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  :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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وسائل الغزو الفكري على عقيدة المرأة المـسلمة ودورهـا فـي مواجهتهـا؛          [

 ومنهجـي وخطتـه،  هذا بحث جاء في مقدمة بينت فيها أهمية البحث    ]التغريب انموذجا 
تمهيد في لمحة تاريخية موجزة عن الغزو الفكري ونشأة التغريب في العالم              يتلوها فيه،

حث األول في مفهوم التغريب، وأهدافه، وأبرز وسائله في         المب جاءاإلسالمي ثم مبحثان    
ودور المسلمة فـي      المسلمة وجاء المبحث الثاني في آثار حركة التغريب         المرأة تغريب

  :ومنهانتائج وتتضمن أهم ال ثم كانت الخاتمة مواجهة التغريب
أن من أهداف التغريب ما هو موجه لكل شرائح المجتمع اإلسالمي، ومنه مـا              

 خاصة مما يستدعي ضرورة اعدادها عقديا وفكريـا          وعقيدتها موجه للمرأة المسلمة  هو  
  .التغريبللتصدي لمحاوالت 

نعم هناك مظالم للمرأة ولكن هي نتيجة بعض األعراف والتقاليـد حينـاً أو              -٢
وهذه المظالم ليست من الدين في شـيء     تسلط األولياء وضعف الوازع الديني حيناً أخر      

  تغريبي جعل هذه المظالم ذريعة ومدخالً للمطالبة ببرامجه وتحقيق أهدافهلكن التيار ال
في إبراز ما تعانيه المرأة الغربية من الظلـم واالسـتغالل بيـان تهافـت                -٣

 من دعاوى تحقيق المرأة الغربية للسعادة تحت شعارات         ه دعاة التغريب  وسقوط ما يردد  
  .الحرية والمساواة
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[Methods of intellectual invasion of the doctrine of Muslim 

women and their role in confronting them; Westernization model]This 
paper presents an introduction to the importance of research, planning and 
methodology. This is followed by a brief history of the intellectual 
invasion and the emergence of Westernization in the Muslim world. Then 
there are two topics: First: the definition of Westernization, its objectives, 
the most prominent means of Westernization of Muslim women, and the 
second in the effects of the movement of Westernization and the role of 
Muslim women in the face of Westernization. Then concluded the search 
with a statement of the most important results: 

١-One of the objectives of Westernization is what targets all 
segments of the Muslim society and from which is aimed specifically at 
Muslim women. This requires the preparation of women on the 
ideological and intellectual side to face attempts to alienate 

٢-Yes, there are grievances for women, but they are the result of 
some customs and traditions sometimes or the dominance of the guardian 
and the weakness of religious faith in other times and these injustices are 
not a religion in anything, but the current Westernization made them 
pretexts and an entrance to demand its programs and achieve its 
objectives 

 ٣- To highlight the suffering of Western women from injustice 
and exploitation in which the claim of Western women's happiness is 
deniedUnder the slogans of freedom and equality. 
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  :المقدمة
إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باهللا من شرور أنفسنا وسـيئات             
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلْل فال هادي له، وَ أشهد أن ال إلـه إال اهللا                    

  ..وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد
 يتعرض لهجمات شرسـة مـن أعدائـه، بغيـةَ     فإن  اإلسالم منذ ظهوره وهو  

القضاء عليه وعلى أتباعه، وسوف يظلُّ يتعرض لهذه الهجمات إلى يوم القيامة، وإلـى              
﴿ ولَن تَرضى عنْك الْيهود ولَا النَّصارى حتَّى تَتَِّبع:         ذلك أشار القرآن الكريم في قوله     

   ﴾ منَّ]١٢٠: البقرة[ِملَّتَهة اهللا ، فهذه س إذ الدنيا دار ابتالء وتمحيص، ومن بين مـا   ؛
﴿ َأم حـِسبتُم َأن تُتْركُـوا       :يبتلي اهللا به المسلمين كيد أعدائهم ومحاربتهم لهم، يقول          

              ـوِلِه وسلَا روِن اللَِّه ود تَِّخذُوا ِمني لَمو وا ِمنْكُمداهج الَِّذين لَِم اللَّهعا يلَمو    ـْؤِمِنينلَـا الْم
  ].١٦٦: التوبة[وِليجةً ﴾ 

ولقد تطلعت بالد الغرب والشرق إلى بسط نفوذها وسـيطرتها علـى الـدول              
ومن أكثر الهجمات التي واجهت الدين اإلسالمي الغزو الفكري الـذي يعـد             ة؛  سالمياإل

لـى  أكثر خطورةً وأعمق تأثيراً من الغزو العسكري وذلك لتركيـز الغـزو الفكـري ع    
  .استهداف سلوك وعقيدة الفرد وأفكاره وأخالقه، وبالتالي ضياع أمته بأسرها

ومن بين الحمالت الشرسة التي يقوم بها أعداء األمة اإلسالمية هجمة تغريـب            
 وكـان ممـا     ،طمس هويته اإلسالمية، وصبغها بالصبغة الغربيـة      : أي العالم اإلسالمي 

ب العالم اإلسـالمي أن كـان لهـم وسـائل      ساعد األعداء على تحقيق أهدافهم في تغري     
  .ظهرت في أساليب متنوعة ساعدت عليه عوامل

وقد كان من أهداف التغريب ما هو موجه لكل شـرائح المجتمـع اإلسـالمي،        
خاصة فهي عنصر جوهري فـي أي عمليـة          لمرأة المسلمة لعقيدة ا هو موجه    ومنه ما 

لزاوية في نظام األسرة؛ ومـن ثـم        تحول، فالمرأة في المجتمعات اإلسالمية تعد حجر ا       
ولما كـان   .كانت أساليب التغريبين أشد فتكًا بها للنيل من الداخل البنائي لألسرة المسلمة           

ولعامة المـسلمين،   -- ولرسوله --من الواجب على كل مسلم ومسلمة النصيحة هللا       
لمة  المـرأة المـس     عقيدة وسائل الغزو الفكري على   : [لـذا آثرت اختيار هذا الموضوع    

  .ليكون موضوع البحث] ودورها في مواجهتها؛ التغريب انموذجا



– 
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  -: أهمية البحـــث
دراسة وسائل الغزو الفكري على عقيدة المرأة المسلمة لتغريبها ودورهـا فـي       

وأنَّه ما من شر أتـى      ) نظرية المؤامرة (مواجهتها، وبيان أن المبالغة الكبيرة في توسيع        
أن في هذا تـسطيحاً لألمـور،         بسبب مؤامرة من أعدائها عليها     على األمة المسلمة إالَّ   

ن اصـطحاب العقيـدة     إورؤية أحادية لها وهو مخالف للتفكير الموضوعي والعلمي، و        
اإلسالمية الصحيحة هي خير مخرج لتحليل كثير من الظواهر االجتماعيـة والـسياسية          

  .ياسي ال تنافي بينهماواالقتصادية، والجمع بين التحليل الشرعي والس
  :إشكالية البحث

   الفكري؟ والغزو ما هو التغريب؟ وما العالقة بين التغريب -/١
  والتنوير؟والحضارة، المدنية، التطور والتقدم، :  لماذا ارتبط التغريب بمصطلحات-/٢
 على المجتمعات المسلمة عامة وعلـى عقيـدة المـرأة المـسلمة         تأثيره كيف كان    -/٣

  خاصة؟
  ما الشبهات واألساليب التي اتخذها الغرب لتنفيذ مخطط تغريب المرأة المسلمة؟ -/٤
ما هو دور المسلمة في مواجهة التغريب حفاظـا علـى ديـن األمـة وعقيـدتها                  -/٥

  وهويتها؟
  -: أهداف البحـــث

 أهمية العناية واالهتمام بالعقيدة وتصحيحها فهي أول األولويات كما هـو            -/١
  -عليهم السالم-الرسلمنهج األنبياء و

أن التغريب هو تيار فكري ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية يعتمـد    بيان  -/٢
على تصورات الفكر الغربي ويهدف الى طبع المـسلمين بطـابع الحيـاة والحـضارة               

  .الغربية
 إلى وسائل وأساليب لبث الـشبه لزعزعـة العقيـدة فـي              لجوء التغريب  -/٣

التي تثيـر العواطـف، كـالتطور        م الشعارات والمصطلحات  استخداالمجتمع المسلم، و  
، واستخدام مصطلح التقاليد والعـادات الموروثـة القديمـة          والمدنية والحضارة والتقدم  

  .للداللة على األحكام الشرعية التي يجب تركها وعدم التقيد بها



 

 )١٧٢٩(

أن خروج الغرب المحتل للبالد اإلسالمية والعربية كان خروجا عـسكرياً،          -/٤
لكنه ظل ثقافياً، كما أن كثيرا من الكتاب الذين انبهروا بحضارة الغرب كـانوا خيـر                و

  .معين في استمرار التغريب
أن من أهداف التغريب ما هو موجه لكل شـرائح المجتمـع اإلسـالمي،             -/٥

 فهي عنصر جوهري في أي عمليـة        ةوعقيدتها خاص ومنه ما هو موجه للمرأة المسلمة       
المرأة المسلمة من أولويـات األمـور عنـد دعـاة       لذا كانت    اعيتحول، أو تغيير اجتم   

  .التغريب، حيث سعوا بكل الطرق لتغريبها
ضرورة مواجهة الفكر اإلسالمي لمحاوالت التغريب والكشف عنها وذلـك      -/٦

بغربلة الحصيلة الوافدة أوال ثم العمل على تحرير المصطلحات، وتصحيح المفاهيم التي            
  .وسقيها اسعى التغريب في زرعه

  :الدراسات السابقة
وسـائل  -حسب علمـي  -بعد البحث في الدراسات السابقة لم يفرد أحد بالبحث        

  الغزو الفكري على عقيدة المرأة
بدراسـة مـستقلة، وأبـرز      المسلمة ودورها في مواجهتها؛ التغريب انموذجا، 

ة ودورهـا   دراسات وقفت عليها تناولت وسائل الغزو الفكري على عقيدة المرأة المسلم          
  :في مواجهتها في جملة من الموضوعات هي

وهذا ،  لبشر بن فهد البشر   ]:أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة     [: كتاب
 الكتاب كما جاء في 

 أساليب الفئة العلمانية في تغريب األمة كلها والمرأة بوجـه           ةدراس: أنهمقدمته  
وقد تناول  ،١٩٩٤ – ١٤١٥: ي طبعت في كتاب ف     ثم  محاضرة  الكتاب كان أصل  خاص

أساليب العلمانيين في تغريب المـرأة      و مظاهر تغريب المرأة المسلمة      عميقةفيه بدراسة   
  .المسلمة

 حيث أن هـذا البحـث       نم: البحثوبهذا يظهر الفارق بين هذه الدراسة وهذا        
  .يدرس التغريب كسالح من أسلحة الغزو الفكري ثم بيان دور المرأة في التصدي له

وهذا الكتـاب  ] وكيفية مقاومته المسلمة أثر الغزو الفكري على األسرة  :[تابك -
محمد هالل، قسم الدعوة والثقافة اإلسـالمية بكليـة         :ماجستير للباحث  في األصل رسالة  

  .٢٠٠٠أصول الدين بالزقازيق في عام 



– 
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وقد تناول الباحث في هذه الدراسة العلمية القيمة أثـر الغـزو الفكـري علـى      
  بشكل عام،  لمسلمةاألسرة ا

 تناول أثر التغريب على المرأة المـسلمة خاصـة           فقد أما موضوع هذا البحث   
  .ودورها في التصدي له

وهـو رسـالة    ] تغريب المرأة أنموذجاً  : حركة التغريب في السعودية   :[كتاب -
 وقد تناول الباحث في هذه الدراسـة        ،عبد العزيز البداح  :للباحث،  ١٢١٠طبعت  دكتوراه  

 القيمة أثر التغريب على المرأة السعودية بشكل خاص، أما موضوع هذا البحـث          العلمية
، وقد جاء هذا البحـث بحثـا دقيقـاً        .تناول أثر التغريب على المرأة المسلمة بشكل عام       ف

  .وكان مرجعاً أفدت منه كثيرا  في مواضع منه الستناده على مصادر ومراجع موثقة
 :حدود البحث

 المـرأة المـسلمة     التغريب لعقيـدة   ول البحث وسائل  سيتنا:الحدود الموضوعية 
  .هتهودورها في مواج

وسائل الغزو الفكري على عقيدة المرأة      لالتأريخي  التدرج   تتبع   :الحدود الزمانية 
 .وقتنا المعاصرفي المسلمة ودورها في مواجهة التغريب 

  :منهج البحث
  :النحو التالي      سأتبع في هذا البحث المنهج االستقرائي النقدي على 

وسائل الغزو الفكري علـى عقيـدة المـرأة المـسلمة           باستقراء ما يتعلق     . ١
  .ودورها في مواجهة التغريب

 دوربيـان    على عقيدة المرأة المسلمة ثم       التغريب  وأساليب دراسة وسائل  . ٢
  .المرأة في التصدي لها
  -:خطة البحث

ـ . اتمةوخ  هذا البحث يقع في مقدمة يتلوها تمهيد ومبحثان    فـي بيـان   ةالمقدم
والتمهيد في لمحة تاريخيـة مـوجزة عـن    .والمنهج المتبع فيه وأهدافه  أهمية الموضوع   

  .ونشأة التغريب في العالم اإلسالمي الغزو الفكري
مفهوم التغريب، وأهدافه،وأبرز وسائله فـي تغريـب المـرأة          : المبحث األول 

معنى التغريـب فـي     : لمطلب األول ا:ثالثة مطالب  وأثرها على عقيدتها ،وفيه    المسلمة
  .اللغة واالصطالح



 

 )١٧٣١(

  .أهداف التغريب: المطلب الثاني
  .أبرز وسائل تغريب المرأة المسلمة وأثرها على عقيدتها: المطلب الثالث
آثار حركة التغريب على المجتمعات اإلسالمية، ودور المسلمة        : المبحث الثاني 

على المجتمعات   آثار حركة التغريب  : لالمطلب األو :وفيه مطالبان  في مواجهة التغريب  
  .اإلسالمية

  .دور المسلمة في مواجهة التغريب: المطلب الثاني
  .ثم كانت الخاتمة وتتضمن أهم النتائج المستخلصة من البحث والتوصيات

وسائل الغزو الفكري على عقيدة المرأة المسلمة ودورها في مواجهتها؛التغريب          
  .انموذجا



– 
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  :التمهيد
خية موجزة عن الغزو الفكري ونشأة التغريب فـي العـالم العربـي             لمحة تاري 

  .)١(واإلسالمي 
عالقة الشرق اإلسالمي بالغرب عالقة أممية قائمة على النديـة والتنـافس            إن  

الكونيـة،وهي عالقـة متجـذرة فـي      المرتبطة باألسباب) التدافع(الحضاري وفق سنة   
ناً حينما كانت كتائب اإليمان تفتح معاقـل  قر) ١٤(التاريخ اإلنساني كونها تمتد ألكثر من  

البغي والطغيان بمشاعل الهداية ومعاول السلم واإلحسان، فتم خالل فترة قياسية تحريـر   
والدولـة الفارسـية   ) النـصرانية (شعوب مقهورة وأمم مغلوبة من نير الدولة البيزنطية       

ه العالقة إلى تـصادم     في قارتي آسيا وإفريقيا وجزء من أوروبا،ثم تطورت هذ        ) الوثنية(
، )الغربيـة (واألمة النـصرانية    ) الشرقية(عسكري متبادل ومستمر بين األمة اإلسالمية       

فكانت اعتداءات الروم البيزنطيين على الثغور اإلسـالمية أيـام العباسـيين، وكـذلك              
  )م١٢٧٢ – ١٠٩٦/ هـ ٦٧٠ - ٤٩٠(الحمالت الصليبية التي جرت خالل الفترة 

)  ثقافيـاً وفكريـاً   (عالقة نشأت فكرة غزو العالم اإلسـالمي        وبين طيات هذه ال   
 خاصةً بعد انتصار المماليك على الفرنجة وأسر الملك لويس التاسع وسجنه في القلعـة             
الذي بث هذه الفكرة الخبيثة من خالل رسالة بعثها إلى ملوك وأمراء أوروبا يحثهم فيها               

إلى أن األسلوب العسكري غيـر مجـٍد        على تغيير أسلوب التعامل مع المسلمين مشيراً        
ألنه غير حاسم، وأن أحداث التاريخ أثبتت أن المحن التي تصيبهم تـصبح مـنح تـشد           

   .عودهم
من هنا بدأت تتشكل عالقة المسلمين بالغربيين فـي مـسارات أخـرى كـان               

عالمتها الفارقة والذي كان يتم علـى ثالثـة محـاور رئيـسة االستـشراق          ) التغريب(
ـ  ( ، والغـزو الفكــري  )التبــشير(، والتنـصير  )اريخ الــشرق اإلسـالمي دراسـات ت
هـي  ) م١٧٩٨/ هـ١٢١٢(،فكانت حملة نابليون القائد الفرنسي إلى مصر عام        )الثقافي(

أولى الخطوات التمهيدية لهذا الغزو الذي اندس في أوساط األمة من خالل استعارة كـل     
ي تشكل منظومة القيم االجتماعية، ومـن       العناصر الثقافية والفكرية والفلسفية الغربية الت     

                                         
، اإلسـالم والحـضارة     ٢٢٣،  ٢١٧-٢١٥،  ٥٦،  ٤٩،  ٤٧،  ٤٤:هـاملتون جـب ص    : وجهة اإلسـالم  : انظر) ١(

غالـب  : ، االتجاهات الفكرية المعاصرة٧١٧-٧٠٨مانع الجهني : ، الموسوعة الميسرة   ٦٠-١٢حمد حسين   م:الغربية
  . ١٧٧ -١/١٧٠عواجي 
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ثم صياغة كل العالقات اإلنسانية وفق المنهج الغربي القائم علـى مرجعيـات علمانيـة          
ومادية ووثنية وليس وفق المنطلقات اإليمانية والمرجعية العقائدية اإلسـالمية، خاصـةً            

  . العالقة بين الرجل والمرأة ألنها هي أساس كل العالقات اإلنسانية
ليس ابتداعاً أو فكرة مختلقة كمـا زعـم أنـصاف           ) التغريب(إن الحديث عن    

ومن يتتبـع المـسار التـاريخي       )١(المثقفين؛ بل هو حقيقة تاريخية بشهادة الغرب نفسه       
بمعنى أنه بدأ مع احتكـاك  ) فكرياً وثقافياً (ثم تحول   ) مادياً وإنتاجياً (للتغريب يجد أنه بدأ     

شر الميالدي بالحضارة الغربية الناشئة، واهتمام المـسلمين        المسلمين في القرن الثامن ع    
بتطوير نظمهم اإلدارية وتحديث جيوشهم العسكرية من خالل استيراد المنتجات الماديـة   
والوسائل اإلنتاجية والنظم اإلدارية، ثم تحول إلى استيراد األفكار والقيم الحضارية؛ففي           

سع عشر الميالدي كان عصر النهـضة فـي   مختتم القرن الثامن عشر ومطلع القرن التا  
أوروبا قد آتى ثماره في كل قطاعات الحياة العلمية والتطبيقية واالقتصادية وكـان مـن            
آثار ذلك تعاظم نفوذ كثير من الدول الغربية وانتشارها في اآلفاق وتطلعها الـى بـسط                

  .نفوذها عن طريق الغزو الحربي والتوسع االستعماري 
لدول الغربية آخذة في التقدم والصعود كانت الدول االسالمية         وبمقدارما كانت ا  

وفي مقدمتها الدولة العثمانية آخذة في التدهور واالنحالل وكان اكتشاف قـوى البخـار              
ذا أثر كبير في توسيع المـسافة       ) م١٩ -ه١٢(والكهرباء والبترول والالسلكي في القرن      

ل هـذا القـرن احتـل الهولنـديون        بين قوة الغرب وضعف البالد االسالمية ،وفي خال       
إندونيسيا واحتلت انجلترا الهند واحتلت روسيا أواسط آسيا اإلسالمية واحتلـت فرنـسا             
شمال أفريقيا،وأمام هذا الشعور بالخطر بدأ اإلحساس بضرورة تعزيـز الجيـوش فـي          

شـها  لي األخذ بأساليب البالد الغربية في تنظـيم جيو   إالبالد االسالمية وتطلع المسلمون     
وتسليحها ولكنهم حين تطلعوا الي ذلك وجدوا أن هذا الهدف الحربي البد أن تـصاحبه               
نهضة علمية فأدركوا أن الغرب سبقهم بأميال بعيدة وأن االمر لـيس بالـسهولة التـي                
يتصورونها فقد كانت الجيوش الغربية الحديثة تعتمد خبرات علمية في الهندسـة وفـي              

ة وكانت هذه الخبرات جميعا تحتاج إعدادا طويال فـي نمـاذج   العلوم الطبيعية والكيميائي 
من المدارس تختلف عن النماذج التي انتهى إليها التعليم في البالد اإلسالمية عند ذلـك               

                                         
شـبهات التغريـب فـي غـزو الفكـر          : ، وانظر ٢٤٢،  ٢٢٣،  ٢١٣:هاملتون جب ص  : وجهة اإلسالم : انظر) ١(

  .١٣-١١:أنور الجندي ص:اإلسالمي



– 
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تطلع المسلمون إلى نقل العلوم الغربية أو التي تفوق فيها الغرب لتحقيق هـذا الهـدف                
ي الضعيف واتخـذ هـذا النقـل        الحربي وهم تحت وطأة الشعور بخطر وضعهم الحرب       

  .إرسال بعثات إلى البالد األوروبية في بعض األحيان-طريقين
 استقدام أساتذة وخبراء غربيون في أحيان أخرى للتـدريس فـي المعاهـد              -

  .العلمية على اختالف أنواعها
ففي تركيا أنشأ سليم الثالث مـدارس للحربيـة والبحريـة، واسـتقدم بعـض               

  وفرنسا المهندسين من السويد 
والمجر وانكلترا لالستعانة بهم في انشاء الصناعات الحربية ، وتدريب فـرق             
الجيش على النظام واألسلحة الجديدة وفي مصر كان محمد علي في ذلك الوقت أو بعده               

 واتجهت تونس الوجهـة نفـسها       ،بقليل يسلك الطريق نفسه محاوال بناء نهضة حربية         
  ها من النفوذ األجنبي المتزايد حين أحست بحاجتها إلى حماية نفس

 وعلى ذلك  كان اتصال اإلسالم بالحضارة الغربية في هذه المرحلة محصورا            
في الجانب المادي اآللي منها كذلك أريد له أن يكون ولم يكـن يـستهدف أصـحابه إال        
وصل المسلمين بأسباب القوة لكي يكونوا أنداد ألعدائهم ،وإلى هذا المـدى وفـي هـذه         

 ولهذا الهدف السليم لم يكن هناك مجال لقيام تعـارض بـين االصـالح وبـين                 الحدود
اإلسالم ألن األمر كان بعيدا عن أن يمس نظمه أو قيمه ولكن األمور لم تسر على مـا                  
أريد لها أن تكون فمع النظم الحربية تسربت نظريات سياسـية وعناصـر حـضارية                

 األوروبيـة فـي مختلـف العلـوم         وثقافية غربية ؛ واستلزمت ترجمة كثير من الكتب       
 واستلزمت استقدام خبراء ومدرسين من األجانب ،كما استلزمت ارسال بعوث           ،والفنون

علمية إلى مختلف المعاهد األوروبية، ومع حرص بعض المـصلحين مـن والة أمـور     
المسلمين على أن يجري االصالح في حدود الخبرات الفنيـة التـي تتـصل بـالجيش                

ة واالقتصاد والتنظيم االداري فإن األمور قد تجاوزت الحدود التـي           والصناعة والزراع 
أرادوها وقدروها فلم يكن في تقدير محمد علي أن يتعلم مبعوثوه غير الخبـرات التـي                
بعثوا بها لتحصيلها ولذلك كانوا يوضعون تحت رقابـة دقيقـة وحـين سـأله بعـض                 

فرنسية رفض في حزم صـارم أن       المبعوثين أن يسمح لهم بجولة ليتعرفوا على الحياة ال        
يجيبهم إلى ما يطلبون ولكن ذلك كله لم يحل دون دخول األفكار األوروبية الجديدة التي               
لم يردها مع المهارات الفنية التي أرادها فقد كان هؤالء المبعوثون الذين أرسل أكثـرهم          
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ثر أعـضاء   إلى فرنسا يقرؤون الكتب الفرنسية ،ويشاهدون الحياة الفرنسية، و كان تـأ           
البعثات بما شاهدوه في المجتمع األوروبي واضحا فيما كتبوه أثناء اقامتهم في أوروبـا              

البذور التي تعهدها من جـاء بعـدهم بالـسقي           والتي كانت بمثابة     أو بعد عودتهم منها   
  .والرعاية حتى نمت

خطة التغريب استفادت في إحداث التغيير االجتمـاعي مـن جهـود            إن   كما  
، وأعمال المستشرقين، وجهود العلمانيين الالدينيـين مـن أبنـاء        )المبشرين(المنصرين  

المسلمين، واعتمدت خطة التغريب وسائل اإلقناع المختلفـة وهـي وسـائل مدروسـة              
 ،وكـذلك ومخطط لها علمياً، يشرف عليه علماء النفس واالجتماع، وأجهـزة المخابرات          

والمصطلحات التي تثير العواطـف،     استخدام التغريب إلى الشعارات     لجأ التغريب إلى    
واستخدام مصطلح التقاليد الموروثة القديمة للداللة علـى األحكـام      والحضارة، كالتطور

  .الشرعية التي يجب تركها وعدم التقيد بها



– 
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  .مفهوم التغريب: المبحث األول
  .معنى التغريب في اللغة واالصطالح: المطلب األول

  :) ١( المعنى اللغوي للتغريب -/١
: مأخوذ من غرب الـشيء    : مصدر غَرب، والتغريب في لغة العرب     : تَغريبال

غربت الشمس، إذا توارت عن األنظـار، وهـذه         : إذا توارى وغاب عن األنظار، يقال     
المادة تطلق على الشيء البعيد، ومنه سمي الغريب غريباً؛ ألنه بعيد عـن أهلـه، وقـد      

  .غاب عن وطنه وبلده ومسكنه
ـراد بـه     ،و)٢(عقوبة شرعية تقع في الحدود وفي التعزيـرات        :والتَّغْـريبي :

  النفي واإلبعاد عن البلِد الذي
  .أغْربتُه وغَربتُه تغريبا إذا نَحيتُـه وأبعدته:  وقعتْ الِجنايةُ فيه ، يقال

  : التغريب اصطالحا-/٢
اسـتعمله  هـو مـصطلح     : " بقوله - رحمه اهللا  -عرفه األستاذ أنور الجندي   -١

االستشراق الغربي للتعبير عن الخطة التي تقـوم بهـا القـوى ذات النفـوذ الـسياسي          
، الخارجي في حمل العالم اإلسالمي على االنصهار فـي مفـاهيم الغـرب وحـضارته     

والعمل على إخراج المسلمين من هويتهم اإلسالمية التي أقامها اإلسـالم مـن خـالل               
وصهرهم فـي بوتقـة     ، واالقتصادي واالجتماعي مجتمعهم وكيانهم ووجودهم السياسي     

  ).٣"(الغرب
تيار فكري كبير ذو أبعـاد سياسـية        :"فعرفته بأنه ) الموسوعة الميسرة (أما  -٢

واجتماعية وثقافيـة وفنيـة، يرمـي إلـى صـبغ حيـاة األمـم بعامـة، والمـسلمين            
ـ     ردة بخاصة،باألسلوب الغربي، وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم المستقلة وخصائصهم المتف

  ).٤"(وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية
فـي  ) To Westernize(» غَـرب «هذا المعنى قريب مـن داللـة الفعـل    

  :»أوكسفـورد« معجم هاإلنجليزية؛ إذ يعرف

                                         
، ١٥٤-١٥٣،القاموس المحـيط  ١/٦٣٨ابن منظور : ، لسان العرب ٤/٤٢١فارسابن  : معجم مقاييس اللغة  : انظر)١(

  .٤٤٤/ ٢المصباح المنير
  .]٢[محمد بن محمد المختار الشنقيطي، باب حد الزنا : شرح زاد المستقنع ) ٢(
    ٤٢:ص: ، االسالم والحضارة الغربية٣: ص:شبهات التغريب: ، وانظر٣:أنور الجندي ص:أهداف التغريب٣) (
  .٢/٧٠٨مانع حماد الجهني  :إشراف:الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة) ٤(



 

 )١٧٣٧(

"To Make an eastern country, person, etc more like one in the 
west, esp in ways of living and thinking, institutions, etc" )١(  

  ) .٢(أي جعل الشرق تابعا للغرب في الثقافة وأساليب العيش وطرق التفكير
في كتابـه   )٣"(هاملتون جب   "وقد اعترف بهذه الحركة المستشرقين حيث بين        

أن سبب تأليفه هو معرفة إلى أي حد وصلت حركة تغريـب الـشرق،      ) وجهة اإلسالم (
  ).٤( دون هذا التغريبهي العوامل التي تحول وما

  : نخرج باآلتيللتغريب في التعريف االصطالحي ومن مجموع ما ذكر
التغريب تيار فكري ذو أبعاد سياسية واجتماعيـة وثقافيـة يعتمـد علـى              -*

لى طبع المسلمين بطابع الحياة والحضارة الغربية التي        إتصورات الفكر الغربي ويهدف     
 ، الـسنين  أالفربا ، بل يرجع تاريخهـا إلـى         هي ليست وليدة القرون المظلمة في أو      

فالحضارة الغربية هي سليلة الحضارة اليونانية والرومانية في تراثها السياسي والعقلـي            
والمدني ،وقد امتلكت تلك الحضارة روحا واحدة ، هي الروح المادية ، ثم ظلت أوربـا                

ـ              شر وقـد   محتفظة بتلك الروح في ضميرها حتى برزت وطغت في القرن التاسـع ع
  ) : ٥(تميزت الحضارة الغربية اليوم التي هي وريثة هاتين الحضارتين بعدة أمور منها

ومصدرها ما توصل لـه   محرفة الرؤية لمفهوم األلوهية، الحضارة الغربية أن  
بعقولهم،وهي مادية النزعة تؤمن بالمادة وحدها في تفسير الكـون ولـذلك تنكـر         البشر

نزعة النفعية، والتصارع على الثروات وإطالق الغرائـز بـال          ال الغيبيات،ويغلب عليها 
  ضابط من دين أو قيم،وهي علمانية تَفِْصل بين كلِّ مناحي الحياة والدين، 

فاأللوهية مـن أوضـح     ؛الحضارة اإلسـالمية   اتسمت به   ما موهي بهذا تصاد  
فـي   وتـؤمن بالغيـب وتنطلـق        تؤمن باهللا  الواضحات في الحضارة اإلسالمية التي    

،كما أن الهـدف األسـمى فـي        تفسيراتها للكون وما يدور فيه من خالل القرآن والسنة        
                                         

)١    (OXFORD UNIVERSITY : OXFORD Advanced Learner’s Dictionary, P١٣٥٥  
عبـود  : ة، الثقافة اإلسالمي  ٤:المغرب، العدد ،  فريد محمد أمعضشو، مجلة الداعي    : التغريب مفهوما وواقعا  : انظر)٢(

  . ٣١: شلتاغ ص
هاِملْتُون ألكسندر جب مستشرق بريطاني، ولد في اإلسكندرية، وتدرج في المناصب حتى أصبح أستاذًا              : هاملتون)٣(

للغة العربية، وهو ال يختلف كثيرا عن غيره من المستشرقين فمؤلفاته تتسم بالهوى والتحيز للحضارة الغربية، مـن                  
  ،١٣٩١:ت) في اإلسالماالتجاهات الحديثة :(مؤلفاته

  .٢٤٢، ٢٢٣، ٢١٣:هاملتون جب ص: وجهة اإلسالم:  انظر(٤)
  . ١٥٣-١٤٣، ١٣٩-٩٨، ٦٢-٥٠:أهداف التغريب ص: انظر) ٥(



– 

  )١٧٣٨(

وهي تتخذ من التعاون والتكافل      هو طلب رضا اهللا سبحانه وتعالى،      الحضارة اإلسالمية 
المسلم عند حدود الدنيا بـل   وأن تقف تطلعات مبدأ لها وتنهى عن البحث عن المادة فقط       

و إلى إشباع الغرائز في إطار األخالق السامية والفضائل كمـا           اآلخرة خير وأبقى وتدع   
تجمع بين المادة والروح في توازن دقيق واعتـدال          يميز الحضارة اإلسالمية أنها    أن ما 

  .وهي ال تتعارض مع الحضارة والتقدم
 فلقـد أدرك الـصليبيون بعـد التجـارب          : التغريب مرتبط بالغزو الفكري    -*

لمسلمين أن الغزو العسكري قبل الغزو الفكري يولِّد رد فعـل        الطويلة في صراعهم مع ا    
كما أن العقيدة الصحيحة هي أقوى سـالح ضـدهم؛لذلك لمـا عـاد النـصارى       ،عنيف

الصليبيون لغزو العالم اإلسالمي مرة أخرى لم يكتفوا بالسالح فقط، ولكنهم استـصحبوا           
ذلك الغزو الـذي ال يلقـى فـي       ) يالغزو الفكر (معهم تلك الوسيلة الخبيثة التي نُسمِّيها       

 إلـى   -زوراً وبهتانـاً  -الغالب أسباب المقاومة التي يلقاها الغزو العسكري، فهو يدعو          
محاربة الرجعية وإلى التقدم والرقي باألمة، ووسائله ناعمـة وخادعـة ، ومـصحوبة              
بالشهوات ،فاالستجابة لها أسرع وأنجح، وسـاعده اسـتيالء الكفـار علـى مقـدرات               

سلمين، ومراكز الحكم والتوجيه، ثم بعد الجالء والتحـرر المزعـوم، سـاعده فـي               الم
المواصلة والتأثير مواالة بعض المسئولين المسلمين للغرب الصليبي ، وكـذلك بريـقْ             

  .)١(الحضارِة المادية
قد يطلق على التغريب عدة مصطلحات بهدف تجميله وفتنة اآلخـرين بـه             -*

دم، الحضارة، الحياة الجديدة، التغيير االجتمـاعي، التحـديث    والتق المدنية، التطور : مثل
 ).٢(والتنوير

التغريب يختلف عن التحديث الـذي هـو   :  بين التغريب والتحديث  الفرق -  *
الحديثة، واالستفادة من منجزات الحياة العـصرية،        اإلدارة التعاطي مع التقنية وأساليب   

، أما التغريب فهو عملية ثقافية تقوم على        )هاتوطين(فالتحديث باختصار استيراد التقنية و    
) اسـتالب (نبذ القيم والثقافة األصلية وإحالل القيم الغربيـة مكانهـا، فهـو انـسالخ و              

فالفرق واضح بين االستفادة من تجارب اآلخرين بـوعي         .  حضاري، وتكريس للتبعية  
رب فقط هو من ينجـز     وانتقائية، وبين االنبهار الذي يلغي الروح النقدية ألنه لو كان الغ          

                                         
، دراسات في الـسيرة    ٤:فريدأمعضشو،مجلة الداعي،العدد : التغريب مفهوما وواقعا  ،٣٠،٢٠أهداف التغريب :رانظ) ١(

  .١٨٢-١٨١:محمد نايفص:النبوية
   . ٢٧-٢٤:أهداف التغريب ص: انظر) ٢(



 

 )١٧٣٩(

التقنية ويصنع التقدم التكنولوجي لجاز لنا أن نصف ذلك بالتغريب لكن التقدم والتطـور              
،لذا فالتغريبين  في الحقيقـة      )١(التقني منجز بشري أسهمت وتساهم فيه كل أمم األرض        

  .كرد فعل للتفوق الغربي هم نتيجة لتفاعل غير متوازن وغير واعي
  ).٢(التغريبأهداف : المطلب الثاني

من نَتاج الفكر الغربي،وارتبط بالحركة االستعمارية األوربية التـي         »التغريب«
انطلقت في القرن التاسع عشر، وقد ظهـر فـي المعجـم الـسياسي الغربـي باسـم                  

"Westernyation"             وكانوا يعنُون به نشْر الحضارة الغربيـة فـي الـبالد األسـيوية ،
وتحررها من نَير    تى بعد إعالن استقالل هذه البالد     واإلفريقية الواقعة تحت سيطرتهم ح    

  ).٣(الغربي ظاهـريا  االستعمار
و قد كان من أهداف التغريب ما هو موجه لكل شرائح المجتمـع اإلسـالمي،               

خاصة فهي عنصر جوهري في أي عمليـة          وعقيدتها ومنه ماهو موجه للمرأة المسلمة    
العقائـد  في خطواتـه األولـى ال يـستهدف    تحول، أو تغيير اجتماعي كما أن التغريب   

والثوابت المقدسة مباشرة، بل يستهدف نمط السلوك وأسلوب الحياة قبل أن يتحول إلـى              
منظومة قيم وطريقة تفكير يتم فرضها عبر شرعتنها وتقنينها؛ لذلك تكون المرأة هـدفا              

 عنـد دعـاة     وتعد المرأة المسلمة من أولويات األمور     ،  سهال ومنطقيا لحمالت التغريب   
  .التغريب، حيث يسعون بكل الطرق لتغريبها بحيث تتشبه بالمرأة الغربية في كل شيء

 على النحـو   للمجتمع المسلم رجاال ونساء    ويمكن الوقوف على أهداف التغريب    
  :اآلتي

 لم يكن هدف االستعمار من نشر حضارته خدمة المجتمع والرفـع مـن               -/١
كما كـان    دين البالد التي استعمرها ،وتحرير المرأة     إيجاد الحلول لمشاكله و تم    ،ومستواه

فكثير من حركات التغريب في بالد اإلسالم تملك القرار الـسياسي           ،يتشدق به ويزعمه    
 إفقـار :واالقتصادي واالجتماعي فمـاذا قـدمت تلـك الحركـات لمجتمعاتهـا سـوى             

؛بـل  )٤(الثروات، والعبث بتراث األمة ومقـدراتها      ومصادرة الحريات،ونهب  الشعوب،

                                         
  .٤١٣:انظر شبهات التغريب ص) ١(
حركة التغريب فـي    . ٨٨ -١٩،٦٣-١٣:، أهداف التغريب ص   ٥٣ -٤٢:اإلسالم والحضارة الغربية ص   : ر انظ ٢)(

  . ٩٩ -٦٩:عبد العزيز البداح ص: تغريب المرأة انموذجا، السعودية
  .٨:، ص »األدب اإلسالمي« محمد مصطفى هدارة ، مجلة :التغريب وأثره في الشعر العربي الحديث) ٣(
   .٧٢-٧١: ص، حركة التغريب في السعودية ٤٥ -٤٤، ٤٢:اإلسالم والحضارة الغربية ص: انظر) ٤(



– 

  )١٧٤٠(

 حواجز تهـدد  الشعوب وهيهدف التغريب إزالة الحواجز التي تقوم بينه وبين هذه      كان  
مصالحه االقتصادية حيث كانت هذه الحواجز الناشئة عن االختالف في الـدين، وفـي              
اللغة، وفي التقاليد والعادات، سبباً في إحساس الوطنيين بالنفور من األجنبي المحتـل ،              

 الذي هو مجموعة مـن الـرؤى        – بالغربة ،فكان التغريــب     وفي إحساس المستعمر  
الغربية المتعلقة بالمجتمع عامة وبالمرأة خاصة التي سعى لترسيخها في المجتمع بـشتى   

  ).١( هو الحل الذي اهتدى إليه،ونشطت أجهزته في تنفيذه-الوسائل
ـ       تها ثواب  عقيدة األمة اإلسالمية في    ضرب-/٢ ريم  التي تتجلى في القـرآن الك

وذلك حتى يتمكن مـن    المجتمع اإلسالمي عقيدة واللغة العربية الفصحى،وتقويض دعائم   
  .)٢(بدقةتنفيذ مخططاته التخريبية 

صرف المسلمين عن عقيدتهم حيث دأب أعداء اإلسالم على فصل الـدين            -/٣
  :)٣(أمور منها بعن الدولة

تي جـرى العمـل     القضاء على الوحدة اإلسالمية التي تمثل الخطر األكبر، وال        
 لمقاومتها منذ وقت بعيد

بتقسيم الدولة اإلسالمية إلى دول، وتثبيت قوائم اإلقليميات والقوميـات، علـى            
  أمل أن تتمزق وحدة

  . العالم اإلسالمي السياسية والفكرية
  . استيراد النظم والمبادئ من الغرب، وسن القوانين الوضعية-ب

  . بروز الزعامات العلمانية-جـ 
  . يه مبادئ اإلسالم وثقافته تشو-د
 تحريف التاريخ اإلسالمي، وانتقاص الدور الـذي قامـت بـه الحـضارة              -ه

بالنقص في نفوس المسلمين يحقق قبـول       اإلسالمية والفكر اإلسالمي بقصد إيجاد شعور     
  ).٤(للغرب والخضوع له

  ) :١( ومن أهداف حركة التغريب فيما يتعلق بالمرأة خاصة -٤

                                         
  .٢١٤التغريب  أهداف ٤٥-٤٤ الغربية والحضارةاإلسالم ) ١(
   .٧٠ -٦٨:هات التغريب صشب . ٢٤٨-٢٣٢:، اإلسالم والحضارة الغربية ص١٧٣-١٧٠:أهداف التغريب ص) ٢(
  .٤٤ -٣٧ ،١٨ -١٦:، أساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي ص: وجهة االسالم: انظر) ٣(
   .١٨٤ -١٧٤:أهداف التغريب ص: انظر) ٤(



 

 )١٧٤١(

إن كل حركات التغريب في البالد اإلسالمية طالبت وسـعت           :خلع الحجاب _ أ
  وعملت على خلع الحجاب

  . عن المرأة المسلمة في تلك البالد 
وفـي جميـع مجـاالت        أماكن العمل والتعليم   في: الجنسين االختالط بين    -ب

   دعاةركزت كتب ، وقدالحياة
وكانـت   مطلب ومقاالتهم ورواياتهم وتوصيات مؤتمراتهم على هذا ال        التغريب

  :الدعوة لالختالط تحت دعوى
  . استغالل طاقات النساء-
  . أن نصف طاقة المجتمع معطلة -
صور دعاة االختالط أنه ال يمكـن أن توجـد التنميـة            في: االختالط والتنمية -

  ! ويتطور المجتمع إال باالختالط
ض فاإلسالم فـر :-الحرية المطلقة للمرأة    - رفع قوامة الرجل عن المرأة    _ جـ

  قوامة الرجل على المرأة كما 
الرجاُل قَوامون علَى النِّساِء ِبما فَضَل اللَّه بعضهم علَى بعٍض وِبما           :قال تعالى 
الـسعي فـي   :والمراد بقوامة الرجل علـى المـرأة     ،  ) ٣٤: النساء (َأنْفَقُوا ِمن َأمواِلِهم  

؛ ألن المرأة محتاجة إلى من يقوم بمصالحها        !ل  مصالح المرأة وليس السيطرة أو اإلذال     
 القوامة ليست مقصورة على الرجل مع زوجته، فاألب قوام على           وهذه. شؤونهاويرعى  

  ).المبالغ في القيام (   هوأخواته، والقوام على البنات، واألخ
 ويقـصدون بـذلك أن      المـرأة، وحركة التغريب تطالب برفع هذه القوامة عن        

واألب فتسافر وتخرج وتعمل وتفعل ما تريد مـن          بعيدة عن رعاية الزوج   تكون المرأة   
وكان من وسائلهم لرفع هذه القوامـة  تـصوير تلـك            توجيه،غير رقابة وال رعاية وال      

  ).٢(الرقابة بأبشع الصور
مع أن عمل المرأة ال يمانع فيه اإلسـالم مـا   :كافةعمل المرأة في المجاالت   -د

  عية دام في إطار الضوابط الشر
                                                                                                     

 -٧٢: موقع المرأة العربية، حركة التغريب في السعودية ص        - لها أون الين     -اإلعالم وتغريب المرأة المسلمة     ) ١(
بشر بن فهد البشر، موقع صـيد الفوائـد، عـودة     : أساليب العلمانيين في تغريب المـرأة المسلمة     .٤٣٨ -٢٦٧،  ٨٢

  .١٤٢ -١٣٥: صمحمد المقدم:الحجاب القسم األول
   .٩٨ -٩٣: حركة التغريب في السعودية ،تغريب المرأة انموذجا ص) ٢(



– 

  )١٧٤٢(

واآلداب اإلسالمية التي تكفل سد حاجة المرأة مـع حفـظ كرامتهـا وصـيانة       
  :عرضها؛ومن هذه الضوابط 

  . أال يكون في عملها إخالل بواجبها كأم أو زوجة -١
   . يكون عملها في جو من الحشمة والوقار  أن-٢
  .أن يكون مالئماً لطبيعة المرأة متفقاً مع أنوثتها  -٣

 فقد هدفت إلى إقحام المرأة في مجاالت العمـل كافـة فـي       أما حركة التغريب  
ضوابط تكفل سد حاجة المرأة مـع حفـظ    مجال السياسة واإلدارة والفن والرياضة دون  

  .كرامتها وصيانة عرضها
  . وأثرها على عقيدتهاأبرز وسائل تغريب المرأة المسلمة: المطلب الثالث

لم هـو عقيـدتها   اها من نساء الع   مة عن غير  ل ما يميز المرأة المس    كان أبرز لقد  
إليمان الجازم باهللا سبحانه وتعالى، وما يجب له فـي ألوهيتـه وربوبيتـه               على ا  القائمة

اإليمـان بالمالئكـة والكتـب      : وأسمائه وصفاته، واإليمان الجازم بقضايا الغيب، ومنها      
ـ             ن والرسل واليوم اآلخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة م

الطاعـة  بالحكم واألمـر ولرسـوله    في  مع التسليم هللا   أصول الدين وقضايا االعتقاد   
 واالتباع

 الـصافية  العقيـدة الـصحيحة  ومضت المرأة المسلمة عبر القرون على هـذه       
المحفوظة من التحريف والتبديل لتكفل اهللا تعالى بحفظ  مـصدر هـذه العقيـدة وهمـا             

ـ         ِإنَّـا نَحـن نَزلْنَـا الـذِّكْر وِإنَّـا لَـه            رةاألصلين القـرآن الكـريم والـسنة المطه
اِفظُونلَح)قوة عند المـرأة المـسلمة      اللقد كانت تلك العقيدة هي مصدر       ، و )١٥:الحجر

 من هذا الدين العظـيم هـذا       إليها على التسليم المطلق لكل تشريع يرد      ألنها عقيدة قامت  
 ِلمْؤِمٍن ولَا مْؤِمنٍَة ِإذَا قَضى اللَّـه ورسـولُه          وما كَان التسليم القائم على هدي اهللا تعالى     

َأمرا َأن يكُون لَهم الِْخيرةُ ِمن َأمِرِهم ومن يعـِص اللَّـه ورسـولَه فَقَـد ضـلَّ ضـلَالًا             
  )٣٣:األحزاب(مِبينًا

التـشريع  وعلى هذا المسلك القائم على التسليم هللا تعـالى بـاألمر والحكـم و             
ولرسوله الصادق األمين باالتباع والطاعة لم تكن قضايا الحجـاب والتعـدد وميـراث              
المرأة واالختالط ووالية وقوامة الرجل على المرأة مسائل تستثير اهتمام المرأة المسلمة            
ألنها سلمت هللا تعالى بالحكمة في كل ما يحكم به بين عباده ، وأن كل حكـم تـشريعي                  

 أم لم يوافق إنما هو قائم على قاعدة تزيدها ايمانا وتسليما ألحكـام اهللا          سواء وافق هواها  



 

 )١٧٤٣(

فمـا أحلـه اهللا     )١٥٧:األعراف(ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخَباِئثَ       : أال وهي 
  لم يحرمه تعالى ألنه يضره بل ألنه انطوى علـى             سبحانه تعالى فهو طيب وما حرمه    

َألَا يعلَم من خَلَقَ وهو اللَِّطيـفُ       ظيمة علم سبحانه ضررها على العباد فحرمها      مفسدة ع 
 الْخَِبير)١٤:تبارك( ،  

اإلسالمية تعـد حجـر الزاويـة فـي نظـام       المرأة في المجتمعاتولما كانت   
زعزعة هذه العقيـدة واسـتخدام وسـائل          من األوليات عند دعاة التغريب     األسرة؛كان

  .متألت شبها وشهوات لتضليل المرأة المسلمةساليب اأو
كما اتخذت خطط التغريب أساليب منظمة يراعي فيهـا طـول زمـن التنفيـذ         

حتى ال تتنبه األمة المسلمة إلى هذه المخططات الغادرة بل تظل غافلة             والتستروالتخفي  
  .)١(منهاويصعب التخلص  تستحكم حتىعنها 

 والتـأثير  يذ مخطط تغريب المرأة المسلمة   اتخذها الغرب لتنف   وسائلوقد كانت ال  
 أخطرهـا، أهمهـا ومـن     ب  والمقصود التـذكير   حصرها، ويصعب   كثيرة على عقيدتها 

فمـن هـذه   غيرهـا،   ولتكون منبهـة علـى    إفشالها، ويعلموا على    المسلمون،ليحذرها  
  :وسائلال

   -):٢( التعليم :أوالً
إال إذا تناول مجـاالت     ن التغريب لن يكون ذا ثمرة       أرأى قادة حركة التغريب     

تتسم بالحساسية الشديدة، لهذا كان التعليم من أكبر المجاالت التي نالت نصيباً كبيراً من              
   -: وقد استهدف تغريب التعليم عدداً من األهداف من أهمها التغريب،حركة 

 القضاء على الذاتية اإلسالمية المتسمة بأخالقهـا ومبادئهـا وتعاليمهـا الـسماوية              -١
  . تبطة بالقرآن الكريم المر

 أوجدتها منابع البالغة العربيـة المتمثلـة فـي       العربية التي القضاء على الفصاحة    -٢  
  .القرآن الكريم

  .  القضاء على اإلحساس بعظمة العطاء الذي مدته األمة المسلمة للبشرية -٣  

                                         
الزيبق  علي جريشة، محمد     :الفكريزو  ، أساليب الغ  ١٢٦: محمدالهماليج، ص : ومظاهرهالغزو الفكري   : انظر) ١ (

  .٥٨ ص
علـي  :  الغزو الفكري  ، أساليب ١٠٣ -٩٥:ص:  التغريب ف، أهدا ٢١٧ -٢١٢،  ٤٧:ص: اإلسالموجهة  : انظر) ٢(

الغـارة علـى العـالم      ،   محمد األهدل،موقع األلوكـة    :الثقافي ، وسائل التغريب     ٧٠-٦٢: الزيبق ص  جريشة، محمد 
  .ساعد اليافي، محب الدين الخطيبم:ل شاتليه، ترجمة.ا:اإلسالمي



– 

  )١٧٤٤(

  .  القضاء على الدور التاريخي الذي قام به اإلسالم - ٤  
رئـيس الـوزارة    ) جالدستون(نهض  ) م١٨٨٢(نجليز مصر عام    لذا حين دخل اإل   

مـا  : "البريطانية يومئذ في مجلس العموم البريطاني من مقعده وهو يشير إلى المصحف قائالً        
  ).١"(دام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق

إننـا  : "ل الحاكم الفرنسي في الجزائر    وفي الذكرى المئوية على استعمار الجزائر قا      
القرآن، ويتكلمون العربية، فيجـب أن نزيـل          يقرؤون اما دامو لن ننتصر على الجزائريين     

  ). ٢"(ألسنتهم القرآن من وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من
  ):٣(هيوقد بدأت المؤامرة على التعليم منذ زمن بعيد بالتدريج وعلى عدة مراحل 

 اإلرساليات التنصيرية من قبـل الغـرب المـستعمر فـي بـالد             فتح مدارس  - ١
ألطفال حتى الجامعات، فأنـشأوا أول مدرسـة        االمسلمين على كافة المستويات من رياض       

، وعلى الرغم من أن اهتمامهم قـد انـصرف أوالً إلـى             )م١٨٣٠(للبنات في بيروت عام     
 في البالد اإلسالمية في أفريقيـا       األطفال والبنات في سن مبكرة، وأنشأوا ألوفاً من مدارسهم        

وآسيا، فإنهم كانوا يرون أن التعليم العالي ال يقل أهمية عن سائر درجـات التعلـيم؛ ألنـه                  
يساعدهم على الوصول إلى الطبقات المثقفة لنشر آرائهم بين هذه الطبقات حتـى تتـسرب               

لى البعثات التي تفد إلـى  بواسطتهم إلى جميع أفراد المجتمع اإلسالمي، باإلضافة إلى التفاته إ   
  دياره، 

  .تعليماً مدنياً: تعليم ديني، وتعليم أسموه:  شطر نظم التعليم إلى شقين- ٢
  : في أساليب منها إضعاف العلوم الشرعية في التعليم المدني وتبلور- ٣
  . طريقة تدريسه- ب. طريقة وضع المنهج- أ

  . مالهم الحط من مدرسيه وإه- د. موقع حصصه في اليوم الدراسي- ج
 مـع   فـق عدد الساعات للعلوم الشرعية مع تعديل هذه العلـوم بمـا يت            تخفيض- ه

  االتجاهات العلمانية والعولمية
ازدادت الهجمـة شراسـة ووضـوحاً    ) م٢٠٠١-  سبتمبر - ١١(وفي حقبة ما بعد  

وصراحة على المقررات الشرعية في التعليم الديني وغيره، بدعوى أن هذه المنـاهج هـي               

                                         
  .٤٣:محمد أسد ص:  اإلسالم على مفترق الطرق ١)(
   .٥١-٤٩ ،٣١:  جالل العالم ص:أهلهقادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا ) ٢(
  .٧٠-٦٢:ص:  محمد األهدل ، أساليب الغزو الفكريعلي: الثقافيوسائل التغريب )٣(



 

 )١٧٤٥(

ن تفريخ اإلرهاب، بل نالت هذه الهجمة اإلسـالم نفـسه ومـصادره األصـيلة               المسئولة ع 
  . للتدخل في هذا التعليم- وما يزالون- ووضعوا الخطط 

 ومن الوسائل الخطيرة التي يسعون من خاللها إلى تغريـب المـرأة المـسلمة             - ٤
  :التغلغل في الجانب التعليمي ومحاولة إفساد التعليم  :والمس بعقديتها
ح تخصصات ال تناسب المرأة وبالتالي إيجاد سيل هائل مـن الخريجـات ال       إما بفت 

يكون لهن مجال للعمل فيحتاج إلى فتح مجاالت تتناسب مع هذه التخصصات الجديدة التـي               
 أو بإقرار مناهج بعيدة كل البعد عن ما ينبغي أن يكون عليـه تـدريس    بالرجال،هي مملوءة   

تعليم المناداة بالمساواة بينهما وبين الرجل في كل شـيء ،          ال  هذا  نجد في  المسلمة، كما المرأة  
، فكان هـذا  االختالط ودفع المرأة إلى المناداة بقضايا تحرير المرأة كما يسمونها ، وفيه أيضاً     

   كبير من أسباب تحلل المرأة، ومن ثم من أسباب تغريب المرأة التعليم سبب
  ):١(اإلعــالم :  التغريبوسائلومن :ثانيا
 استغل التغريب وسائل اإلعالم من صحف، ومجـالت، وإذاعـات، وقنـوات             لقد

 ، وشـبكة اإلنترنـت    ،وغيرها من الوسائل الحديثة كالبريد اإللكترونـي      ،  تلفزيونية، وسينما 
وكانت أكثر الميادين التي منحها جل اهتمامه، فقد أدرك دعاة التغريب ما لوسـائل اإلعـالم             

وها بشكل تام، وكانت الصحافة من أخطر وسائل اإلعـالم          من تأثير على الرأي العام فاستغل     
التي ركزوا عليها نتيجة النتشارها الواسع؛ وقد ظلت الصحف التي تخدم أهـداف التغريـب    

     . والقيم واحدة تلو األخرىبالمبادئتقوى وتتسع بينما تندثر الصحف التي تنادي 
ـ           ب المـرأة المـسلمة،     لقد كانت وسائل اإلعالم مما ساهم بنصيب األسد في تغري

: - رحمـه اهللا  - يقول الدكتور محمـد حـسين       ،  وجعلها تنأى بنفسها عن دورها المنوط بها      
اتخاذ األولياء واألصدقاء مـن     : األولى:وكانت برامج التغريب تقوم على قاعدتين أساسيتين      (

المسلمين وتمكينهم من السلطة، واستبعاد الخصوم الذين يعارضـون مـشاريعهم، ووضـع             
  .قيل في طريقهم، وصد الناس عنهم بمختلف السبلالعرا

التسلط على برامج التعليم وأجهزة اإلعالم والثقافة عن طريق مـن           : القاعدة الثانية 
األولياء، وتوجيه هذه البرامج لتطوير اإلسالم، وإيجاد تفسير جديد لـه يخـدم              نصبوهم من 

  .)٢(صداقتهمأهدافهم ويدعم 

                                         
  .،موقع األلوكة: الثقافي، وسائل التغريب ٧٣ -٧٠:ص الغزو الفكري بأسالي: انظر(١ )

  .١٠٦ -١٠٥: محمد حسين ص: أزمة العصر) ٢(



– 

  )١٧٤٦(

،وليـست محـض وسـيلة      رتنقل للناس األخبا  ) يديام(اإلعالم ليس مجرد    ذلك أن   
ضخمة تشكل الذهنية، وتصيغ الشخـصية، وتوجـه الثقافـة، وتـروج             آلة ترفيهية،إنما هو 

 علـى   في خلق الرأي العام، مما كان له أكبر األثر         يةلألفكار والمناهج، وتسهم بصورة أساس    
  . هافي تغريبومن ثم المرأة المسلمة عقيدة 

 المـرأة    على خـدش عقيـدة     أثرهابيان  ض وسائل اإلعالم و   عرض لبع وفما يلي   
  ):١( القائمة على الصفاء والتسليم لنصوص الشرع المسلمة

  :الصحف: أولًا
   بالرغم من أن الصحف من مجالت وجرائد لم يعد اإلقبال على قراءتها كعهدها             

ت فـي شخـصية     ال أنها على مر تاريخها قد أثر      إالسابق قبل بزوغ وسائل اإلعالم الحديثة       
، وشكلت ثقافتها واهتماماتها بما يخدم مخطط التغريب، ومـن جهـة     المسلمة وعقيدتها  المرأة

محتوى هذه الـصحف    ؛ ف الذين يتأثرون بموادها الخبيثة    أخرى فما زال لها زوارها وقراؤها     
ا  عن االهتمام بالقضايا التنموية للمرأة، أو النظـر إلـى مـشكالته    - فيما ندر - يبعد كل البعد    

نظرة ترتكز على منهاج الشريعة، وإنما هي في الغالب تتراوح بين صـيحات الموضـات،               
وأخبار فنانات السينما وتلميعهن، ومسابقات ملكات الجمال، ونحوه، وبين عـرض األفكـار             

 والتي يزعمون أن المرأة فقـدتها فـي ظـل           - الهدامة، ، وإثارة المرأة إلى المناداة بحريتها      
ة بالمساواة مع الرجل، وغير ذلك من الشعارات الوهمية،ودائما ما تتنـاول       والمطالب - اإلسالم

هذه الصحف قضايا المرأة من منظور غربي، وتتخذ من قضايا الختان، والتعدد، والـزواج              
المبكر، وحقوق المرأة، معبرا إلثارة الصخب، وتنمية نزعة التمرد النسوي، كمـا ال تغفـل               

وتروج للعري والتحلل من أي قيود تحت مـسمى   زعمهمعن االختالط كضرورة حضارية ب 
  . الحرية

وأما عن الصحافة اإللكترونية ومواقع اإلنترنت، فبالرغم من وجود مواقع نـسائية            
راقية تخدم قضايا المرأة المسلمة، وبرغم أوجه االستفادة المتحققة للمرأة، من حيـث إثـراء               

واألحداث الحالية إال أن هناك الكثيـر مـن         الجانب المعرفي، وتخطيها حاجز الجهل بالواقع       
، بجـذبها   وعقيـدتها المواقع والصحف اإللكترونية، تمثل عامل هدم لشخصية المرأة المسلمة 

                                         
 -٧٢: موقع المرأة العربية، حركة التغريب في السعودية ص   - لها أون الين     -اإلعالم وتغريب المرأة المسلمة     )  ١(

 الفوائد، عودة الحجـاب القـسم األول        موقع صيد : أساليب العلمانيين في تغريب المـرأة المسلمة     .٤٣٨ -٢٦٧،  ٨٢
  .١٤٢ -١٣٥:ص



 

 )١٧٤٧(

  نحو التمرد على أوضاع المجتمـع وقيمـه         المسلمة إلى محاكاة المرأة الغربية، وإثارة المرأة     
  .وتعاليم دينها
  البث المباشر: ثانيا

، وأكثر منها دعمـا      المسلمة المرأةعقيدة   أخطر من سابقتها على      وتعد هذه الوسيلة  
التليفزيون وما تعرضه القنوات األرضية والفضائية، هو أكبـر       لخطر التغريب، فال ريب أن    

 هـي األكثـر التـصاقًا بهـذه         - البحث موضوع   - موجه لعقول المجتمع وتشكيلها، والمرأة    
هث وراء قنواتها بما تعرضه من مـواد مرئيـة          الوسيلة، التي غدت تبهر المشاهد وتجعله يل      

مغرية، وإذا ما أخذنا األفالم المعروضة، كمثال لما تعرضه القنوات على الشاشة الـصغيرة،       
ونظرنا بشيء من اإلنصاف إلى ما تتضمنه تلك األفالم من أفكار ومشاهد، سنرى بوضـوح     

  :أنها تنحصر فيما يلي
 عالقات مع الرجال، فهي تعرض العالقـات         أفالم تثير عاطفة المرأة نحو إقامة      - 
يدغدغ عاطفتها، ويجعلها تسعى إلشباع هذه الرغبـة الجامحـة فـي            " رومانتيكي"في قالب   

  .نفسها
تشتمل على مشاهد العري واإلثارة الجنسية، تعم أغلـب نوعيـات         أفالم صاخبة  - 

  .ينمائياألفالم، حتى الكوميدية منها، وصار الجنس مادة أساسية في أي إنتاج س
 أفالم تثير قضايا تحرير المرأة من ظلم المجتمع الموهوم، وحقها فـي المـساواة          - 

بالرجل، وأن لها الحق في الخروج لمعتركات الحياة على غرار الرجـل، وأن البيـت هـو            
  .مقبرة المرأة
عرض قضايا الخيانات الزوجية،وتقديم المبررات في قالب درامي، يهـون مـن            - 

  ن المرأة عيشأن الخيانة في
 ويكفي   وليس كل الجوانب،    مما تتضمنه األفالم المعروضة    هذا استعراض لجوانب  

  لمعرفة أثر الشاشة
إن إدخـال وسـائل    (:و الصغيرة على المجتمع ككل ذلك التقرير من قبل اليونـسك         

إعالم جديدة وبخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلـى          
  ) مئات السنين، وممارسات حضارية كرسها الزمن



– 

  )١٧٤٨(

،ودور المـسلمةفي   علـى المجتمعـات اإلسـالمية      حركة التغريب  آثار:المبحث الثاني 
 مواجهة التغريب

 ):١(يب على المجتمعات اإلسالميةآثار حركة التغر: المطلب األول
 لقد كان للتغريب آثارا وخيمة ظاهرة على المجتمعات اإلسالمية رجاال ونـساء          

  :على العقيدة والسلوك يمكن تناولها على النحو اآلتي 
  : فئة من أبناء المسلمين اتصفت بالصفات التاليةورظه -/١

  .الجهل المطبق باإلسالم ومبادئه وقيمه وثقافته-
فراغ الروحي والفكري والثقافي الكبير، والغربة الحادة التـي تقـود إلـى الحيـرة     ال -

 .والضياع
 .النفور من اإلسـالم، وكراهيـة مبادئـه وقيمـه، ومحاربـة أحكامـه وتـشريعاته               -
  .اعتناق المبادئ واألفكار والفلسفات والثقافات الغربية-

 وفـي غفلـة   الزمن،  فمع مرور:المحدودانحسار الدين في العبادة بمعناها      -/٢
 الدين ينحسر في العبادة بمعناها المحدود الذي يقتصر علـي  دينهم أخذمن المسلمين عن  

 وأصبحت تؤدي كعادة موروثة وأصبح الـدين فـي   روحها،الشعائر التعبدية التي فقدت  
 وليس  جنبيه، محلها ضميره الذي بين      وربه،نظر هؤالء المستغربين عالقة بين اإلنسان       

 المؤسسات التي تحكم    ىفرض تعاليمه وأحكامه عل   يأن يوجه الحياة بالتشريع و    من شأنه   
  .، وسياسة، وتشريعوإعالم، واقتصادالمجتمع من تعليم، وتربية،وثقافة، 

اإلسـالمية؛  فاللغة العربية هي اللغة األولي للثقافة       :محاربة اللغة العربية  -/٣  
اتسعت للخطاب اإللهي المعجز، لـذا      بل هي اللغة التي نشأت في رحمها هذه الثقافة، و         

 اللغة العربيـة الفـصحى لغـة        علىجهوداً جبارة من أجل القضاء      األمة  فقد بذألعداء   
وإحـالل اللهجـات العاميـة فـي األقطـار اإلسـالمية            ،  القرآن الكريم والسنة النبوية   

نهـا   ألمنـسياً،  وأصبحت السنة نسياً  مهجوراً،محلها،وبذلك أصبح القرآن لدى األكثرية      
 .جــاءت بلغــة غيـــر اللغــة التــي يتحـــدث بهــا غالبيــة النـــاس      

إلصابة بالعقد واألمراض النفسية الغربية، كالقلق واإلحباط والتركيز على الفردية           ا -/٤
 .واألنانية والذاتية

                                         
  .٣٤٢ -١٨٤، ١٧٩-١٣٧محمد الصادق ص: أثر الغزو الفكري على األسرة المسلمة وكيفية مقاومته: انظر)١(



 

 )١٧٤٩(

ممارسة الحياة على الطريقة الغربية، بشرورها ومفاسدها، وانحرافاتهـا ورذائلهـا،      -/٥
االنسالخ عن ماضي المسلمين المشرق،     ،ونب السلبي من حياتهم   وتقليد الغربيين في الجا   

  .وفقدان الهوية الذاتية
شكّلت تهديدا داخليـا خطيـرا،      التي  ز ظاهرة العنف بشكل واضح، و     و بر -/٦

  استهدف األمن واالقتصاد، اذ
 لما وجدت حركة التغريب وطرحت برامجها ومشاريعها وجـد فـي مقابلهـا         

ها وهذا يكاد يجمع عليه الباحثون وهذا مـا يؤكـده أصـحاب          حركة العنف كردة فعل ل    
العنف في مواقعهم ومجالتهم وبياناتهم التي يصدرونها  من استنكار لحاالت التطـرف             

 يسلكونها لتجييش األتبـاع والتـأثير فـي         وتشريعاته، كما بل إن من أساليب     ؛  الليبرالي
علماني وتحقق مـشاريعه، وتـزداد     نفوس الشباب االستشهاد بفساد الواقع وغلبة التيار ال       

العالقة بين حركة الترغيب والعنف كلما كان التيـار التغريبـي أشـد وقاحـة وأكثـر              
استفزازاً من اإلساءة للذات اإللهية وللرسل عليهم السالم وفي أحكام اإلسالم وتشريعاته            

ب يتمثل في اتهـام مـن يعارضـهم باإلرهـا          مارس التيار التغريبي تطرفاً أخر     كما ،
  .والتطرف واإلقصاء وأحادية  الرأي 

التغريبـي  يستبعد أن يكون تأجيج العنف وشحن النفوس من قبـل التيـار             وال  
  : غايات  وذلك لتحقيقمقصوداً

  . إشغال الحكومة فيتم لهم ما يريدون من تمرير مشاريعهم-١
  . تأليب الحكومة على التيار الديني-٢ 
  . ومنابعه هرهالتدين ومظا يكون ذريعة لمهاجمة -٣ 

  . المسلمة في مواجهة التغريب المرأةدور: المطلب الثاني
بعد أكثر من قرنين من عملية تغريب ثقـافي مدروسـة بـشتى        لألسف الشديد   

 و قدتم في المبحث السابق تحديـد        ،الوسائل نجح األعداء في مهمتهم في بالد المسلمين       
 التوصل إلى طرق    :ذلك والهدف من    ،ووسائالمنابع التغريب؛ تعريفا، وأهدافا، وأساليبا      

ذلك أن في تحديد المنابع قطـع لنـصف المـسافة تجـاه     التغريب،مواجهة ومنع حركة   
  . ففي معرفة طرق إيقاف ومنع التغريبالمتبقيأما النصف  الهدف،



– 

  )١٧٥٠(

 والعلة لحفـظ    ،قطع اإلمداد، وردم المتشكل القائم    : واإليقاف يكون بأمرين، هما   
  . )١(بقات التغريب على دين األمة وعقيدتها وهويتها وسيادتها الدين، والتخلص من مو

  ):٢(التغريب والتصدي لهلمواجهة المسلمة المرأة على  جبتفمن السبل التي 
إن التساؤل الذي يتردد صداه في نفسها عندما ترى هـذه            لتعلم كل مسلمة  :أوال

  اآلثار المؤلمة على
 التي ظلت   التغريبة الحركة   امتداد كيف يمكن وقف     :عقيدة األمة وسلوكها وهو   

ننـا نـصارع إعـصارا ال    إسالمية طوال قرنين من الزمن ؟  الهوية اإل  تعمل في تدمير  
  ! تيسر، دع عنك الغافل يقف أمامه حتى المحتاط، فليس له إال الفرار والنجاة بما

أن النصر اإللهـي ال  :  كل مؤمنة باهللا علمتبل لليس من الوهن    إن هذا التساؤل  
  أتي إال في ظروفي

حتَّى ِإذَا استَيَئس الرسُل وظَنُّوا َأنَّهـم قَـد كُـِذبوا            : كهذه مشابهة، قال تعالى   
ِرِمينجِم الْمِن الْقَونَا عْأسب درال يو نَشَاء نم ينَا فَنُجرنَص مهاءج )لكن ).،١١٠:يوسف

ِإن تَصِبروا وتَتَّقُوا لَا يضركُم كَيدهم شَيًئا ِإن اللَّـه          و:بشروطه المذكورة في قوله تعالى    
  دعـاة التغريـب  فليست المعضلة في أن مكر).  ١٢٠:آل عمران( ِبما يعملُون مِحيطٌ

يران، يظل فيها الحليم ح    لتزول منه الجبال،وليست المعضلة أنها فتن كقطع الليل المظلم        
كـال،   يـب،  مفتونين، وأصحاب مصالح خاصة هم وقود هذا التغر        ليس ألن في األمة   و

آل ( قُْل هو ِمن ِعنْـِد َأنْفُـِسكُم    لن يغير اهللا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولكن 
وِإن تَصِبروا وتَتَّقُوا لَا يـضركُم كَيـدهم        : ، فالوعد اإللهي لن يتخلف    )  ١٦٥: عمران

  شَيًئا
دارت عجلـة   : فقـد الـصبر والتقـوى     وأنه إذا   .البد من الصبر والتقوى   إذا  ف

 كما أن من أسباب     والتقوى،التغريب وسارت بالسرعة التي تتباطأ إزاءها عجلة الصبر         
وَأِطيعوا اللَّه ورسولَه ولَـا     الق واالختالف التفرق تأخر النصر ويعين على التغريب    

  ).٤٦: األنفال (هب ِريحكُم  واصِبروا  ِإن اللَّه مع الصاِبِرينتَنَازعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْ

                                         
  . ، موقع صيد الفوائدخوجةلطف اهللا بن مال عبد العظيم : منابع التغريب: انظر) ١(
 -٦٠٥:،حركة التغريب في الـسعودية ص     ٢٣٥-٢٠١:ص: غريب، أهداف الت  ١٢٣: ص :شبهات التغريب :انظر) ٢(

٦٤٣.  



 

 )١٧٥١(

 : شبكة نظرية المؤامرةفي من الوقوع  المسلمةتحذير: ثانيا
وأنَّه ما من شـر أتـى علـى          )نظرية المؤامرة (إن المبالغة الكبيرة في توسيع      

، تسطيحاً لألمور، ورؤية أحادية لهـا       األمة المسلمة إالَّ بسبب مؤامرة من أعدائها عليها       
وهو مخالف للتفكير الموضوعي والعلمي، إن اصطحاب العقيدة اإلسـالمية الـصحيحة          

  هي خير مخرج لتحليل كثير من الظواهر االجتماعية والسياسية
فالبـد    واالقتصادية، والجمع بين التحليل الشرعي والسياسي ال تنافي بينهمـا         

األخذ ما بين المؤامرة من األعداء وبين خطايانا التي نقترفها بأيـدينا،            التوسط في    :من
فمؤامرة العدو علينا واردة جدا، وفي المقابل نسأل أنفسنا لماذا حصلت هـذه المـؤامرة               

 إن علينا العودة إلى منهج القرآن الكريم، وكيفية معالجته للمشاكل التي نقـع              !ونجحت؟
عن سبب هزيمتهم في أحـد بـين اهللا         --ا رسول اهللا   حينما سألو  --بها، فالصحابة 

َأولَما َأصابتْكُم مِصيبةٌ قَد َأصبتُم مثْلَيها قُلْتُم َأنَّٰىهٰذَا  قُْل هـو ِمـن        تعالى لهم ذلك فقال     
ٍء قَِديرلَٰى كُلِّ شَيع اللَّه ِإن  ِعنِد َأنفُِسكُم ) ـ  ). ١٦٥: نآل عمـرا ومـا  :الىوقـال تع

وقـال  ).  ٣٠: الـشورى  (َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو عـن كَِثيـٍر            
ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبتْ َأيِدي النَّاِس ِليِذيقَهم بعض الَّـِذي عِملُـوا          :تعالى

ونِجعري ملَّهلَع ) ٤١: الروم.( 
النظر في دقَّة ما ينشر من تصريحات وتقارير وكتب، فليس كل ما            فال بد من      

يقال عنه وثيقة سرية أو علنية تكون صحيحة، فلربمـا يكـون هنالـك غـرض مـن                  
 ).١(تصفية حسابات نشرها،لإلرهاب أو التخويف،أو

: مثـل ؛  ةنفـوس المـسلم   ال بعالج األمراض التي أصـابت       :إصالح النفس ثم  
  الخوف، واالنهزام النفسي،

وإصالح العقل، بالتزام ما حث عليه اإلسالم من استدامة التفكيـر            .وعدم الثقة 
  .معالجة الجمود الفكري الذي أصاب المسلمين السليم، والوسائل التي تُِعين على

 يواجـه محـاوالت     مـن أن  للفكر اإلسالمي في العصر الحـديث       البد  -:ثالثا
وذلك بغربلة الحصيلة   ليرسخ أقدام المسلمة في التصدي للتغريب       ا  التغريب ويكشف عنه  

الوافدة أوال، ومراجعة ذلك الركام الضخم الذي نقل إلينا مـن الفكـر الغربـي القـديم                 

                                         
  .شبكة الفوائد:موقع.خباب الحمد:نظرية المؤامرة بين الرفض والقبول : انظر) ١(



– 

  )١٧٥٢(

) ١(والحديث ومن الفكر الشرقي الوثني الباطني ثم  العمل على تحريـر المـصطلحات             
ومن األخطاء التي البد لها      سقيها،التي سعى التغريب في زرعها و     )٢(وتصحيح المفاهيم 

  :من التصحيح
 والحـضارة مـادة،  ر،فالثقافـة فك :الخلط بين الثقافة والحضارة في االقتباس    -*

 فـي والريب أن الحضارة ملك البشرية كلها ومن حقها أن تأخذ منها وقد شاركت األمم              
الحـضارة  للمسلمين والعرب فضل واضح في بناء الطابق األول لهـذه            بنائها،وقد كان 
  ".المنهج العلمي التجريبي"حين قدموا لها

أما الثقافة فإنها تستمد جذورها من وجدان األمم وروحها وقيمها الذاتيـة التـي           
كونتها األديان والمعتقدات منذ قرون ، وهنا أيضا يختلف مفهوم الثقافـة عـن مفهـوم                

تي تكون دائما مرتبطـة   عامة كالحضارة وهي غير الثقافة ال     " إنسانية"المعرفة ؛فالمعرفة   
بالعقائد والقيم األساسية لألمم، ومن هنا يجيء خطأ القول الذي يذيعه دعـاة التغريـب               

وهي كل ال يتجزأ لمن     ) حضارة وثقافة (والغزو الثقافي حين يدعون بأن المدنية الغربية        
هنـد  يقتبسها، والواقع أن هذا تمويه تكشف خطؤه بسوابق تاريخية ؛فقد أخذت اليابان وال            

الفكر والثقافة الغربيين، فال عالقة مطلقا بين نقل العلوم وبـين            وغيرهما الحضارة دون  
  ).٣(استيراد القيم 

فالواقع أن االسالم قد جمـع بـين        :  خطأ القول بأن االسالم دين عبادة فقط       -*
العبادة والشريعة واألخالق، وجمع بين العالقتين بـين اهللا واإلنـسان، وبـين اإلنـسان        

عبادة ومنهج وحياة ،وهو بهذا يختلف عن بعض         نسان فهو دين ونظام مجتمع، وهو     واإل
األديان التي تقصر نفسها على الالهوت فقط وتفصل الجوانب االجتماعية والتـشريعية            

والتربوية،لقد واءم اإلسالم بين األمور الدنيوية واألخرويـة،وحرم التـرف       واالقتصادية
هـاملتون  "لغربيون بذلك وأكـدوه وفـي هـذا يقـول           وقد اعترف ا  ،  جميعا والرهبانية

  ).٤"(العقائد والعبادات ولكنه مدنية كاملة اإلسالم ليس مجرد نظام من":"جب
 خطأ القول بأن انحطاط المسلمين والعرب يرجع إلى ارتبـاطهم باإلسـالم          -*

والحق أن سر االنحطاط إنما يرجع إلى انفصالهم عن اإلسالم والتحلل مـن ضـوابطه      :
                                         

  . ١٤٤ -١٣٧:ص:شبهات التغريب:انظر) ١(
    .٤١٤، ١٧٥-١٧٠، ١٣٦ -١٣٠، ٥٣-٥٢:شبهات التغريب ص: انظر)٢(
   . ٤١٣شبهات التغريب : انظر) ٣(
  ٤١٦شبهات التغريب :   انظر)٤(
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واعده فإن الحقيقة الثابتة تاريخيا وعمليا أن اإلسالم هو الذي أنـشأ لهـم حـضارتهم           وق
ومجدهم المعروف، وربما كانت أديان أخرى قد حالـت دون أن تعطـي األمـم التـي            
اعتنقتها تقدما وقوة ولكن اإلسالم بنصوصه األصلية ومعالمه الـصادقة كـان مـصدر              

ها وقد جاء ذلك ألنه قـدم منهجـا متكـامال           عطاء ليس للمسلمين وحدهم بل للبشرية كل      
بين الدين والعلـم وإنمـا       يفصل بين المادة والروح وال بين الدنيا واآلخرة وال         جامعا ال 

،واإليمان بالجزاء  ]إله إال اهللا، محمد رسول اهللا      ال:[يجمع ذلك كله تحت راية واحدة هي      
  .األخالقي في الحياة الفردية وااللتزام ةبالمسؤوليفي اآلخرة واليقين  والبعث

الحـضارة  هو الموقف الـصحيح مـن        على المرأة المسلمة أن تدرك ما     :رابعا
جاءت الحضارة الغربية كالسيل المزبد تريد أن تجتث كل شـيء           فقد  :الغربية وأفكارها 

في طريقها،جاءت وهي تحمل مزيجا هائال من العقائد والعمران واالجتماع والتجـارب            
اهات والفنون،فكانت خليط يحير العقل حيث يقف أمامها متسائال         المختلفة في شتى االتج   

وقد كان الجـواب هـو أحـد    !هل أرفض تلك الحضارة برمتها أم آخذ منها وأترك لها؟       
   )١( :ثالثة خيارات ال رابع لها

 الموقف غيـر سـليم وال       وهذا: برمتهارفض الحضارة الغربية    : الخيار األول 
يؤدي إلى انعزال العالم اإلسالمي وانطوائـه وبعـده عـن           يؤيده العقل وال الواقع ألنه      

  .األسباب التي تقويه اقتصاديا وحربيا 
ما طاب منها وما خبث     : وهو أخذ الحضارة الغربية على عالتها     : الخيار الثاني 

دون التفكير في الفوارق الطبيعية بين تلك الحضارة وحضارة اإلسـالم فـي الـسياسة               
ية واالجتماعية والثقافية وسائر السلوك كما فعل الكثيـر مـن           والتفكير والنظم االقتصاد  

المسلمين فلقد لهثوا للحاق بركب الحضارة كما يسمونه دون ترو وتأن فكانت العاقبة ما              
 وانتـشار الرذائـل      وانحراف العقائد   من تفشي األوضاع الفاسدة     ومسلمة يراه كل مسلم  

مية إال مـن رحـم اهللا تعـالى فأقـصي           الغربية بشكل واضح في أكثر األقطار اإلسال      
وخرجت سافرة بل وال يسترها إال القليل من الثيـاب التـي تجعلهـن        ،  الحجاب للمرأة   
ولم يعد لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر فـي كثيـر مـن ديـار               ،كاسيات عاريات 

  . المسلمين أي مكان فيهم البتالع ما يسمونه بالحرية الشخصية 
فال ينظر  : ألخذ من تلك الحضارة بحذر وترو دون اندفاع       وهو ا : الخيار الثالث 

إليها على أنها هي المثل األعلى للحياة أو المورد العذب وإنما ينظر إليهـا علـى أنهـا             



– 
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متاع الحياة الدنيا وأنه سيفارقها أو تفارقه فهي عرض زائل مهما بـدت فـي المظهـر                
  .األنيق والصور الخداعة البراقة

 القرآن والسنة، اللغة العربية وتدريـسها ونـشرها وبيـان    االهتمام بلغة :خامسا
أهميتها وخطرها، والمحافظة عليها، ألنها محافظة على الكتاب والسنة واالهتمام بالتكلم           

  .باللغة الفصحى دون العامية
 و  التصدي لمحاوالت تذويب الهوية اإلسالمية وقطع صلة األمة بدينها         :سادسا

على قدم وساق من خالل تخريب مناهج التعلـيم، وتـشويه           والتي تجرى اليوم    عقيدتها  
التاريخ اإلسالمي، وإضعاف اللغة العربية ومزاحمة القيم اإلسالمية بقيم غربية وغيـر             

  .ذلك من أنشطة التبشير العلماني والغزو الفكري
فسر نجاح حركـة  ؛ وضع خطط عملية مدروسة لمواجهة حركة التغريب  :سابعا

ولـذا  ،ومن سماتها التنظيم وتوزيع المهـام والتدرج       ق آلية محددة  أنها تعمل وف   التغريب
  البد من مواجهتها بعيداً عن االرتجالية وردود األفعال

االهتمام باإلعالم المرئي والمسموع والمقروء لبيـان خـصائص الهويـة      :ثامنا
اإلسالمية وتعريف الناس بدينهم وفضح النعرات القومية والوطنية ومواجهة الموجـات           

إللحادية واإلباحية وبيان عور العلمانية والليبرالية والشيوعية وأنها أفكار خبيثة قائمـة            ا
على تنحية الشريعة، وأنها إذا راجت في بالد الكفر لضاللهم وعـدم وضـوح الحـق                

  . والعقيدة الصحيحةعندهم ، فال تروج في بالد المسلمين الذين تغذوا بالدين
 التعريف بحقوق المرأة في اإلسـالم     : غريبسبل مواجهة حركة الت   ومن  :تاسعا

 . أعلن اإلسالم إنسانية المرأة -:حيث اإلسالم مكانة المرأة في وذلك ببيان
  .  جعل اإلسالم المرأة شقيقة للرجل-
إال ما جاء الدليل باختـصاص      ساوى بينها وبين الرجل في التكاليف الشرعية      -

  . أحدهما به دون اآلخر
  . األجر والثواب المترتب على العمل الصالح  للمرأة مثل الرجل من-
  . ساوت الشريعة بين الرجل والمرأة في العقوبات والحدود -
  . أوصى اإلسالم باإلحسان إلى المرأة في كل أحوالها أماً وزوجة وبنتاً -
" حق النفقـة   " : من تكريم اإلسالم للمرأة أن فرض لهن حقوق يتعين أداؤها          - 

ال تـنكح البكـر     " حق اختيار الزوج  "، ء واإلرث والهبة والوصية     بالشرا" حق التملك "، 
حـق  "، " حق الخلع"، " حق المهر"، " حق التعلم"، " حتى تستأذن وال الثيب حتى تستأمر    
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يجب إكرام المرأة ويحرم التعدي على كرامتها أو النيـل منهـا      " حق اإلكرام   "الحضانة  
  .بأي وجه من الوجوه 

فاإلسالم لم يساِو بـين الرجـل والمـرأة         ): رجل والمرأة المساواة بين ال   (أما  
مساواة مطلقة؛ ألن المساواة المطلقة البد وأن تكون بين متماثلين من كل وجه وال ريب               
أن هناك فوارق ِخلقية بين الرجل والمرأة ترتب عليها وجود فوارق في وظـائف كـل                

وتضع وترضع وقد أشـار     منهما فقد اقتضت حكمة اهللا تعالى أن المرأة تحيض وتحمل           
ولَـيس الـذَّكَر    { اهللا جال وعال إلى الفارق بين الرجل والمرأة في قوله سبحانه وتعالى             

، وبناء على هذا فإن المساواة بين الرجـل والمـرأة مطلقـاً             )٣٧:أل عمران (} كاألنثى  
ـ              اس مناقضة لطبيعة المرأة التي تختلف عن الرجل ومناهضة للفطرة التي فطـر اهللا الن

  .عليها 
لقد وجـد العلمـانيون عـادات فـي         ف: رفع المظالم الواقعة على المرأة    :اشراع

خاللها سـمومهم    مجتمعات المسلمين ليست من اإلسالم فاستغلوها ووظفوها لينفثوا من        
إنهـا مـن اإلسـالم      : وينفذوا مخططاتهم ثم أسقطوها على اإلسالم، بمعنى أنهم قـالوا         

  : مثال ذلكفهاجموا اإلسالم من خاللها، 
 وقد تجد زوجاً ال     الميراث،د بعض المجتمعات المسلمة تظلم المرأة في        يوجقد  

 فهذه الثغرات يتعلق بها العلمـانيون مـع         تعالى،يعدل بين زوجاته مخالفاً بذلك أمر اهللا        
: في نظـر اإلسـالم     أنها ليست من اإلسالم في شيء، ولم ينزل اهللا بها سلطانا،بل هي           

ازى عليه صاحبه عند اهللا يوم القيامة إذا لم يتب منها أو لم يعـف               وجور يج محرم،ظلم  
  .عنهاهللا 

ومن اإلنصاف القول بان هناك مظالم للمرأة ولكن هي نتيجة بعض األعـراف             
  :ومنهاوالتقاليد حيناً أو تسلط األولياء وضعف الوازع الديني حيناً أخر 

، )يــةالمنــع مــن الــزواج بحجــج واه( لالميــراث، العــضالمنــع مــن 
 به أن تمنع الفتاة من الزواج إال من قريبها أو ابن عمها على وجـه                والمقصود( الحجر

ــر، )الخــصوص ــى المه ــات واألرامــل، االســتيالء عل ــاة المطلق ــف ، معان العن
ومما يؤكد  ؛الذي وجد نتيجة االختالط بين الجنسين      التحرش واالبتزاز الجنسي   ،األسري

) تحرش الجنسي رغم أنها من المظالم      لقضية ال  إغفاله(تةوانتهازيانتقائية التيار التغريبي    
ألن إبرازها يفسد عليهم قضيتهم ولمواجهة استغالل التيار التغريبي لهذه المظـالم البـد         



– 
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تعنى بمواجهة المظالم الواقعة     للتيار الديني أن يأخذ على عاتقه إنشاء مؤسسات ومكاتب        
  : على المرأة وتكون أهداف هذه المؤسسات

التعاون مع الجهـات ذات     ،ومل على تقديم الحلول للمرأة لرفع الظلم عنها        الع -
  . العالقة لتحقيق ذلك

   :وأما الوسائل التي تتخذها هذه المؤسسات
  . تقديم االستشارات وعرض الحلول أمامها -
  . استخدام وسائل اإلعالم والدعاية لتوعية المجتمع –
  .واالجتماعية لمساعدة المرأة وإنصافها التواصل مع الجهات والمؤسسات القضائية –
  . إقامة المؤتمرات وتنظيم المحاضرات والندوات المتعلقة بتلك الظواهر االجتماعية– 

إن من أقوى أسلحة المرأة المسلمة فـي التـصدي لوسـائل الغـزو             ..وختاما  
 المجتمعات المسلمة والنهـوض    المرأة في الداعي إلى تحرير    -الفكري عامة، وللتغريب    

خاصـة هـو اإلقنـاع العقلـي باالسـتدالل بالنـسب            -بها إلى مستوى المرأة الغربية    
واإلحصائيات العلمية الموثقة فيما يتعلق بالوضع االجتماعي والنفسي للمرأة في الغرب،           

إبراز ما تعانيه المرأة والمجتمعات الغربية اليوم من الظلـم          ب وباالستدالل بأرض الواقع  
عن المنهج الرباني وشريعته بيان تهافت وسقوط مـا يرددونـه           واالستغالل نتيجة البعد    

  . من دعاوى تحقيق المرأة الغربية للسعادة تحت شعارات الحرية والمساواة
  .والمرأة العاقلة تبدأ من حيث انتهى اآلخرون

فمن يتباكى اليوم من المستغربين على وضع المرأة العربية والمسلمة مقارنـة            
هذه شهادات عدد    يزعمون أنها تعيش في فردوس مفقود بالنسبة لنا       بالمرأة الغربية التي    

 ؛فـي الغـرب    تؤكد على ما وصلت إليه المرأة العاملة       من المفكرين والكتاب الغربيين   
ن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم، خير         أل:»آتيرود«الكاتبـة الشهيرة   "تقول  

بح البنت ملوثة بأدران تـذهب برونـق        حيث تص  وأخف بالء من اشتغالهن في المعامل     
بالد اإلنجليز جعل بنتهـا      عار على  إنه. حياتها إلى األبد، أال ليت بالدنا كبالد المسلمين       

  ).١(فما لنا ال نسعى وراء جعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية  مثالً للرذائل، 

                                         
لها أون الين، الغرب :طارق السيد، موقع":حقائق ومشاهد ومخاطر دراسات وتقارير"المرأة الغربية العاملة : انظر) ١(

دراسات حول أثر العولمة :  الناعمالغزو،٢٠٠٢-الرياض: الجزيرةمقال في جريدة    حامد الشمري،   :يهرب من التحرر  
  .نهى القاطرجي: جتمععلى المرأة واألسرة والم
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 في كتابـه  -طبية ألبحاثه ال١٩١٢الحائز على جائزة نوبل عام  -"كاريل"ويقول  
إن ما بين الرجل والمرأة من فـروق، ليـست ناشـئة عـن              ): "اإلنسان ذلك المجهول  (

اختالف األعضاء الجنسية، وعن وجود الرحم والحمل، أو عن اخـتالف فـي طريقـة           
التربية، وإنما تنشأ عن سبب جد عميق، هو تأثير العضوية بكاملها بـالمواد الكيماويـة،    

ية، وإن جهل هذه الوقائع األساسية هو الذي جعل رواد الحركـة            ومفرزات الغدد التناسل  
بأن كال من الجنسين الذكور واإلناث يمكـن أن يتلقـوا           : النسائية يأخذون بالرأي القائل   

ثقافة واحدة، وأن يمارسوا أعماالً متماثلة، والحقيقة أن المرأة مختلفة اختالفاً عميقاً عـن         
 طابع جنسها، وكذلك الحال بالنسبة إلى أجهزتهـا         الرجل، فكل حجيرة في جسمها تحمل     

كقـوانين  ) الفيزيولوجيـة (العضوية، وال سيما الجهاز العصبي، وإن القوانين العضوية         
العالم الفلكي، وال سبيل إلى خرقها، ومن المستحيل أن نستبدل بها الرغبات اإلنـسانية،              

ستعداداتهن فـي اتجـاه     ونحن مضطرون لقبولها كما هي في النساء، ويجب أن ينمين ا          
طبيعتهن الخاصة، ودون أن يحاولن تقليد الذكور، فدورهن في تقدم المدنية أعلـى مـن           

  ) .١(دور الرجل، فال ينبغي لهن أن يتخلين عنه 
بعـض مـشاهداته فـي      " حامد بن مالح الشمري   "وفي مقال له يسجل الدكتور      

نهايـة  « لثقافة أرادت أن تـسطر       حقائق مريعة تؤكد النهاية الحتمية    :الدول الغربية قائال  
ولكن ربما أتت الرياح بما ال يشتهي فالسفة العولمـة          .. تحت قيادتها وريادتها  » التاريخ

  !!واألمركة والتغريب
جمعيات ومنظمات أمريكية وأوروبية رسمية تحدثت عن وضع المرأة العاملـة          

ير ومعلومـات   يتـوفر مـن تقـار      في المجتمع األمريكي واألوروبي، باإلضافة إلى ما      
فلقـد  . وإحصائيات كبيرة على العديد من قواعد المعلومات الدولية حول هذا الموضوع          

أتيحت لي الفرصة لاللتحاق بجامعة والية فلوريدا الحكومية وكان ضمن البرنامج مـادة         
دراسية موجهة لطالب الدراسات العليا ومديري القوى العاملة والمهتمين بإدارة شـؤون            

هامـة  ضمن الموضوعات الهامة التي تناقشها هذه المادة قضايا ومـسائل           األفراد ومن   
. وحرجة في إدارة القوى العاملة ذات عالقة مباشرة بموضوع المرأة األمريكية العاملـة         

  :األول هو: كان من ضمن الكتب المقررة لهذه المادة الدراسية كتابان

                                         
) ١  (MAN THE UNKNOWN by ALEXIS CARREL, p ٥١,  Copyright ١٩٣٩ ,١٩٣٥ by HARPER 

&BROTHERS  



– 
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Bernadett&Lanteigne (٢٠٠٠) Stalking, Harassment and 
Murder In The Work place 

 Dismantling Barriers For (٢٠٠١) Katherine: أما الكتاب الثاني فهو
Women and Minorities .  

عدم المساواة وضياع حقوق المرأة والعنف بشتى أنواعـه  :  المشاكلأبرزولعل  
 وحاالت االغتصاب والقتل في مواقع ومحيط العمل والمشاكل األسـرية بـين األزواج            
والخلل العاطفي والتربوي لألطفال نتيجة غياب المرأة عن المنزل والتخلي عن دورهـا             

  . وكذلك عدم وجود أي نوع من األمان الوظيفي للمرأة العاملة
فقد أوضحت الدراسات والتقارير ان العنف وحاالت القتل واالغتـصاب فـي            

كوميـة إلـى تبنـي    مواقع العمل في تزايد بالرغم من لجوء الشركات والمنظمـات الح         
هنـاك  . سياسات واجراءات صارمة لخفض معدالت وقوع مثل هذه الحاالت في العمل          

العديد من التقارير والكتب التي شخصت وضع المرأة العاملة وبإمكان القـارئ الكـريم         
ان يطلع على ذلك من خالل المجالت العلمية المتخصصة على اإلنترنت وتوفر العديـد            

 Sexual Harassment & Stalking And:عنـاوين التاليـة  من الكتب تحت أحد ال
Murder  

وعموما يعتبر ارتفاع معدالت الجريمة واالعتداء الجنسي على المرأة العاملـة           
  من أهم المشاكل التي

 برزت على الساحة في الغرب خالل العشرين سنة األخيرة وأخـذت حيـزاً             
ظراً لما سببته مـن مـشاكل نفـسية         كبيراً من المناقشات في وسائل اإلعالم المختلفة ن       

  . واقتصادية واجتماعية وتربوية على المجتمع في الغرب
والغالبية من الدراسات رجحت ان السبب هو تخلي المرأة عن دورها الطبيعي            
وإقحام نفسها في أعمال هي بالدرجـة األولـى للرجـال نظـراً للظـروف الجـسدية                 

  .هذه المشاكلوالفسيولوجية والنفسية وبالتالي تعرضها ل
وفي البيئة الغربية اإلباحية حيث حرية العالقات الجنسية فإنهـا المـرأة التـي          

أن تـدفع ثمنـا باهظـا جـدا مـن أجـل مـا يـسمى             تتضرر نفسيا وعاطفيا وعليها   
فللرجال في الغرب الحرية في استغالل النساء بدون زواج وال حقـوق وال             )١(بالتحرر

                                         
ــر) ١( ــال: انظ ــسلمة  : مق ــة والم ــرأة الغربي ــين الم ــة ب ــان : مقارن ــبهات وبي ــديات ش ــرابط.منت :  ال

http://www.shobohat.com/vb/showthread  
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ن من هذا الزنا فهو عبؤهـا وحـدها وعليهـا أن            وإذا حبلت إحداه   وعاطفيأمن مادي   
تختار إما أن تتحمل مسؤولية تربية هذا االبن غير الشرعي أو قتله وهـو مـا يـسمى                  

 :باإلجهاض
دائـرة  ).دون وجـود أب   ( مليون أسـرة تعيلهـا األم فقـط          ١٠,٤في أمريكا   

 :اإلحصاءات األمريكية
http://www.census.gov/Press-
Release/www/releases/archives/families_households/٠٠٩٨٤٢.html 

 .مليون جنين قتلوا باإلجهاض٤٢: ٢٠٠٢ إلى ١٩٧٣وفي أمريكا منذ عام 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss٥٥١١a١.htm 

 امـرأة فـي   ٧٨ ألف امرأة سـنويا أي بمعـدل   ٦٨٣في أمريكا يتم اغتصاب   
   % ١٦الساعة مع العلم أن 

    ، وزارة العدل األمريكية!!فقط من حاالت االغتصاب يتم التبليغ عنها
http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publica...gy/general.htm 

 تقتل سنويا أي حـوالي أربـع نـساء           امرأة ١٣٢٠:وفي مجال العنف األسري   
يـر لـوزارة العـدل    المـصدر تقر . يقتلن يوميا بواسطة أزواجهن أو أصدقائهن أمريكا   

  pdf.١٩٩٧٠٢/nij/https://www.ncjrs.gov/pdffiles١:األمريكية
معظم النساء في الغـرب يعملـن فـي         : أكد تقرير لوزارة العمل األمريكية أن     
وحتى مع الـضغوط التـي تبـذلها        . نيةالوظائف ذات األجورالمنخفضة والمكانة المتد    

من المناصب القيادية العليا فـي أكبـر         % ٩٧الحكومة في تحسين وظائف النساء فإن       
 Glass -تقريرالـسقف الزجـاجي   (وزارة العمل األمريكيـة . الشركات يشغلها رجال

Ceiling:( 
http://www.dol.gov/oasam/programs/history/reich/reports/ceiling.pdf 

من الخدم وعمال التنظيف هم      % ٨٩:وفي تقرير آخر لوزارة العمل األمريكية     
  :وزارة العمل األمريكية: النساء، المصدر

http://www.dol.gov/wb/factsheets/٢٠lead٢٠٠٧.htm 
وبدال من مكان العمل اآلمن في المنزل عملـت المـرأة الغربيـة واختلطـت               

أكـدت  . بالرجال وتعرضت لالضطهاد واالبتزاز والتحرش الجنسي بمعـدالت هائلـة         
  :دراسة قامت بها وزارة الدفاع األمريكية أن
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ء في القوات المسلّحة تعرضن للتحـرش الجنـسي مـن قبـل        من النسا  %٧٨
  الوزارة األمريكية: المصدر. الموظّفين العسكريين

http://www.rehab.research.va.gov/jour/٠٨/٤٥/٣/pdf/Street.pdf 
رأة الغربية في غالب األمر تتجرع صنوف األسى في ربيع عمرهـا       وتظل الم 

وحين تكبر تجد نفسها وحدها بعد أن تخلى عنها الرجال وتخلى عنها أبناؤها لتمضي ما               
بقي من عمرها وحيدة أو مع كلٍب أو في دار عجزة إن كان لديها ما يكفي مـن مـال،                    

  .ن أبنائها وأحفادهابينما المرأة المسلمة تظل محاطة بالحب والرعاية م
.  سنة يعشن وحـدهن    ٧٥حوالي نصف عدد النساء األمريكيات ممن تجاوزن        

  :المصدر، دائرة اإلحصاءات األمريكية
http://www.census.gov/Press- 
Release/www/releases/archives/facts_for_features_special_editions/٠٠١٦
٢٦.html 
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  :الخاتمــــة
بنتـائج   خلصت من هـذه الدراسـة        وقدالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات،     

  : أهمها
 للقيم التـي     للعقيدة و  التغريب عمل خطير دقيق قوامه الحرب المنظمة      : أوالً*

مغلف بالضباب، يحاول أن يثيـر غمامـة كثيفـة مـن              عليها أمتنا، في أسلوب    عاشت
الموروث كما فرضـت الحـضارة      " "البالي" "القديم"التشكيك والتحقير واالستهانة  باسم      

الغربية على بالدنا أسوأ ثمراتها التي ال تهدف إال إلى تـدمير الشخـصية اإلسـالمية،               
  .ومحو مقوماتها

ثـم  ) مادياً وإنتاجيـاً  (ريخي للتغريب يظهر أنه بدأ      أمسار الت إن تتبع ال  : ثانيا* 
  العقائـد  يـستهدف  ال ، كما أن التغريب في خطواته األولى كـان        )فكرياً وثقافياً (تحول  

والثوابت المقدسة مباشرة،بل يستهدف نمط السلوك وأسلوب الحياة قبل أن يتحول إلـى             
   وتقنينها؛ لذلك تكونمنظومة قيم وطريقة تفكير يتم فرضها عبر شرعتنها
  المرأة هدفا سهال ومنطقيا لحمالت التغريب

 وال انتمـاء لثقافتهـا      اإلسالمية، أن التيار التغريبي ال يحمل والء للبالد      : ثالثا*
 يحـل للمجتمـع أي      نهضوي وال  يعد للبالد أي مشروع تنموي       وال،   االعتقادية وثوابتها

  .مشاكل وال يجلب معه إال الفساد والتخلف
أن من أهداف التغريب ما هو موجه لكل شرائح المجتمع اإلسـالمي،            : ابعار*

ومنه ما هو موجه للمرأة المسلمة خاصة فهي عنصر جوهري في أي عملية تحول، أو               
تغيير اجتماعي وتعد المرأة المسلمة من أولويات األمور عند دعاة التغريب، حيث سعوا             

  .بكل الطرق لتغريبها 
ب التي اتخذها الغرب لتنفيـذ مخطـط تغريـب المـرأة            أن األسالي : خامسا* 

 ويصعب حصرها ، والمقصود من هذا البحث التذكير بما يتيـسر مـن              كثيرة، المسلمة
أهمها ومن أخطرها ، ليحذرها المسلمون ، ويعلموا على إفشالها ، ولتكون منبهة علـى               

 لمواجهـة   غيرها، كما أن ما ذكر من الوسائل لمواجهة التغريب يعد بعـض الحلـول             
التغريب ؛وليس المقصود بالمواجهة مجرد الرد والنقد فالبناء يعد مـن أهـم عناصـر               

  .المواجهة
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  :التوصية
 مظالم للمرأة ولكن هي نتيجة بعض األعراف والتقاليد حيناً أو           هناك.. نعم:أوال

وهذه المظالم ليست من الدين في شـيء    أخر،تسلط األولياء وضعف الوازع الديني حيناً       
واجبها  نما هي تجاوزات من المجتمع نفسه وتقصير بعض المؤسسات الحكومية بأداء          وإ

المظالم ذريعة ومدخالً للمطالبـة ببرامجـه ومـشاريعه          لكن التيار التغريبي جعل هذه    
 إبراز مـا    ، وكذلك رفع المظالم الواقعة على المرأة     فالبد من السعي إلى    أهدافهوتحقيق  

نتيجة البعد عن المنهج الربـاني وشـريعته         لظلم واالستغالل من ا : تعانيه المرأة الغربية  
 تهافت وسقوط ما يرددونه من دعاوى تحقيق المـرأة الغربيـة للـسعادة تحـت              لبيان  

  .والمساواة شعارات الحرية
تبين مما سبق مدى عظم هذه الهجمة الغربية وكبير أثرها على أبناء األمة             :ثانيا

 الدين للتصدي لتلك الهجمـات بـالعلم الـصحيح    اهذومجتمعاتها، وهنا يكمن دور أبناء   
العقيدة اإلسالمية مـن كيـد       إليه للحفاظ على   والحجة الحق والعمل بما أمر اهللا والدعوة      

  .أعداءها
   وسلمهذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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  :ع المصادر والمراجةقائم
 على العـالم    ةالغار: ٢:، ط ه١٣٨٧:محب الدين الخطيب   اليافي،   دمساع: ترجمة،  لشالتيه.ا 

 ، منشورات: اإلسالمي
 ةجد: الحديث منشورات العصر القاهرة،: العصر الحديث. 
   األمانـة العامـة     طبع اإلسالميأهداف التغريب في العالم     .بدون:ط.م١٩٨٧: الجنديأنور 

 .للدعوة اإلسالمية باألزهر
  اإلسـالمي المكتب  : تغريب في الفكر اإلسالمي   شبهات ال .بدون: ،طه١٣٩٨ :أنور الجندي :

 .تبيرو
 قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا أهله:بدون بيانات: كتاب من النت: جالل العالم . 
   ،انموذجـا حركة التغريب في السعودية تغريب المرأة   .بدون: ط: ٢٠١٠عبد العزيز البداح .

 .مصر- العربيزالمرك
 ة بالتغري. بيانات نبدو: لنتاكتاب من : عدلي بن يعقوبوأثره في الثقافة اإلسالمي . 
    دار االعتـصام : بدون ، أسـاليب الغـزو الفكـري    :  ت، ط  :علي جريشة، محمد الزيبق :

 .القاهرة
  الفكرية المعاصرة ودورهـا فـي المجتمعـات        بالمذاه. ١:ه، ط ١٤٢٧: غالب عواجي  :

 .ةجد: الذهبيةالمكتبة العصرية 
  دارالنـدوة  :  الموسوعة الميسرة في األديـان والمـذاهب       .٣:ط،  هـ١٤١٨: مانع الجهني

 .الرياض: العالمية
    المكتبـة  : التبشير واالستعمار في البالد العربية. بدون:ت،ط: مصطفى خالدي، عمر فروخ

 .بيروت: العصرية
   عودة الحجـاب القـسم األول معركـة الحجـاب          ،  ١٠:طهـ،  ١٤٢٧:محمد أحمد المقدم

 . ياضالر-دار طيبة:روالسفو
  اإلسالم على مفترق الطرق.بدون بيانات: كتاب من النت: محمد أسد. 
 برمنجهام: دار األرقم: دراسات في السيرة النبوية. ٣:طهـ، ١٤٠٨: محمد سرور نايف. 
  ماجـستير رسالة  :  أثر الغزو الفكري على األسرة المسلمة وكيفية مقاومته        :محمد الصادق 

 ه ١٤٢١ األزهر ،جامعة
  بيروت: مؤسسة الرسالة: اإلسالم والحضارة الغربية.٧: ط،ه١٤٠٥ :سينحمحمد محمد. 
 جدة:  أزمة العصر، دار عكاظ.بدون:ط ت،: حسين محمدمحمد. 
 األردن: النفائس سليمان األشقر،دار ر، عم١٢:طهـ،١٤٢٥: نحو ثقافة إسالمية أصيلة. 
 الغزو الناعم.بدون بيانات:  كتاب من النت:نهى عدنان القاطرجي. 



– 

  )١٧٦٤(

 وجهة اإلسالم نظرة فـي      .بدون: ت،ط: محمد أبوريدة : ملتون جب،نقله عن اإلنجليزية   ها 
  الحركات الحديثة في

 اإلسالمية القاهرة المطبعة: اإلسالم. 
  :المراجع األجنبية

 ALEXIS CARREL:١٩٣٩ ,١٩٣٥ :  HARPER&BROTHERS. MAN, THE 
UNKNOWN. 

 OXFORD UNIVERSITY: OXFORD Advanced Learner’s Dictionary. 
  : المقاالت االلكترونية

    بحث من النت، الغزو الفكري : قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية    الدعوة، القرى كلية جامعة أم :
 .بدون بيانات

  الجزيــرة ، جريــدة الغــرب يهــرب مــن التحــرر   :حامــد الــشمري - 
 ٢٠٠٢-١٤/٩/١٤٢٣ء،الثالثاالرياض

      ٩.، س ٣٣.ة آفاق الثقافة والتراث،العدد   مجل: شلتاغ عبود في المصطلح الثقافي والتغريب ،
 .٣١: ص.٢٠٠١

  بحـوث  " دراسـات وتقـارير   حقائق ومشاهد ومخاطر  "المرأة الغربية العاملة    :طارق السيد
 .لها أون الين:موقع:ودراسات

 : المواقع االلكترونية
 موقع األلوكة،  وسائل التغريب الثقافي:علي محمد األهدل 
 م:فريد محمد أمعضشو ا، مجلة  التغريبا و واقعالمغرب- العلوم الداعي، دارفهوم. 
 بدون بيانات: بحث من النت:  الغزو الفكري ومظاهره : عبد اهللا بن عبيد،محمد الهمالي . 
  ٢العـدد  ، مجلة األدب اإلسالمي،   التغريب وأثره في الشعر العربي الحديث      :محمد هدارة ،

 .٨:ص 
    ــسلمة ــة والمـ ــرأة الغربيـ ــين المـ ــة بـ ــبهات  من: مقارنـ ــديات شـ تـ

   ?http://www.shobohat.com/vb/showthread.phpوبيان
  موقع المرأة العربية- لها أون الين -اإلعالم وتغريب المرأة المسلمة . 
 الفوائد صيد :وقعم: أساليب العلمانيين في تغريب المـرأة المسلمة:بشر بن فهد البشر. 
 اب بن مروان الحمدشبكة الفوائد:موقع . نظرية المؤامرة بين الرفض والقبول :خب. 
  موقع صيد الفوائد: منابع التغريب:خوجةلطف اهللا بن مال عبد العظيم،.  

  
 



 

 )١٧٦٥(

  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة
الحمد اهللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، أما بعد    

فإن اإليمان باليوم اآلخر أحد أركان اإليمان، وقضية من قضايا الدين العظام التي أكّد 
كر األمثلة الحسية ومخاطبة عليها ربنا في كتابه، وأبدى وأعاد فيها في محكم آياته بذ

العقل باألقيسة العقلية، لئال يكون للناس حجة في إنكارهم ليوم المعاد؛ ألن اإليمان بهذا 
الركن يستلزم اإليمان بالرساالت، والعمل لهذا اليوم الموعود، وشعور اإلنسان بأن 

ا يأتي هناك يوما تُجزى فيه كل نفس ما عملت، فيكون هذا اليوم منه على بال فيم
  .ويذر
ومما يتعلق بهذا اليوم النفخُ في الصور، وهو بوابة االنتقال من الدنيا إلى اآلخرة،    

وقد جاء حديث القرآن عن النفخ في الصور في عدة مواضع من القرآن وفي عدة 
مناسبات، ووصف بعدة صفات، وجعله اهللا من جملة ما وعظ به من اآليات، وذلك 

ء هذه القضية، ويكون إيمانه بها منتظما مع إيمانه باليوم يستدعي أن يراعي المر
اآلخر، فال يمكن أن يؤمن باليوم اآلخر دون أن يؤمن بالنفخ في الصور، فهو من لوازم 

  .اإليمان باليوم اآلخر، ولو لم يكن كذلك لما كان تأكيده بكثرة الذكر ذا وجه بين
ووصف ببعض الصفات كان من ولما جاء النفخ في الصور في عدة مناسبات     

، ١المناسب جمع تلك اآليات التي ذكر فيه النفخ في الصور، وبيان موضع هذه النفخات
ولذلك عزمت على جمع هذه اآليات، وقمت بدراسة كل آية على حدة، فاستبان لي أن 

                                         
 .األولى أو الثانية أو األخيرة أي من جهة كونها النفخة - ١

 
 

 
  أستاذ مساعد في قسم القرآن وعلومه

  كلية أصول الدين 
  ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الرياضعجام

  



– 

  )١٧٦٦(

أغلب اآليات تحتمل أكثر من معنى من جهة موضع النفخة، فاجتهدت في جمع أقوال 
مفسرين في موضع هذه النفخة وتلك، فما كان فيها من خالف ذكرته، فإن السلف وال

اتضح لي الراجح رجحته بذكر دليل الترجيح، وما خفي علي توقفت فيه وأوكلت علمه 
  .للعليم الخبير

  : الدراسات السابقة
لم أجد من أفرد بحثًا عن النفخ في الصور ال في الكتاب وال في السنة، وكل ما     

ليه من الكالم في النفخ في الصور وإفراد شيء له هو ما كان في كتب العقائد وقفت ع
  . ١والحديث

  :أسباب اختيار الموضوع
الرغبة في تدبر القرآن فيما يتكرر ذكره، وكان من تلك المواضيع التي تكرر  - ١

 .ذكرها في كتاب اهللا النفخ في الصور
 .خرأن اإليمان بالنفخ في الصور من اإليمان باليوم اآل - ٢
 .كثرة وروده في القرآن مما يؤكد على عظيم العناية به - ٣
وجمعها في . أن من مقاصد إيراده في القرآن في مواضع عدة الوعظَ به - ٤

 .موضع واحد ليتمكن المؤمن من تدبرها واالتعاظ بها
خفاء ترتيب تلك النفخات على كثير من قارئي القرآن ال سيما في اآليات التي  - ٥

 . العلماءحصل فيها خالف بين
  خطة البحث

  :ولقد اقتضت طبيعة البحث أن ُأقسمه لمقدمة وفصلين في كل فصل مباحث
  . واإليمان به،النفخ في الصور معناه: الفصل األول
  :معنى النفخ في الصور، وفيه مطلبان: المبحث األول
  .معنى النفخ:  المطلب األول
  .معنى الصور: المطلب الثاني
  يق في معنى النفخ في الصور وعدد النفخات، وفيه مطلبانالتحق: المبحث الثاني

                                         
، والبغوي في شرح السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها كما فعل أبو عمرو الداني في كتاب - ١

النفخ في الـصور، أوردوا فيـه       : كلهم عقدوا في كتبهم بابا بعنوان     . السنة، والسفاريني في لوامع األنوار البهية     
 .والسنة من باب االستدالل ال الحصربعضا من نصوص الكتاب 



 

 )١٧٦٧(

  .التحقيق في معنى النفخ في الصور: المطلب األول
  .التحقيق في عدد النفخات في الصور: المطلب الثاني
  :واسم النافخ فيه، وفيه مطلبان، أسماء الصور: المبحث الثالث
  ،أسماء الصور: المطلب األول
   في الصوراسم النافخ: المطلب الثاني
  :ذكر حديث الصور الطويل وبيان درجته، وفيه مطلبان: المبحث الرابع
  .ذكر الحديث الطويل: المطلب األول
  .بيان من خرجه ودرجته: المطلب الثاني
المواضع التي ورد فيها ذكر النفخ في الصور في القرآن، وهي ثمانية : الفصل الثاني
  .عشر موضعا

  .ئج والتوصياتالخاتمة، وفيها أهم النتا
  قائمة المراجع

  .فهرس الموضوعات
  : المنهج المتبع في البحث

وضعت فصلًا بينت فيه معنى الصور وما يتعلّق به توطئة ألصل البحث، وهذا  - ١
الفصل راعيت فيه االختصار، ألن التفصيل فيه يحسن في باب العقيدة، 

 . وقد أخذ هذا الفصل من البحث أقل من ربع البحث
 .يات التي ذُكر فيها النفخ في الصورجمعت اآل - ٢
 .رعيت ترتيب اآليات في الدراسة على حسب ورودها في المصحف - ٣
 .قمت بدراستها من جهة بيان موضع النفخة من خالل السياق الذي وردت فيه - ٤
 .بينت الراجح فيما وقع الخالف فيه ودل السياق على أحد األقوال - ٥
ر في المسألة خالف، ذكرته دون إن لم يتضح الراجح من خالل السياق، وذُك - ٦

 .ترجيح الحتمال أن يراد بالنفخة المواضع كلها
 .عزوت األقوال إلى القائلين بها من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير - ٧
لم أتوسع في الدراسة في مواضع قد تستدعي ذلك، لطبيعة البحث وطلب  - ٨

 .االختصار من غير إخالل بإذن اهللا
  



– 

  )١٧٦٨(

  . واإليمان به،في الصور معناهالنفخ : الفصل األول
  : ومطالب في كل مبحثوفيها أربعة مباحث

  معنى النفخ في الصور، وفيه مطلبان: المبحث األول
  .معنى النفخ:  المطلب األول

نَفَخ بفمه ينفُخ نفخًا، ِإذا أخرج ِمنْه الريح، يكون ذَِلك ِفي االسِتراحة والمعالجة : يقال   
. ما بالدار ناِفخُ ضرمٍة، أي ما بها أحد: وقولهم. الذي ينْفَخُ فيه: منفاخ وال١.ونَحوهما

ورجٌل ذو نَفٍْخ، وذو نَفٍْج بالجيم، أي . انْتَفَخَ النهار، أي عال: وانتفخ الشيء، وربما قالوا
  ٢.أجد نَفْخَةً ونُفْخَةً وِنفْخَةً، إذا انتفخ بطنه: ويقال. صاحب فخٍر وِكبٍر

  ٣.َأصٌل صِحيح يدلُّ علَى انِْتفَاٍخ وعلُو:  أن النفخ كما قال ابن فارسومما سبق نرى
  .معنى الصور: المطلب الثاني

  : الصور له إطالقان، فيطلق ويراد به القَرن، ومنه قول الراجز
  ٤لقد نَطَحناهم غَداةَ الجمعيِن     نَطحاً شديداً ال كَنَطِْح الصورين

   . فالصور على هذا المعنى مفردأي القرنين،
، والمشهور أن جمع الصورة صور، قال ابن ٥ويطلق الصور ويراد به جمع صورة

واللَّه تَعالَى . الصورةُ صورةُ كُلِّ مخْلُوٍق، والْجمع صور، وِهي هيَئةُ ِخلْقَِتِه: "فارس
روصاِرُئ الْمقَاُل. الْبيٌل : وجِةرورِميَل الصج ِإذَا كَان ري٦"ص  
  :التحقيق في معنى النفخ في الصور وعدد النفخات، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
  .التحقيق في معنى النفخ في الصور: المطلب األول

   من المعنى اللغوي في معنى الصور نشأ الخالف في معنى النفخ في الصور، فقد 
: وقيل. الصور المراد به القرن: ة في المراد بالصور، فقيلاختلف العلماء وأهل اللغ

  ٧.هو جمع صورة
                                         

 )٣٥٨/ ٧(تاج العروس ) ٢١٨/ ٥( المحكم والمحيط األعظم - ١
  )٤٣٤/ ١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ٢
 )٤٥٨/ ٥( مقاييس اللغة - ٣
  )٧١٦/ ٢( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ٤
النهاية في غريب الحديث ) ٧١٦/ ٢(اج اللغة وصحاح العربية الصحاح ت)٤١٦/ ١( انظر الزاهر في معاني كلمات الناس - ٥

 )٦٠/ ٣(واألثر 
 )٣٢٠/ ٣( مقاييس اللغة - ٦
النهاية فـي غريـب     ) ٧١٦/ ٢(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية      )٤١٦/ ١( انظر  الزاهر في معاني كلمات الناس         - ٧

 )٦٠/ ٣(الحديث واألثر 



 

 )١٧٦٩(

  .إنه نفخ الملك القرن الذي بيده يوم القيامة: ولذلك قيل في معنى النفخ في الصور
  .هو النفخ في صور بني آدم، التي هي األجسام: وقيل

 الملك يوم القيامة، والحق أن المراد بالنفخ في الصور النفخ في القرن الذي يكون بيد
كما جاء في األحاديث الصحيحة، وهو الذي عليه جمهور السلف، وهو اعتقاد أهل 

  .السنة والجماعة كما سيأتي
: هو قرن ينفخ فيه نفختان: فقال بعضهم... الصور "واختلف في معنى : "قال ابن جرير

 واعتلّوا لقولهم ذلك .إحداهما لفناء من كان حيا على األرض، والثانية لنشر كل ميٍت
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ :بقوله تعالى
ر[ َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن ز وبالخبر الذي روي  ] ٦٨: ا

  ١."هو قرن ينفخ فيه: "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إذ سئل عن الصور
" سور: "قولهم، ينفخ فيها روحها فتحيا، ك"صورة"جمع " ....الصور:" وقال آخرون

  ٢سور الْمِدينَِة والِْجباُل الْخُشَّع :، كما قال جرير"سورة"لسور المدينة، وهو جمع 
  ، "نفخ الصور"و" نفخ في الصور: "والعرب تقول

  :قول الشاعر" نفخ الصور: "ومن قولهم
   ينْفَخَ الصورلَوال ابن جعدةَ لَم تُفْتَح قُهنْدزكُم     وال خُراسان حتَّى

والصواب من القول في ذلك عندنا، ما تظاهرت به األخبار عن رسول : ٣قال أبو جعفر
إن إسرافيَل قد التقم الصور وحنى جبهته، ينتظر :" اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال

  ٤"الصور قرن ينفخ فيه:"، وأنه قال"متى يؤمر فينفخ
نفخ األرواح في صور األجساد قد أخذ ذلك من ولعل من قال بأن النفخ في الصور هو 

حديث أبي هريرة الطويل، الذي فيه أن النفخات ثالثة، وهذا الحديث سيأتي الكالم 
  .عليه

لكن هذا الحديث إن كان هو مستند من قال بهذا القول فإنه يلزم منه األخذ بالقول اآلخر 
  .المشهور؛ ألن الحديث قد افتُتح به

                                         
المستدرك على  " هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه     : "  وقال الحاكم  )٥٩٥/ ١٣( المعجم الكبير للطبراني     - ١

 )٤٧٣/ ٢(الصحيحين للحاكم 
ت جلرر وصدره - ٢ ب رب الزبري تواضعت(ل ا ْملا أىت  َ ََ ُ لغة واألدب ) َ اكمل يف ا يب ) ١٠٥/ ٢(انظر ا ن  رشح محمد   )٩١٣/ ٢(حدیوان جرر 
 . وهو ابن جرير- ٣
  )٣٣٩/ ٩( تفسير الطبري - ٤



– 

  )١٧٧٠(

دهم اللغة فال وجه للقول بأن الصور هي أجسام بني آدم؛ ألن اللغة ال وأما إن كان مستن
تكون حاكمة على الشرع، بل الشرع حاكم على اللغة، وقد جاءت األحاديث المبينة أن 

  .النفخ في الصور هو النفخ في القرن الذي بيد الملك
وهذا .  عبيدةوممن قال إن المراد بالصور في هذه اآلية جمع صورة أبو: "قال القرطبي

  ١."وإن كان محتملًا فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب والسنة
 والقول بأن الصور هو القرن ال ينفي أن تكون األرواح مجموعة في هذا القرن 
العظيم، فإذا نُفح للبعث طارت هذه األرواح إلى أجسادها، فيحيي اهللا أهلها، وهذا معنى 

  .عفهالقول الثاني وإن كان اللفظ ال يس
وقالوا في : "قال الزجاج. وقد أجاز بعض العلماء القولين، ولعله من باب الجمع بينهما

الصور جمع : وقيل. إن الصور اسم لقَرٍن ينفخُ ِفيِه: قيل في التفسير: الصوِر قولين
  ٢."أن الصور قرن: صورة، وكالهما جائز، وَأثْبتُها في الحديث والرواية

خ في الصور هو النفخ في القرن الذي يخرج منه صوت عظيم، إذن، يترجح أن النف
  .يكون منه الفزع والصعق والبعث، وذلك كائن عند انتهاء الدنيا، وقيام الساعة

  .التحقيق في عدد النفخات في الصور: المطلب الثاني
   إن المـتأمل آلي القرآن التي جاء ذكر النفخ فيها يجد أن تلك النفخات ليست واحدة، 
وذلك بداللة السياق وما يترتب على تلك النفخات، والتي ال يمكن أن يقال إنها نفخة 

  .وعلى ضوء ذلك اختلف العلماء في عدد النفخات في الصور. واحدة
  .ينفخ في الصور نفختان: فقيل
  .ثالث نفخات: وقيل

  .هما النفخة األولى ونفخة للبعث: فمن قال بالنفختين قال
 فيها أمران الفزع ثم الصعق، ولذلك قال بعض العلماء إن والنفخة األولى يحصل

النفخات ثالث بناء على ما يترتب عليها فاألولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، 
  ٣.والثالثة نفخة البعث وهي النفخة األخيرة على كال القولين

سفاريني، وممن ذهب إلى أن النفخات ثالث ابن العربي، وابن تيمية، وابن كثير، وال
 مغ جغ مع ُّ : وحجة من ذهب إلى هذا المذهب أن اهللا ذكر نفخة الفزع في قوله

                                         
  )٢١/ ٧( تفسير القرطبي - ١
 )٢٦٤/ ٢( معاني القرآن وإعرابه للزجاج - ٢
  )٤٠: ص(القيامة الكبرى ) ٢٢١: ص( انظر أصول الدين - ٣



 

 )١٧٧١(

           مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف
كما احتجوا ببعض األحاديث التي نصت على أن النفخات  ] ٨٧: النمل[ َّ جم هل

ثم ينفخ في : " ثالث، كحديث الصور، وهو حديث طويل، أخرجه الطبري، وفيه
  ١".نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين : ر ثالث نفخاتالصو

 على استداللهم باآلية والحديث فقال ابن -من يرى أنهما نفختان- وقد رد من العلماء
 خكُّ :قال القرطبي والصحيح أنهما نفختان فقط؛ لثبوت االستثناء بقوله تعالى: "حجر
لزم من مغايرة الصعق للفزع أن ال يحصال ، وال ي٢في كلٍّ من اآليتين َّجلحل مك لك

: ثم وجدت مستند ابن العربي في حديث الصور الطويل فقال فيه. معا من النفخة األولى
نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب : ثم ينفخ في الصور ثالث نفخات

  ٣."أخرجه الطبري هكذا مختصرا وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب" العالمين
مما تقدم فإن االتفاق وقع على أن هناك نفختين وأن هناك ثالث حاالت تعرض ألهل و

  .السموات واألرض وهي الفزع، والصعق، والبعث
  .والنفخة األخيرة وما يترتب عليها أيضا محّل اتفاق

هل هناك نفخة ثانية خاصة بالصعق، أو أن الصعق بعد النفخة األولى : ومحّل الخالف
  وبعد الفزع؟

الذي أرى أن الخالف في هذه الجزئية ال يترتب عليها كبير أثر ما دام أنهم متفقون و
  .على نتائج هذه النفخات وهي الفزع والصعق والبعث

  :واسم النافخ فيه، وفيه مطلبان، أسماء الصور: المبحث الثالث
  .أسماء الصور: المطلب األول

تنا الواسعة، ويعود ذلك ألسباب إما    تعدد األسماء للشيء الواحد أمر معروف في لغ
لتعدد صفات هذا الشيء، أو الختالف أنواع الجنس، وإما العتبارات أخرى متعلّقة 
بالزمان والمكان وسبب التسمية، والصور قد ورد له ثالثة أسماء في القرآن والسنة 

  :وهي الصور، والقرن، والناقور، وإليك بيان معانيها

                                         
  )٤١: ص( انظر القيامة الكبرى - ١
 . في الزمر٦٨ من النمل واآلية٨٧ أي اآلية - ٢
 )٣٦٩/ ١١( فتح الباري البن حجر - ٣



– 

  )١٧٧٢(

ية المشهورة التي وردت في القرآن في أكثر المواضع، وهي التسم: الصور - ١
  .وقد تقدم بيان معناه

القَرن، سمي بذلك؛ ألنه كهيئة القَرن، وقد جاءت هذه التسمية في السنة كما في  - ٢
كَيفَ َأنْعم وصاِحب :" حديث أبي سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ١."رن وحنَى جبهتَه، وَأصغَى السمع متَى يْؤمرالْقَرِن قَِد الْتَقَم الْقَ
 وقد ٢لهذا الشيء نقير أي صوت: الناقور، سمي بذلك؛ ألن له صوتًا، يقال - ٣

  ]٨:المدثر[ َّ جض مص خص حص مس ُّ :جاءت هذه التسمية في قول اهللا تعالى
  . اسم النافخ في الصور: المطلب الثاني

المالئكة لوظائف أوِكلت إليهم على تفاوت في عظم هذه    إن اهللا  تعالى قد خلق 
الوظائف والقائمين عليها، فجبريل وكّل بالوحي، وميكائيل وكّل بالقَطر من السماء، 
ومالك وكّل بخزنة النار، وهؤالء من أعظم مالئكة اهللا ِخلقةً ومكانة، وهناك مالئكة 

لة بالعبد لحفظ عمله، ومما يطوفون في األرض يلتمسون مجالس الذكر، ومالئكة موكّ
  .لم يقدره اهللا عليه إلى غير ذلك من وظائف شريفة

ومن المالئكة ملَك وكِّل بالنفخ في الصور، وقد اختُلف في اسمه، ولم يرد في األحاديث 
الصحيحة التصريح باسمه، وغاية ما في اآلثار وصفه بالملك، وصاحب القرن كما في 

: أحمد عن زيد بن أرقم والترمذي عن أبي سعيد أنهما قاالالحديث الذي رواه اإلمام 
كَيفَ َأنْعم وصاِحب الْقَرِن قَِد الْتَقَم الْقَرن وحنَى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رْؤمتَى يم عمغَى السَأصو ،تَههبلَّى اُهللا" جوِل اِهللا صسر ابحَأص ذَِلك ِمعفَس لَّمسِه ولَيع 
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسفَقَاَل ر ،ِهملَيِكيُل : " قُولُوا: فَشَقَّ عالْو مِنعنَا اُهللا وبس٣"ح  

قال :  قال-  رضي اهللا عنه- وسمي أيضا بصاحب الصور كما في حديث أبي هريرة
طَرفَ صاِحِب الصوِر مذْ وكَِّل ِبِه مستَِعد ينْظُر ِإن «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                         
وقد صححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادتـه         ) ١٩٨/ ٤(سنن الترمذي   ) ٩١ /٣٢( مسند أحمد    - ١
)٨٤٢/ ٢( 
 )٩٢/ ٩( انظر تهذيب اللغة - ٢
  . تقدم تخريجه- ٣



 

 )١٧٧٣(

قال » نَحو الْعرِش مخَافَةَ َأن يْؤمر قَبَل َأن يرتَد ِإلَيِه طَرفُه، كََأن عينَيِه كَوكَباِن درياِن
  ١"الحاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجا 

فخ في الصور اسمه إسرافيل، وقد جاءت هذه التسمية في حديث وقد اشتُهر أن الذي ين
ضعيف وهو حديث أبي هريرة الطويل اآلتي، إال أنه مع ضعفه وعدم ثبوت نص ف 

  .التسمية فقد نُِقل اإلجماع على أن اسم النافخ إسرافيل
  ٢."األمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السالم: "قال القرطبي

إسرافيل عليه السالم هو أحد حملة العرش في قول بعض أهل العلم، : "ل البيهقي وقا
  ٣"وصاحب اللوح المحفوظ، وينفخ في الصور وهو القرن 

  :ذكر حديث الصور الطويل وبيان درجته، وفيه مطلبان: المبحث الرابع
  .ذكر الحديث الطويل: المطلب األول

 أكثر، وفيها ذكر ما يكون يوم القيامة، الحديث طويل ويأتي في قرابة عشر صفحات أو
وما يحصل في عرصات الموقف، وذكر دخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، 

  : لكنني سأسوق منه محّل ما يمكن أن يستدل به على أربع مسائل وهي
  .أن الصور قرن عظيم - ١
  .أن اسم النافخ فيه إسرافيل - ٢
  .أن النفخات ثالث - ٣
  . المراد بها األجساد التي تنفخ فيها األرواحقول من قال إن الصور - ٤

: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: نص الحديث
ِإن اللَّه عز وجلَّ لَما فَرغَ ِمن خَلِْق السمواِت والَْأرِض خَلَقَ الصور، فََأعطَاه ِإسراِفيَل، «

هاِضعو وفَهرْؤمتَى يم نْتَِظرِش يرِرِه ِإلَى الْعصِبب لَى ِفيِه شَاِخصا : قُلْتُ: ، قَاَل»  عي
عِظيم، والَِّذي : " كَيفَ هو؟ قَاَل: قُلْتُ: ، قَاَل» الْقَرن«: رسوَل اللَِّه، ما الصور؟ قَاَل

: كَعرِض السماِء والَْأرِض، فَينْفُخُ ِفيِه ثَلَاثَ نَفْخَاٍتبعثَِني ِبالْحقِّ، ِإن ِعظَم داِئرٍة ِفيِه 

                                         
وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء مـن         ) ٦٠٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ١

  )٦٥/ ٣(فقهها وفوائدها 
         وانظر حز الغالصم في إفحام المخاصم عند جريان النظـر فـي أحكـام القـدر        ) ٢٠/ ٧(قرطبي   تفسير ال  - ٢
  )٣٥: ص(
  )٥٢٩/ ١( شعب اإليمان - ٣



– 

  )١٧٧٤(

 اللَّه رْأمفَي ،الَِمينالْع باِم ِلرالثَّاِلثَةُ نَفْخَةُ الِْقيِق، وعةُ نَفْخَةُ الصالثَّاِنيِع، والُْأولَى نَفْخَةُ الْفَز
انْفُخْ نَفْخَةَ الْفَزِع، فَينْفُخُ نَفْخَةَ الْفَزِع، فَيفْزع : ولَى فَيقُوُلعز وجلَّ ِإسراِفيَل ِبالنَّفْخَِة الُْأ

َأهُل السمواِت والَْأرِض ِإلَّا من شَاء اللَّه، فَيْأمره فَيمدها ويِطيلُها، ولَا يفْتُر، وهو الَِّذي 
 َّ ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم حم ُّ : يقُوُل اللَّه عز وجلَّ

فَيسير اللَّه الِْجباَل، فَتَمر مر السحاِب، فَتَكُون سرابا، فَتَرج الَْأرض ِبَأهِلها  ،]١٥: ص[
الِْقنِْديِل رجا، فَتَكُون كَالسِفينَِة الْموِقرِة ِفي الْبحِر تَضِربها الرياح وتَكِْفيها الرياح، َأو كَ

 خت حت جت ُّ  :الْمعلَِّق ِبالْعرِش تُرجحه الَْأرواح، وِهي الَِّتي يقُوُل اللَّه عز وجلَّ
، فَتَمتَد الَْأرض ِبالنَّاِس ] ٧: النازعات[ َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت

يب الِْولْدان، وتَِطير الشَّياِطين علَى ظَهِرها، فَتَذْهُل الْمراِضع، وتَضع الْحواِمُل، ويِش
هاِربةً ِمن الْفَزِع، حتَّى تَْأِتي الَْأقْطَار، فَتَلْقَاها الْملَاِئكَةُ تَضِرب وجوهها، فَتَرِجع فَتُولِّي 

، وهو الَِّذي يقُوُل اللَّه عز النَّاس مدِبِرين ما لَهم ِمن اللَِّه ِمن عاِصٍم، ينَاِدي بعضهم بعضا
، بينَما هم علَى ذَِلك تَصدعِت الَْأرض، ]٣٢: غافر[ َّ خل حل جل  ُّ :وجلَّ

 بالْكَر ذَِلك ِمن مَأخَذَهو ،ا ِمثْلَهوري ا لَمِظيما عرا َأمَأوقُطٍْر ِإلَى قُطٍْر، فَر تْ ِمنعدفَانْص
والْهتْ وانْشَقَّتْ فَانْتَثَر ِل، ثُمهكَالْم اِء فَِإذَا ِهيموا ِإلَى السنَظَر ثُم ،ِليمِبِه ع ا اللَّهُل م

والَْأمواتُ «: ، قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم"نُجومها، فَانْخَسفَتْ شَمسها وقَمرها 
ِئٍذ لَا يمويذَِلك ًئا ِمنشَي ونلَمةَ» عريرو هثُ قَاَل: ، قَاَل َأبيلَّ حجو زع تَثْنَى اللَّهِن اسفَم: 

 َّ جم هل  مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف ُّ 
حياء ِعنْد ُأولَِئك هم الشُّهداء، فَِإنَّما يِصُل الْفَزع ِإلَى الَْأحياِء، وهم َأ: "قَاَل] ٨٧: النمل[

ربِهم يرزقُون، وقَاهم اللَّه فَزع ذَِلك الْيوِم وَأمنَهم، وهو عذَاب يبعثُه اللَّه علَى ِشراِر 
 َّجن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خلُّ :خَلِْقِه، والَِّذي يقُوُل

ون ِفي ، فَيمكُثُ] ٢: الحج[  َُِّّّ َّ ٍّ ٌُّّ  :، ِإلَى قَوِله] ١: الحج[
ذَِلك الْبلَاِء ما شَاء اللَّه ِإلَّا َأنَّه يطَوُل علَيِهم، ثُم يْأمر اللَّه ِإسراِفيَل، فَينْفُخُ نَفْخَةَ الصعِق، 

م اءوا جدفَِإذَا خَم ،اللَّه شَاء نِض ِإلَّا مِفي الَْأر نماِت وومِفي الس نقُ معصِت فَيوالْم لَك
قَد ماتَ َأهُل السماِء والَْأرِض ِإلَّا من ِشْئتَ، فَيقُوُل اللَّه عز وجلَّ وهو : ِإلَى الْجباِر فَيقُوُل

لَمقُوُل: َأع؟ فَيِقيب نلَةُ ا: ممتْ حِقيبوتُ، والَِّذي لَا تَم يِقيتَ َأنْتَ الْحب ،بر ِش، َأيرلْع
زعلَّ وقُوُل جتُ َأنَا، فَيِقيبِميكَاِئيُل، وِريُل وِجب ِقيبنِْطقُ : وِميكَاِئيُل، فَيِريُل ووتُ ِجبمفَي

اسكُتْ، ِإنِّي كَتَبتُ الْموتَ : َأي رب، يموتُ ِجبِريُل وِميكَاِئيُل، فَيقُوُل: اللَّه الْعرشَ، فَيقُوُل



 

 )١٧٧٥(

قُوُلعاِر فَيبِت ِإلَى الْجوالْم لَكْأِتي مي وتَاِن، ثُممِشي، فَيرتَ عتَح نلَى كُلِّ م : قَد ،بر َأي
لَمَأع وهقُوُل وِميكَاِئيُل، فَيِريُل واتَ ِجبقُوُل: م؟ فَيِقيب نالَِّذي لَا : فَم يِقيتَ َأنْتَ الْحب

ِليمتْ حملَةُ عرِشي، فَيموتُوا، فَيْأمر اللَّه : يتْ حملَةُ عرِشك، وبِقيتُ َأنَا، فَيقُوُليموتُ، وبِق
ِليمتْ ِإسراِفيُل، فَيموتُ، ثُم : عز وجلَّ الْعرشَ فَيقِْبض الصور ِمن ِإسراِفيَل، ثُم يقُوُل

فَمن بِقي؟ : يا رب، قَد ماتَ حملَةُ عرِشك، فَيقُوُل وهو َأعلَم: فَيقُوُليْأِتي ملَك الْموِت 
َأنْتَ خَلْقٌ ِمن خَلِْقي، خَلَقْتُك : بِقيتَ َأنْتَ الْحي الَِّذي لَا يموتُ، وبِقيتُ َأنَا، فَيقُوُل: فَيقُوُل

ذَا لَم يبقَ َأحد ِإلَّا اللَّه الْواِحد الَْأحد الصمد الَِّذي لَم يِلد ولَم ِلما رَأيتَ فَمتْ، فَيموتُ، فَِإ
يولَد، ولَم يكُن لَه كُفُوا َأحد، فَكَان آِخرا كَما كَان َأولًا، طَوى السمواِت كَطَي السِجلِّ 

ِلمِن : َأنَا الْجبار، ثُم يقُوُل عز وجلَّ: فَهما ثَلَاثَ مراٍت، ثُم قَاَلِللِْكتَاِب، ثُم دحاها، ثُم تَلَقَّ
ِللَِّه الْواِحِد الْقَهاِر، ثُم يقُوُل اللَّه : الْملْك الْيوم؟ فَلَم يِجبه َأحد، ثُم يقُوُل ِلنَفِْسِه تَبارك وتَعالَى

 يوم تُبدُل الَْأرض غَير الَْأرِض والسمواتُ، فَيبسطُها بسطًا يمدها مد الَْأِديِم :عز وجلَّ
الْعكَاِظي، لَا تَرى ِفيها ِعوجا ولَا َأمتًا، ثُم يزجر اللَّه الْخَلْقَ زجرةً واِحدةً، فَِإذَا هم ِفي 

مبدلَِة ِفي ِمثِْل ما كَانُوا ِمنْه ِمن الُْأولَى، من كَان ِفي بطِْنها كَان ِفي بطِْنها، هِذِه الَْأرِض الْ
ومن كَان علَى ظَهِرها كَان علَى ظَهِرها، ثُم ينِْزُل اللَّه علَيكُم ماء ِمن تَحِت الْعرِش 

للَّه السماء َأن تُمِطر َأربِعين يوما، حتَّى يكُون فَوقَهم اثْنَا عشَر كَمِني الرجاِل، ثُم يْأمر ا
ِذراعا، ويْأمر اللَّه الَْأجساد َأن تَنْبتَ كَنَباِت الطَّراِثيِث َأو كَنَباِت الْبقِْل، حتَّى ِإذَا تَكَاملَتْ 

ِليحيا حملَةُ الْعرِش، فَيحيون، ثُم يقُوُل : انَتْ، قَاَل اللَّه عز وجلََّأجسادهم، فَكَانَتْ كَما كَ
لَى : اللَّهع هعضفَي ،ورْأخُذُ الصاِفيَل، فَيرِإس اللَّه رْأمفَي ،نويحِميكَاِئيُل فَيِريُل وا ِجبيحِلي

َأرواِح فَيْؤتَى ِبها يتَوهج َأرواح الْمْؤِمِنين نُورا، والُْأخْرى ظُلْمةً، ِفيِه، ثُم يدعو اللَّه ِبالْ
فَيقِْبضها جِميعا، ثُم يلِْقيها ِفي الصوِر، ثُم يْأمر اللَّه ِإسراِفيَل َأن ينْفُخَ نَفْخَةَ الْبعِث، 

وِعزِتي : لنَّحُل قَد ملََأتْ ما بين السماِء والَْأرِض، فَيقُوُل اللَّهفَتَخْرج الَْأرواح كََأنَّها ا
وجلَاِلي، لَيرِجعن كُلُّ روٍح ِإلَى جسِدِه، فَتَدخُُل الَْأرواح ِفي الْخَياِشيِم، ثُم تَمِشي ِفي 

رواه أبو الشيخ في ..." نْشَقُّ الَْأرض عنْهم ِسراعاالَْأجساِد مشْي السم ِفي اللَِّديِغ، ثُم تَ
  ١..." العظمة والبيهقي في البعث والنشور

                                         
  . سيأتي تخريجه والحكم عليه في المطلب التالي- ١



– 

  )١٧٧٦(

  .بيان من خرجه ودرجته: المطلب الثاني
، ومحمد بن نصر المروزي في ١الحديث أخرجه بطوله إسحاق بن راهويه في مسنده

 والبيهقي في البعث ،٣، وأبو الشيخ األصبهاني في العظمة٢تعظيم قدر الصالة
  .٥، والطبراني في األحاديث الطوال٤والنشور

والحديث يكاد يتفق على ضعفه، ال سيما بهذا الطول، وإن كان بعض ما فيه جاء في 
  .أحاديث صحيحة وليس منها عدد النفخات واسم النافخ وال خروج األجساد من الصور

بعضه شواهد في األحاديث هذا حديث مشهور وهو غريب جدا، ول: "قال ابن كثير
  ٦."المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة

                                         
 )٨٥/ ١( مسند إسحاق بن راهويه - ١
 )٢٨٤/ ١( تعظيم قدر الصالة لمحمد بن نصر المروزي ٢
  ) ٨٢٢/ ٣(عظمة ألبي الشيخ األصبهاني  ال- ٣
  )٣٣٧: ص (- ٤
 ا) ٢٦٦: ص( األحاديث الطوال للطبراني - ٥
 ) ٢٨٧/ ٣( تفسير ابن كثير ت سالمة - ٦



 

 )١٧٧٧(

  .المواضع التي ورد فيها ذكر النفخ في الصور: الفصل الثاني
   النفخ في الصور قضية قطعية بداللة الكتاب والسنة، وال يمكن لمؤمن بالبعث 

ما نفخة والسلف مختلفون في عدد النفخات مع اتفاقهم أن هناك نفختين، إحداه. إنكاره
الصعق، وهي التي يموت بها كل من على األرض، ونفخة البعث، وهي التي يحيون 

نفخة الفزع، وهي التي تسبق نفخة : إن هناك نفخة ثالثة قال: عندها، إال أن من قال
  .الصعق ثم يتبعهما نفخة البعث

  . سيأتيوهذان القوالن عند التأمل في آي القرآن يجد القارئ أن اآليات تتنازعهما كما
وال أرى في الترجيح بينهما كبير ثمرة، وليس مما يبنى عليه اعتقاد واجب ما دام أن 
المؤمن يؤمن بأصل النفخ في الصور، ولذلك سأعرض هذه اآليات مستدلًا لكل فريق 
من خالل سياق اآليات، وبنقل أقوال السلف حتى ال يكون هذا البحث مقتصرا على قول 

ا برأي على رأي؛ فإن المسائل التي يحتاج الباحث إلى الترجيح دون اآلخر، وال مستبد
  . واهللا اعلم،فيها هي المسائل التي تحتها عمل

  .وسأعرض اآليات بناء على ترتيبها في المصحف
  :الموضع األول

 خفمف حف مغجف  جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص ُّ 
 جم هل خلمل حل جل  لكمك خك حك جك مق حق

  ]٧٣: األنعام[ َّخم حم
  هل هي األولى أو الثانية؟اختُلف في هذه النفخة 

 :هي األولى كما روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس أنه قال في قول اهللا تعالى: فقيل
                                                    :النفخة األولى، ألم تسمع أنه يقول: يعني بالصور، َّ لكمك خك حك جكُّ 
 جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
  ١]."٦٨: الزمر[ َّ مي  خي حي جي يه ىه مه
 .هي النفخة الثانية: وقيل

النفخة الثانية من : أي َّلكمك خك حك جك مق حق ُّ :قال الشربيني الشافعي
  ٢"إسرافيل عليه الصالة والسالم

                                         
  )٣٤١/ ٩( تفسير الطبري - ١
 )٤٢٨/ ١( السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير - ٢



– 

  )١٧٧٨(

 ولم أجد من قال بأنها النفخة الثانية غيره ولم ينسبها ألحد من السلف كما فعل ابن 
  .نفخة األولى إال ابن عباسجرير، وكذلك لم أجد من قال بأنها ال

 خك حك جكُّ  :ويمكن أن يوجه القوالن إلى معنى ال يتعارضان فيه، فإن قوله
هو يوم تكون فيه الخالق ميتة حين يتفرد اهللا بالملك، وهذا بعد نفخة الصعق،  َّلكمك

ويكون كذلك يوم النفخة األخيرة وهي نفخة البعث ألن ذلك كله يوم القيامة، ويوم 
ال يوم بعدهالقيامة يوم واهللا أعلم.  ممتد.  

  :الموضع الثاني
  ]٩٩: الكهف[ ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يهُّ 

 ََّّ ٍّ ٌُّّ :هذه النفخة ال شك أنها نفخة البعث بدليل قوله تعالى بعدها
فإن هذا العرض ال ] ١٠٠:  الكهف[ َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ :وقوله

  . يكون إال بعد البعث
  ١."هذه نفخة البعث َّٰى ٰر ٰذُّ :قوله تعالى: "قال ابن الجوزي

إذا نفخ إسرافيل في الصور، أعاد اهللا األرواح إلى األجساد، ثم حشرهم : "وقال السعدي
وجمعهم لموقف القيامة، األولين منهم واآلخرين، والكافرين والمؤمنين، ليسألوا 

  ٢"ويحاسبوا، ويجزون بأعمالهم
 النفخة الثالثة، وعند القائلين بأن وهذه النفخة عند القائلين بأن النفخات ثالث تكون

النفخات اثنتان تكون النفخة الثانية، وهي النفخة األخيرة عند الجميع والتي تُعرف بنفخة 
  .البعث

فإن الفاء  ََّّ ٍّ ٌُّّ :هي النفخة الثانية بدليل قوله بعد: قيل: "قال الشوكاني
  ٣."ال القيامةتشعر بذلك، ولم يذكر النفخة األولى؛ ألن المقصود هنا ذكر أحو

 َّىييي مي خي حي جي يهُّ  :لكن هنا إشكال وهو أن الضمير في قوله تعالى
عائد إلى يأجوج ومأجوج الذين ذكر اهللا قصتهم، وأن ذلك حاصل بعد خروجهم من 

٤.السد  

                                         
  )١١١/ ٣(التفسير  زاد المسير في علم - ١
  )٤٨٧: ص( تفسير السعدي - ٢
  ) ٣٧٢/ ٣( فتح القدير للشوكاني - ٣
 )٤٨٧: ص(تفسير السعدي ) ١٩٩/ ٥( انظر تفسير ابن كثير - ٤



 

 )١٧٧٩(

إنه يعود إلى الخلق الجن : أن مرجع الضمير ليس محل اتفاق، فقد قيل: فالجواب
وهذا حاصل  ََّّ ٍّ ٌُّّ  لنفخ في الصور ويدل على ذلك قوله بعد ا١واإلنس

  .قطعا بعد النفخ في الصور لترتيب ذلك بالفاء التي تفيد التعقيب
  : ولذلك يمكن أن يجاب على ذلك بثالثة أجوبة

عائد على قوم يأجوج ومأجوج،  َّ جي يه ُّ  :أن الضمير في قوله تعالى: األول
عائد إلى الخلق  ََّّ ٍّ ٌُّّ وذلك قبل يوم القيامة، والضمير في قوله تعالى

من الجن واإلنس وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقد روى ابن جرير بسنده 
هذا أول القيامة، ثم : قال َّىي مي خي حي جي يه ُّ  :عنه أنه قال في قوله

  ٢"نفخ في الصور على أثر ذلك فجمعناهم جمعا
فجمعنا جميع الخلق حينئذ : يقول ٍََّّّ ٌُّّ :وقوله: "وقد قال ابن جرير

  ٣"لموقف الحساب جميعا
  لكن قد يقول قائل هذا يلزم منه تشتيت عود الضمائر؟

أن ذلك ال يمنع منه مانع في لغة، وال في عرف القرآن، وإن كان األصل : فالجواب
وقد يجيء الضمير : "قال السيوطي.  اتحاد عود الضمائر، لكنه قد يجيء خالف ذلك

 َّمن زن رن مم  ام يل ىل ملُّ  :متصلًا بشيء وهو لغيره نحو
  َّمي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ  : تعالىيعني آدم، ثم قال]  ١٢: المؤمنون[
  ٤."فهذه لولده؛ ألن آدم لم يخلق من نطفة] ١٣: المؤمنون[

يعود إلى الخلق إنسهم وجنهم  َّ جي  ُّ  أن الضمير في قوله تعالى: الجواب الثاني
  ٍََّّّ ٌّ ُّ:جميعا وهذا يوافق في العود ما في قوله تعالى

يعود  ٍََّّّ ٌُّّ وفي قوله َّجي  ُّ  :أن الضمير في قوله: لثالثالجواب ا
  .إلى قوم يأجوج ومأجوج، وهذا ال يمنع أن يكون معهم غيرهم

  
  

                                         
   انظر المصدرين السابقين - ١
 )٤١٦/ ١٥( تفسير الطبري - ٢
  )٤١٩/ ١٥( المصدر السابق - ٣
  )٣٣٧/ ٢( اإلتقان في علوم القرآن - ٤



– 

  )١٧٨٠(

  :الموضع الثالث
  ]١٠٢: طه[ َّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ 

  ١.قاله ابن عباس. أي يتسارون بينهم َّ مب  ُّ  معنى
ث، وهي النفخة الثانية عند من الظاهر من سياق اآلية أن هذه النفخة هي نفخة البع

 نب  مب  ُّ  :يقول بالنفختين، والثالثة عند من يقول بالثالث، فإن اهللا قال بعدها
 ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
  ]١٠٤ – ١٠٣: طه[ َّ يق

وهذا التخافت ال يكون إال بعد القيام من القبور عندما يتساءلون عن مدة لبثهم فيها أو 
  ٢.في الدنيا

: أي َّيب ىبُّ  إن لبثتم: يتسارون فيما بينهم، فيقولون َّمب ُّ  ": الواحديقال
إال عشر ليالي، وذلك أنه يكف   َّزت رت ُّ ما لبثتم، أي من النفخة األولى إلى الثانية،

عنهم العذاب فيما بين النفختين، وهو أربعون سنة، استقصروا مدة لبثهم لهول ما 
  ٣."عينوا
  ٤.ا بين النفختين فلذلك يتقاصرون مدة لبثهميرفع عنهم العذاب فيم: وقيل

  :الموضع الرابع
  ]١٠١: المؤمنون[ َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ُّ 
  

فعن .    اختُلف في هذه النفخة، فقيل هي النفخة األولى، وبه قال ابن عباس والسدي
 مع جع مظ ُّ : سمعت اهللا يقول: " أن رجلًا أتى ابن عباس فقال: سعيد بن جبير
 خن  حن جنُّ : وقال في آية أخرى]  ١٠١: المؤمنون[ َّحف جف مغ جغ
  ؟] ٢٧: الصافات[ َّ ين ىن من
فذلك في  َّ َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ  :أما قوله: - ابن عباس-فقال

             مغ جغ مع جع مظ ُّ  النفخة األولى، فال يبقى على األرض شيء

                                         
 )٢٤٣٤/ ٧(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٦١/ ١٦(نظر تفسير الطبري  ا- ١
 )٢٦٠/ ٦( انظر تفسير الثعلبي - ٢
 )٢٢١/ ٣( التفسير الوسيط للواحدي - ٣
  )٢٩٤/ ٥( انظر تفسير البغوي- ٤



 

 )١٧٨١(

فإنهم لما دخلوا َّ َّىنين من خن  حن جن ُّ : وأما قوله. َّ حف جف
  ١"على بعض يتساءلون الجنة أقبل بعضهم 

فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في األرض إال من : "قال ابن جرير
شاء اهللا، فال أنساب بينهم يومئذ يتواصلون بها، وال يتساءلون، وال يتزاورون، 

  ٢."فيتساءلون عن أحوالهم وأنسابهم
 عباس في رواية عطاء إنها النفخة الثانية، وبه قال ابن مسعود، وابن: وقال آخرون

  ٣.عنه
أتيت ابن مسعود وقد اجتمع الناس إليه في :  وقد روى ابن جرير بسنده أن زاذان قال

يا أبا عبد الرحمن، من أجل أني رجل من العجم : داره، فلم أقدر على مجلس، فقلت
أو يؤخذ بيد العبد : " فدنوت، فلم يكن بيني وبينه جليس، فقال: ادن، قال: تحقرني؟ قال

أال إن هذا فالن : وينادي مناٍد: اَألمة يوم القيامة على رءوس األولين واآلخرين، قال
فتفرح المرأة يومئذ أن يكون لها : ابن فالن، فمن كان له حقٌّ قبله فليأت إلى حقه قال

 مع جع مظ ُّ  حقّ على ابنها أو على أبيها، أو على أخيها، أو على زوجها
  ٤"َّحف جف مغ جغ

هذا في النفخة األولى، ويجوز : قيل: "أن تكون اآلية للنفختين، فقد قالوجوز الزجاج 
  ٥."أن يكون بعد النفخة الثانية

  .  والمراد بالنفخة األخيرة نفخة البعث٦"النفخة األخيرة: "وقال السمرقندي
وأما القائلون بأن النفخات ثالث فإن هذه النفخة عندهم إما أن تكون النفخة الثانية وهي 

وأما النفخة األولى التي ،  الصعق، وإما أن تكون النفخة الثالثة وهي نفخة البعثنفخة
  .واهللا أعلم. هي نفخة الفزع فال يظهر أن أحدا يقول بها في هذا الموضع

                                         
  )١١١/ ١٧( تفسير الطبري - ١
 )١١٢/ ١٧( المصدر السابق - ٢
  ) ٢٧١/ ٣( التفسير زاد المسير في علم) ٤٢٩/ ٥(انظر تفسير البغوي - ٣
  )١١٢/ ١٧( تفسير الطبري - ٤
 )٢٢/ ٤( معاني القرآن وإعرابه للزجاج - ٥
  )٤٩٠/ ٢( تفسير السمرقندي - ٦



– 

  )١٧٨٢(

وعند النظر والتأمل في السياق السابق والالحق لآلية فإنه يترجح قول القائلين بأنها 
  فقد ذكر اهللا قبلها موت اإلنسان ومكثه في البرزحالنفخة األخيرة، وهي نفخة البعث،

 خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ  :فقال
َّ  َّ جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ  مح جح حجمج هتمث مت

  ]١٠٠ – ٩٩: المؤمنون[
 وبعد الموت ال نفخة يحضرها من دخل عالم البرزخ إال نفخة البعث وقد قال اهللا بعد 

: منونالمؤ[ َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ُّ  :ذلك
١٠١[  

قال : "وقد استحسن ابن عطية قول ابن مسعود ورد قول ابن عباس بلطيفة جميلة فقال
هذا في النفخة األولى وذلك أن الناس بأجمعهم يموتون فال يكون : ابن عباس وغيره

وهذا التأويل يزيل ما في اآلية من ذكر هول ...بينهم نسب في ذلك الوقت وهم أموات
  ١"الحشر

ألنهم موتى ال ألن هول الحشر أشغلهم عن ذلك، وهذا : س ال يتساءلونأي أن النا
وقد ذكر القول . يعطّل ما في اآلية من معنى هول الحشر الذي يستفاد من القول الثاني

إنما المعنى أنه عند : وقال ابن مسعود وغيره: "فقال، اآلخر وهو قول ابن مسعود
م حينئذ لهول المطلع واشتغال كل امرئ بنفسه النفخة الثانية وقيام الناس من القبور فه

 ،قد انقطعت بينهم الوسائل، وزال انتفاع األنساب، فلذلك نفاها، فالمعنى فَال َأنْساب
ليس أحد أبغض إلى اإلنسان في ذلك اليوم ممن يعرف؛ ألنه : وروي عن قتادة أنه قال

أخيه وأمه وأبيه يخاف أن تكون له عنده مظلمة، وفي ذلك اليوم يفر المرء من 
وصاحبته وبنيه، ويفرح كل أحد يومئذ أن يكون له حق على ابنه وأبيه، وقد ورد بهذا 
حديث، وكذلك ارتفاع التساؤل والتعارف لهذه الوجوه التي ذكرناها ثم تأتي في القيامة 

وهذا التأويل حسن وهو مروي المعنى عن ابن ...مواطن يكون فيها السؤال والتعارف
  ٢."عباس

يخبر تعالى أنه إذا نفخ : "هذا الذي استحسنه ابن عطية لم يذكر ابن كثير غيره فقالو
 مغ جغ مع جع مظ ُّ  في الصور نفخة النشور، وقام الناس من القبور،

                                         
 )١٥٦/ ٤( تفسير ابن عطية - ١
 )١٥٦/ ٤( تفسير ابن عطية - ٢



 

 )١٧٨٣(

ال تنفع األنساب يومئذ، وال يرثي والد لولده، : أي ] ١٠١: المؤمنون[ َّ  حف جف
  ١."وال يلوي عليه

  .٢يورجح هذا القول الشوكاني والشنقيط
  :الموضع الخامس

 جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّ 
  ]٨٧: النمل[ َّ جم هل  مل خل

    ٣.أي صاغرين َّهلُّ 
، ولو كانت نفخة موت لم يستثن ٤هذه النفخة جاءت صريحة بأنها نفخة فزع ال موت

والمستثنون هنا هم الشهداء الذين  َّ جلحل مك لك خكُّ  :أحد، ولذلك قال تعالى بعدها
  ٥.ربهمهم أحياء عند 

  .وهذا عند من يرى أن عدد النفخات ثالث
  وأما من يرى أن النفخات اثنتان فإن هذه النفخة هي نفخة فزع وموت 

   ٦.هي النفخة األولى:  وقد نقل الواحدي عن ابن عباس أنه قال
 جك مق حق مف خف  حفُّ  ": ولذلك فسرها الواحـدي علـى هـذا النحـو فقـال      

 ىم مم خم حم جم يل ُّ : اتوا لـشدة الخـوف، كقولـه      ــم: أي َّحك
 لك خكُّ  :يبلغ منهم الفزع إلى أن يموتـوا، وقولـه        : والمعنى] ٦٨: الزمر[ َّ  يم
 .يريد الشهداء، وهم أحياء عند ربهم يرزقون: قال ابن عباس َّجلحل مك

  ٧."يعني جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت: وقال الكلبي، ومقاتل
} فَفَِزع{لم قيل : فإن قلت: " الزمخشرينكتة لغوية في التعبير عن الفزع بالماضي قال 

لنكتة، وهي اإلشعار بتحقق الفزع وثبوته ، وأنه كائن ال محالة، : دون فيفزع؟ قلت

                                         
 ) ٤٩٥/ ٥( تفسير ابن كثير - ١
 ) ٣٥٦/ ٥(لقرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح ا) ٥٩٠/ ٣( فتح القدير للشوكاني - ٢
  )٣٨٧: ص( غريب القرآن البن قتيبة - ٣
 )٧٥/ ٣( انظر الفصل في الملل واألهواء والنحل - ٤
 )١٣٥/ ١٨( انظر تفسير الطبري - ٥
  )٣٨٦/ ٣(  التفسير الوسيط للواحدي - ٦
  )٢١٦/ ٦(تفسير ابن كثير  وانظر )٣٨٦/ ٣(التفسير الوسيط للواحدي  - ٧



– 

  )١٧٨٤(

واقع على أهل السماوات واألرض؛ ألن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه 
  ١."مقطوعا به

  :الموضع السادس
  ]٤٩: س[ َّحتخت جت هب مب خب حب جب هئُّ 

خة بال شك النفخة األولى كما دّل عليها السياق؛ فإنها تأتي الناس وهم    هذه النف
 مج حج مث هت مت ُّ  :مشغولون في دنياهم، ولذلك قال تعالى بعدها

  َّجخ مح جح
 َّمب خب حبُّ  ما ينتظرون: أي َّجب هئُّ  :قال اهللا تعالى: قال البغوي

يختصمون في : يعني َّحتخت جت هبُّ  يريد النفخة األولى: قال ابن عباس
وجاء في الحديث ٢.يا من البيع والشراء، ويتكلمون في المجالس واألسواقأمر الدن

ولَتَقُومن الساعةُ وقَد نَشَر الرجالَِن : "الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
اعالس نلَتَقُوماِنِه، وطِْويالَ ياِنِه، وعايتَبا فَالَ يمنَهيا بمهبِن ثَوُل ِبلَبجفَ الررقَِد انْصةُ و

ِلقْحِتِه فَالَ يطْعمه، ولَتَقُومن الساعةُ وهو يِليطُ حوضه فَالَ يسِقي ِفيِه، ولَتَقُومن الساعةُ 
  ٣"وقَد رفَع َأحدكُم ُأكْلَتَه ِإلَى ِفيِه فَالَ يطْعمها 

  :الموضع السابع
  ]٥١: س[ َّحضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ 
  ٤.جدث: واحدها. القبور: َّخصُّ 
  .المشي السريع: النَّسالن هو َّحضخض ُّ 

نفخة البعث، وهي النفخة الثالثة عند من يقول بالنفخات -بال شك-       وهذه النفخة
هذه هي النفخة الثالثة، وهي نفخة البعث والنشور للقيام من :  "قال ابن كثير. الثالث

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ  :والقبور؛ ولهذا قالاألجداث 

                                         
  )٣٨٦/ ٣(مخشري تفسير الز - ١
  )٢٠/ ٧( تفسير البغوي - ٢
  .كتاب الرقاق، باب طلوع الشمس من مغربها) ١٠٦/ ٨( صحيح البخاري - ٣
 )٣٦٦: ص( غريب القرآن البن قتيبة - ٤



 

 )١٧٨٥(

 جي يه ىه ُّ : المشي السريع، كما قال تعالى: والنَّسالن هو َّحضخض
  ١]."٤٣: المعارج[  َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي

وهي النفخة األخيرة عند الجميع، والذي يدل ، وهي النفخة الثانية عند القائلين بنفختين
 خل حل  جل مك لك خك ُّ : دهاعلى أنها نفخة البعث أيضا قوله في اآلية بع

فالحضور ال يكون إال بعد البعث ] ٥٣: يس[ َّ خم حم جم هل مل
  .والنشور

  : الموضع الثامن
 ]   ١٩:الصافات[ َّ حض جض مص خص حص مس خس حس  ُّ  :قال اهللا تعالى

  .النفخة: الزجرة
 :وهذه النفخة كما يظهر من السياق السابق ولالحق هي نفخة البعث قال اهللا تعالى عنهم

  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب  ُّ 
              َّ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

وهذا القول منهم ال يكون إال بعد البعث الذي كذّبوا به، وأنكروه ثم بعد تلك النفخة 
 حس  ُّ  :ثم قال تعالى: " قال مكي بن أبي طالب. يقرون به؛ ألنهم رأوه رأي العين

 مص خص ُّ  .ذلك هو النفخ في الصورصيحة واحدة، و: أيَّ  َّ حص مس خس
شاخصة أبصارهم ينظرون إلى ما كانوا يوعدونه من قيام : أي َّ َّ حض جض
معناه ينتظرون ما يفعل : وقيل. ينظر بعضهم بعضاً: معناه َّجض ُّ  :وقيل. الساعة

 ٢."بهم
  :  الموضع التاسع

  ]١٥: ص[ َّمهٰه جه  هن من خن حن جن مم خم حم ُّ 
 الكثيرة التي تكون بين الحلبتين، فالناقة إذا حلبت، ثم أصله المدة القليلة أو: الفواق   

أنه ليس لهذه الصيحة من : تركت، ثم حلبت، سمي ما بين الحلبتين فواقًا، والمعنى هنا
  ٣.توقف وال انتظار ولو بقدر مدة الفواق

                                         
 )٥٨١/ ٦( تفسير ابن كثير - ١
  )٦٠٨٩/ ٩( الهداية الى بلوغ النهاية - ٢
معـاني  ) ٣٧٨: ص(غريب القرآن البن قتيبة     ) ١٧٩/ ٢(مجاز القرآن   ) ٤٠٠/ ٢( انظر معاني القرآن للفراء      ٣

 ) ٨٦/ ٦(القرآن للنحاس 



– 

  )١٧٨٦(

أي ما   َّمم خم حم ُّ :  كما يظهر من قوله تعالى١وهذه النفخة هي النفخة األولى
  .ينتظر هؤالء

  ٢.هي النفخة األخيرة: وقيل
ويمكن حمل اآلية على النفختين فإن كلّاً من النفختين لهما هذه الصفة فإنهما تُمدان 

  .واهللا أعلم. بصوت مرتفع مدة ال يتوقف فيهما النفخ ولو مقدار فواق الناقة
  :الموضع العاشر

 جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
  ]٦٨: الزمر[ َّخيمي حي جي يه ىه مه

   في هذه اآلية نفختان، النفخة األولى نفخة الصعق التي يموت بها األحياء، وفسر 
 أن هذه النفخة نفخة يموت بها كل ٤، وقد جاء في حديث مرفوع٣الصعق بالموت السدي

وقد اختُلف ، َّمنىن خن حن جنُّ: حي في األرض والسماء إال من استثنى اهللا بقوله
  .ي آية النمل السابقةفيمن استثني بهذه اآلية كاالختالف ف
فهذه نفخة البعث لقوله  َّىه مه جه ينُّ : وأما النفخة األخرى في قوله تعالى

  .َّخيمي حي جي يهُّ  :تعالى بعدها
  :الموضع الحادي عشر

  ]٢٠: ق[ َّ يت ىت نت  مت رتزت يب ىب ُّ 
، والسياق يعضد ذلك، ٥   نص جمهور المفسرين على أن هذه النفخة هي نفخة البعث

واقف التي تكون في عرصات يوم القيامة، إال أن الماتريدي فقد ذكر بعدها بعض الم
يحتمل أن يكون أراد النفخة األولى، وهي النفخة : "ذكر احتمالين في هذه النفخة فقال

                                         
الهدايـة  ) ١٦٠/ ٣(تفسير السمرقندي   ) ٣٣/ ٢٠(تفسير الطبري   ) ٦٣٨/ ٣( انظر تفسير مقاتل بن سليمان       - ١

  )  ٦٢١٠/ ١٠(الى بلوغ النهاية 
  ) ٥٤٢/ ٣( انظر التفسير الوسيط للواحدي - ٢
 )٢٥٤/ ٢٠( تفسير الطبري - ٣
   انظر المصدر السابق- ٤
زاد المسير في   ) ١٦٧/ ٤(التفسير الوسيط للواحدي    ) ١٠٠/ ٩(تفسير الثعلبي   ) ٣٣٥/ ٣(تفسير السمرقندي    - ٥

  )١٤١/ ٥(تفسير البيضاوي ) ١٣/ ١٧(تفسير القرطبي ) ١٦١/ ٤(علم التفسير 



 

 )١٧٨٧(

ويحتمل أن يريد النفخة الثانية التي . التي يفزع عندها أهل السماوات واألرض فيموتون
  ١."عندها البعث وإدخال األرواح في األجساد

لحق ما قاله الجمهور، ويدل عليه ظاهر السياق، فقد قال اهللا تعالى في اآلية التي تلي وا
  ]٢١: ق[ َّىف يث ىث نث مث زث رث ُّ  :هذه اآلية

  .وهذا السائق والشهيد ال يكونان إال يوم القيامة، أي بعد البعث
  .واهللا أعلم

  : عشرالموضع الثاني
اقة[ َّرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ    ]١٣: ا

    .لَيست لَها مثنوية: يَأ َّّٰ ُِّّ مع 
هي النفخة األولى، وقد حكاه جمهور من المفسرين، : وقد اختُلف في هذه النفخة، فقيل

  ٢ولم يذكروا غيره
  ٣.وقيل هي النفخة األخيرة

  ٤.وقد نسب الواحدي القول األول لعطاء، والقول الثاني للكلبي ومقاتل
 يقع من األحداث بعدها كائنة قبل والراجح أن هذه النفخة هي النفخة األولى؛ ألن ما

  .النفخة األخيرة
والنفخة المشار إليها في هذه اآلية، نفخة القيامة التي للفزع ومعها يكون "قال ابن عطية 

نفخة الفزع ونفخة الصعق ثم نفخة : هي نفخات ثالثة: الصعق، ثم نفخة البعث، وقيل
  ٥."مل الجبال هو بعدهاالبعث، واإلشارة بآياتنا هذه إلى نفخة الفزع، ألن ح

                                         
   )٣٥٦/ ٩( تفسير الماتريدي - ١
تفسير الثعلبـي   ) ٣٧/ ٦(تفسير السمعاني   ) ١٧٤/ ١٠(تفسير الماتريدي   ) ٢٢٤/ ٢٣(انظر تفسير الطبري     - ٢
  )٢٠٩/ ٨(تفسير البغوي ) ٧٦٧٢/ ١٢(الهداية الى بلوغ النهاية ) ٢٨/ ١٠(
 )٢٨/ ٥(تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين  - ٣
  )٣٤٥/ ٤(التفسير الوسيط للواحدي  - ٤
  )٣٥٨/ ٥(تفسير ابن عطية  - ٥



– 

  )١٧٨٨(

وهو الذي رجحه ابن كثير في تفسيره وإن كان كالمه موهما إال أن هذا الذي يظهر لي 
  ١.منه

  :الموضع الثالث العاشر
    ]١٨: النبأ[ َّىن نن من زن رن مم ام ُّ 

    ٢.كما قال مجاهد. أي زمرا زمرا َّننُّ معنى 
 َّننىن منُّ  :دهاوهذه النفخة هي نفخة البعث بال شك؛ لقوله تعالى بع

  .وهذا اإلتيان يراد به الحشر الذي ال يكون إال بعد البعث] ١٨: النبأ[
ويوم الفصل هو اليوم الذي يكون  َّيل ىل مل يك ىك مك ُّ  :وكذلك قال قبلها

  .فيه فصل الحساب بين الناس، وذلك ال يكون إال بعد البعث
  :الموضع الرابع عشر

  ]٧ – ٦: النازعات[ َّحج مث هت مت  خت حت جت ُّ 
  َّحتُّ و .صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد إذا تمحض َّختُّ 

جاءت : النفخة الثانية ردفت األولى، أي: وهيَّ مثُّتتحرك حركة شديدةً تَتْبعها : بمعنى
  ٣.بعدها وكل شيء جاء بعد شيٍء فهو يردفه

  ٤.جاء في حديث أبي هريرة الطويل أن هذه النفخة األولى

                                         
< ? @ M  K J I H G F E D C    B   A : التاليـة كثير عند تفسيره لآليـات     قال ابن    - ١

X W V U  T S R Q P O N M LY b a `  _ ^ ] \ [ Z 

 g f    e d cL ]١٨ – ١٣: الحاقة[  "  ا عن أهوال يوم القيامة، وأول ذلك نفخة الفزع،         يقول تعالى مخبر
من في األرض إال من شاء اهللا، ثم بعدها نفخة القيام لرب  ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السموات و         

وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة ألن أمر اهللا ال يخالف وال يمـانع، وال     . العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة     
  .يحتاج إلى تكرار وتأكيد

} ت األرض والجبال فدكتا دكة واحدةوحمل{: والظاهر ما قلناه؛ ولهذا قال هاهنا. هي النفخة األخيرة  : وقال الربيع 
 )٢١١/ ٨(تفسير ابن كثير ..." فمدت مد األديم العكاظي، وتبدلت األرض غير األرض: أي

  )٣٣٩٤/ ١٠( تفسير ابن أبي حاتم - ٢
 )٣٩٥/ ٤( زاد المسير في علم التفسير - ٣
  سبق تخريجه- ٤



 

 )١٧٨٩(

ــاس ــن عب ــال اب ــ: وق ــى: ةالراجف ــة. النفخــة األول ــة: والرادف ــة الثاني   ١.النفخ
: هما النفختـان  : قال َّمثحج هت مت خت حت جت ُّ  :وقال الحسن البصري  

 مل خل ُّ  :أما األولى فتميت األحياء، وأما الثانية فتحيي الموتى، ثـم تـال الحـسن             
 ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
  ٢.وكذا قال قتادة والضحاك] ٦٨: الزمر[ َّ مي  خي حي جي يه

  ٣.البعث: القيامة نفسها، والراِدفَةُ: الراجفة: وقيل
  ٤.الساعة: الموت، والراِدفَةُ: الراِجفَةُ: وقيل

  ٥.والقول األول هو األقرب، وعليه جمهور المفسرين
  : الموضع الخامس عشر

  ]١٣: النازعات[ َّجك مق  حق مف خف 7 8 ُّ 
لسابق ولالحق، فإن القوم كذّبوا هذه النفخة هي نفخة البعث كما دّل على ذلك السياق ا
 مص خص حص مس خس ُّ  :بالعبث بعد الموت، فذكر اهللا هذه النفخة، قال اهللا تعالى

 خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض
   َّمك لك

والساهر وجه األرض، أي أنه ليس بينهم وبين البعث إال تلك النفخة التي تكون عندها 
  .حياتهم وخروجهم من قبورهم

يعني النفخة في الصور للقيام مـن        َّجك مق  حق مف خف ُّ  : "ن جزي الكلبي  قال اب 
ال تظنوا أنـه    : وهذا من كالم اهللا تعالى ردا على الذين أنكروا البعث كأنه يقول           . القبور

صعب على اهللا بل هو عليه يسير، فإنما ينفخ نفخة واحدة في الصور فيقوم الناس مـن                 

                                         
  )٦٥/ ٢٤( تفسير الطبري - ١
  )١٩٤/ ٦(ر الماوردي تفسي) ٦٥/ ٢٤( تفسير الطبري - ٢
  )٤٣١/ ٥( انظر تفسير ابن عطية - ٣
   انظر المصدر السابق- ٤
/ ١٠(تفـسير الثعلبـي     ) ٨٨/ ٥(تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين       ) ٥٤٢/ ٣( انظر تفسير السمرقندي     - ٥

) ٤١٩/ ٤(حـدي  التفسير الوسيط للوا) ١٩٤/ ٦(تفسير الماوردي ) ٨٠٢٦/ ١٢(الهداية الى بلوغ النهاية     ) ١٢٤
  )٣١٣/ ٨(تفسير ابن كثير ) ٤٣١/ ٥(تفسير ابن عطية ) ٣٢٦/ ٨(تفسير البغوي 



– 

  )١٧٩٠(

 والساهرة وجه األرض، والباء ظرفيـة       إذا هنا فجائية،   َّمك لك خك حك ُّ  قبورهم
  ١."إذا نفخ في الصور حصلوا باألرض أسرع شيء: والمعنى

  : الموضع السادس عشر
  ]٨: المدثر[ َّ جض مص خص حص مس ُّ 
  ٢.فإذا نُفخ في الصور : أي

 وذهب ابن جزي إلى ٣.الثانية: األولى وقيل، هي النفخة: فقيل، واختلف في هذه النفخة
  ٤.لنفخة األولى والثانيةاحتمال أن تكون ا

واألقرب أنها نفخة البعث الثانية أو الثالثة عند من يرى أن النفخات ثالث ألن اهللا تعالى 
ومعلوم أنه إذا كان ، َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض  ُّ  :قال بعدها

عسيرا على الكافرين فهو يسير على المؤمنين، وذلك في عرصات يوم القيامة؛ ألن 
  ٥.نما تقوم على شرار الخلق وهم الكفارالنفخة األولى إ

  :الموضع السابع عشر
  ]٣٣: عبس[ َّ مك لك خك حك ُّ 

اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك من أجل صوت الصور إذا نفخ فيه : الصاخة
  ٦.فإنه لشدة صوته يصخ اآلذان، أي يصمها

 هل مل خل حل جل ُّ  :وهذه النفخة ال شك أنها نفخة البعث لقول اهللا تعالى بعدها
 خي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم

   َّ مس هث مث هت  مت هب مب هئ مئ هي مي
  .وهذه األحوال ال تكون إال بعد البعث

                                         
  )٤٤٩/ ٢(تفسير ابن جزي  - ١
 )٤٩٦: ص( غريب القرآن البن قتيبة - ٢
تفـسير  ) ٩٠/ ٦(تفسير الـسمعاني    ) ٣٨١/ ٤(التفسير الوسيط للواحدي    ) ١٣٨/ ٦(انظر  تفسير الماوردي     - ٣

 )٦٤٧/ ٤( تفسير الزمخشري )٢٦٦/ ٨(البغوي  
 )٤٢٨/ ٢( تفسير ابن جزي - ٤
  )٧٠٢/ ٣٠( انظر تفسير الرازي - ٥
 ) ٤٤٠/ ٥(تفسير ابن عطية ) ٣٣٩/ ٨(تفسير البغوي ) ١٢٤/ ٢٤( انظر تفسير الطبري - ٦



 

 )١٧٩١(

  : الموضع الثامن عشر
  ]٤١: ق[ َّ يل  ىل مل يك ىك مك لك اك ُّ 

وهذه النفخة هي نفخة البعث . والمراد بالنداء هنا النفخ في الصور، وبالمنادي إسرافيل
َّ َّ ٰى ين ىن نن زنمن رن مم امُّ  :لى بعدهابال شك لقول اهللا تعا

  ١.والخروج المراد به الخروج من القبور] ٤٢: ق[
  .واهللا أعلم

                                         
 ) ٢٧/ ١٧(تفسير القرطبي ) ١٠٧/ ٩( انظر تفسير الثعلبي - ١



– 

  )١٧٩٢(

  الخاتمة
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد يسر لي لي إتمام هذا البحث حسب الخطة 
 التي وضعتها، وأما تمام من حيث حاجة الناس إليه فأبرأ إلى اهللا أن أدعيه، إال أنني

اجتهدت في تقديم شيء فيه نفع للباحث والقارئ، وأرجو أن أكون قد نلت ولو شيًئا مما 
  .كنت أؤمل، واهللا من وراء القصد

  :وقد وصلت لنتائج عدة في هذا البحث، وفكان من أهمها
اختالف العلماء في معن الصور، وعلى ضوء هذا الخالف اختلفوا في معنى  - ١

 .النفخ
إلجماع أن المراد بالنفخ في الصور النفخ في القرآن، جمهور السلف بل حكي ا - ٢

 .ومن قال بأنه النفخ في األجساد ال ينفي القول الثاني
 .النفخ في الصور هو اللحظة التي تؤذن بقيام الساعة - ٣
 .أن النفخات تتفاوت في وقتها، والغرض منها، وما يلحقها - ٤
 ،أن للصور أكثر من اسم - ٥
رآن في عدة مواضع، ولكل موضع سياق ورود ذكر النفخ في الصور في الق - ٦

 .يختص به
  : أهم التوصيات

 .الكتابة في أغراض تكرار النفخ في الصور في القرآن الكريم - ١
 .وعظ الناس بذكر النفخ في الصور - ٢
جمع آيات النفخ في الصور وتفسيرها بأحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم،  - ٣

 . فيكون من باب تفسير القرآن بالسنة



 

 )١٧٩٣(

  لمراجعقائمة ا
   المحقـق ، ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الـسيوطي اإلتقان في علوم القرآن :

ـ ١٣٩٤: الطبعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب: الناشر، محمد أبو الفضل إبراهيم    / هـ
   م١٩٧٤

  أبـو القاسـم   ،، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الـشامي        األحاديث الطوال 
،  الموصـل –مكتبة الزهـراء   : الناشر،  حمدي بن عبدالمجيد السلفي   : المحقق،الطبراني

 ١٩٨٣ – ١٤٠٤الثانية، : الطبعة
    ،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمـر بـن محمـد              أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

دار إحيـاء   : الناشـر ،  محمد عبد الرحمن المرعـشلي    : المحقق،  الشيرازي البيضاوي 
   هـ١٤١٨ -األولى : الطبعة ، بيروت–التراث العربي 

 ،أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديبحر العلوم .  
   ِجردي              البعث والنشور للبيهقيورأحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى الخُـس ،

الـشيخ  : تحقيق، الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي    ،  الخراساني، أبو بكر البيهقي   
األولى، : الطبعة،  مركز الخدمات واألبحاث الثقافية، بيروت    : لناشرا،  عامر أحمد حيدر  

   م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦
     ،اق الحـسيني، أبـو           تاج العروس من جواهر القاموسد بن عبد الرزد بن محممحم 

دار : الناشـر ،  مجموعة مـن المحققـين    : المحققي،  الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيد   
  .الهداية

   ،ِزي        أبو   تعظيم قدر الصالةورعبد . د: المحقق،  عبد اهللا محمد بن نصر بن الحجاج الم
األولى، : الطبعة،   المدينة المنورة  -مكتبة الدار   : الناشر،  الرحمن عبد الجبار الفريوائي   

١٤٠٦  
   ،أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عيسى بـن محمـد المـري،                تفسير القرآن العزيز 

 -أبو عبد اهللا حسين بن عكاشـة  : المحقق،   المالكي اإللبيري المعروف بابن أبي زمِنين    
األولـى،  : الطبعة، القاهرة/  مصر-الفاروق الحديثة : الناشر،  محمد بن مصطفى الكنز   

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
   ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي البـصري ثـم              تفسير القرآن العظيم 

: الطبعة،  دار طيبة للنشر والتوزيع   : الناشر،  سامي بن محمد سالمة   : المحقق،  الدمشقي
   م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية 

  ،دار ابن الجـوزي للنـشر      : الناشر،   محمد بن صالح بن محمد العثيمين      تفسير الكهف
   هـ١٤٢٣األولى، : الطبعة، والتوزيع، المملكة العربية السعودية



– 

  )١٧٩٤(

    ـ      ،)تأويالت أهل السنة  (تفسير الماتريدي صور  محمد بن محمد بن محمـود، أبـو من
،  بيـروت، لبنـان    -دار الكتب العلمية    : الناشر،  مجدي باسلوم . د: المحقق،  الماتريدي

   م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى، : الطبعة
  ،شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى    : الناشر،   أحمد بن مصطفى المراغي    تفسير المراغي

   م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥األولى، : الطبعة، البابى الحلبي وأوالده بمصر
  أبو الحسن مقاتل بن سليمان بـن بـشير األزدي البلخـى             بن سليمان،  تفسير مقاتل  ،

األولـى  : الطبعة،  بيروت –دار إحياء التراث    : الناشر،  عبد اهللا محمود شحاته   : المحقق
   هـ١٤٢٣ -

       شيث بن إبـراهيم  حز الغالصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر ،
، فطي، ضياء الدين المعروف بابن الحـاج القنـاوي   بن محمد بن حيدرة، أبو الحسن الق      

: الطبعـة ،   بيروتب –مؤسسة الكتب الثقافية    : الناشر،  عبد اهللا عمر البارودي   : المحقق
 ١٤٠٥األولى، 

      دار : الناشر،  نعمان محمد أمين طه   . د: المحقق،  ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب
 الثالثة: الطبعة،  مصر–المعارف، القاهرة 

 ،دار : الناشر،  حمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية             م الروح
   بيروت-الكتب العلمية 

     ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد      زاد المسير في علم التفسير 
: الطبعة،   بيروت –دار الكتاب العربي    : الناشر،  عبد الرزاق المهدي  : المحقق،  الجوزي
  هـ١٤٢٢ -األولى 

            شـمس   السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير ،
 –) األميريـة (مطبعة بوالق : الناشر، الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي   

  هـ١٢٨٥: عام النشر، القاهرة
       ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر      سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 

مكتبة المعـارف   : الناشر،  لدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني         ا
  )لمكتبة المعارف(األولى، : الطبعة، للنشر والتوزيع، الرياض

   ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمـرو               سنن أبي داود 
المكتبة العـصرية،  : الناشر،  الحميد محمد محيي الدين عبد   : المحقق،األزدي السِجستاني 

   بيروت-صيدا 



 

 )١٧٩٥(

  ،رة بن موسى بن الـضحاك، الترمـذي، أبـو               سنن الترمذيومحمد بن عيسى بن س 
سـنة  ،   بيروت –دار الغرب اإلسالمي    : الناشر،  بشار عواد معروف  : المحقق،  عيسى
   م١٩٩٨: النشر

     عثمان بن سعيد بـن  : المؤلف، السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها
رضاء اهللا بن محمد . د:  المحقق ،)هـ٤٤٤: المتوفى(عثمان بن عمر أبو عمرو الداني       

  ١٤١٦األولى، : الطبعة،  الرياض–دار العاصمة : الناشر، إدريس المباركفوري
  محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفـراء          : المؤلف،  شرح السنة

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

  ،ِجردي الخراساني، أبو بكر            شعب اإليمانورأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُس 
مكتبـة الرشـد للنـشر      : الناشر،  الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد     : ، تحقيق البيهقي

           األولـى،  : الطبعـة ،  بالتعاون مع الدار الـسلفية ببومبـاي بالهنـد         والتوزيع بالرياض 
  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣

   ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفـارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ،
الرابعة : الطبعة،   بيروت –ين  دار العلم للمالي  : الناشر،  أحمد عبد الغفور عطار   : تحقيق
   م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧

    ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نـوح      صحيح الجامع الصغير وزياداته 
  المكتب اإلسالمي: الناشر ،بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني

    ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نـوح           ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
: الناشـر ، زهير الـشاويش : أشرف على طبعه،  نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني  بن

 المجددة والمزيدة والمنقحة: الطبعة، المكتب اإلسالمي
 ،أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعـروف بـأِبي                العظمة 

دار : الناشـر ،  رضاء اهللا بن محمد إدريس المبـاركفوري      : المحقق،  الشيخ األصبهاني 
  ١٤٠٨األولى، : الطبعة،  الرياض–العاصمة 

  ،أحمد صـقر  : المحقق،   أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري         غريب القرآن ،
   م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨: السنة، دار الكتب العلمية: الناشر

     ،أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالني      فتح الباري شرح صحيح البخاري 
محمـد  : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه   ،  ١٣٧٩ بيروت،   -دار المعرفة   : الناشر ،الشافعي

عليه ،  محب الدين الخطيب  : قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه     ،  فؤاد عبد الباقي  
 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: تعليقات العالمة



– 

  )١٧٩٦(

     ،األندلسي  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم   الفصل في الملل واألهواء والنحل 
   القاهرة-مكتبة الخانجي : الناشر، القرطبي الظاهري

  ،دار النفائس للنشر : الناشر،  عمر بن سليمان بن عبد اهللا األشقر العتيبي        القيامة الكبرى
    م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥السادسة، : الطبعة، والتوزيع، األردن

    المتـوفى (بـاس   محمد بن يزيد المبـرد، أبـو الع       : المؤلف،  الكامل في اللغة واألدب :
،  القـاهرة –دار الفكر العربـي  : الناشر، محمد أبو الفضل إبراهيم  : المحقق،  )هـ٢٨٥

   م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة : الطبعة
   ،المحقـق ،   جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفـي          كتاب أصول الدين :

: الطبعة،  لبنان– بيروت -ية  دار البشائر اإلسالم  : الناشر،  الدكتور عمر وفيق الداعوق   
  ١٩٩٨ - ١٤١٩األولى، 

 ،عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي لباب التأويل في معاني التنزيل 
دار : الناشـر ،  تصحيح محمد علـي شـاهين     : المحقق،  أبو الحسن، المعروف بالخازن   

   هـ١٤١٥ -األولى : الطبعة،  بيروت–الكتب العلمية 
  ار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقـة            لوامع األنو

شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي : المؤلف،  المرضـية 
 -الثانيـة  : الطبعة،  دمشق–مؤسسة الخافقين ومكتبتها    : الناشر،  )هـ١١٨٨: المتوفى(

   م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢
  ،محمد فواد سزگين: المحقق، دة معمر بن المثنى التيمى البصري     أبو عبي  مجاز القرآن ،

  هـ١٣٨١: الطبعة،  القاهرة–مكتبة الخانجى : الناشر
   ،عبد : المحقق،   أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي        المحكم والمحيط األعظم

ـ  ١٤٢١األولى،  : الطبعة،   بيروت –دار الكتب العلمية    : الناشر،  الحميد هنداوي   -  هـ
   م٢٠٠٠

   ،أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه             المستدرك على الصحيحين 
مصطفى : تحقيق،  بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع         

 – ١٤١١األولـى،  : الطبعـة ،  بيـروت –دار الكتب العلمية    : الناشر،  عبد القادر عطا  
١٩٩٠  

   يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المـروزي       و   أب ن راهويه، مسند إسحاق ب
: الناشـر ،  عبد الغفور بن عبد الحق البلوشـي      . د: المحقق،  المعروف بـ ابن راهويه   

  هـ ١٩٩١ –هـ ٤١٢األولى، : الطبعة،  المدينة المنورة-مكتبة اإليمان 



 

 )١٧٩٧(

     ،نبل بن هالل بـن أسـد        أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن ح        مسند اإلمام أحمد بن حنبل
مؤسـسة  : الناشـر ،   عادل مرشد، وآخـرون    -شعيب األرنؤوط   : المحقق،  الشيباني  

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة، الرسالة
   ،عبد : المحقق،   إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج        معاني القرآن وإعرابه

 - هــ    ١٤٠٨األولـى   : عـة الطب،   بيروت –عالم الكتب   : الناشر،  الجليل عبده شلبي  
   م١٩٨٨

  ،محمـد علـي الـصابوني   : المحقق،  أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد   معاني القرآن ،
  ١٤٠٩األولى، : الطبعة،  مكة المرمة-جامعة أم القرى : الناشر

  ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا بـن منظـور الـديلمي الفـراء                معاني القرآن  ،
، عبد الفتـاح إسـماعيل الـشلبي      / محمد علي النجار     / أحمد يوسف النجاتي  : المحقق
 األولى: الطبعة،  مصر–دار المصرية للتأليف والترجمة : الناشر

 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمـي الـشامي، أبـو     للطبراني،بير الك عجمالم 
لحميد سعد بن عبد اهللا ا    / فريق من الباحثين بإشراف وعناية د     : تحقيق،  القاسم الطبراني 

 .خالد بن عبد الرحمن الجريسي/ و د
     ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد          النهاية في غريب الحديث واألثر 

 -طاهر أحمد الـزاوى     :  تحقيق ،بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير        
 ، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية : الناشر، محمود محمد الطناحي

     ،أبو الحسن علي بن أحمد بـن محمـد بـن علـي              الوسيط في تفسير القرآن المجيد 
وآخـرين،  عادل أحمد عبد الموجود،     : تحقيق وتعليق ،  الواحدي، النيسابوري، الشافعي  

   م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥األولى، : الطبعة،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر
  



– 

  )١٧٩٨(

  



 

 )١٧٩٩(

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل األول

  نبذة موجزة عن الكتاب: المبحث األول
  :وفيه أربعة مطالب

  :اسم الكتاب ونسبته للمؤلف: المطلب األول
 الكتاب األوسط في علم القـراءات  –ذُِكر في الدراسات السابقة أن كتاب العماني      

، ففـي التحقيـق    قد حقِّقَ ثالث مرات، ويختلف اسم الكتاب في كل تحقيق عن اآلخر          -
الكتاب األوسط في علـم القـراءات،       : عزة حسن، كان اسم الكتاب    . األول الذي حققه د   

إبراهيم عطـوة عـوض، وأحمـد       : وفي التحقيق الثاني الذي حققه وقدم له وعلَّق عليه        
القراءات الثماني للقرآن الكريم، ثم جاء التحقيق الثالـث         : حسين صقر، كان اسم الكتاب    

 الذي جمع فـي عنـوان الكتـاب بـين           -محمد عيد الشعباني،    . د:  حققه للكتاب الذي 
القراءات الثماني للقرآن الكريم المسمى بالكتاب      :  ، كان اسم الكتاب    -العنوانين السابقين 

  .األوسط في علم القراءات
وال تعارض بين المسميات، حيث إن كل اسـم يـدل علـى وصـف للكتـاب،                 

ريم يدل على أن الكتاب قد حوى قراءة القـراء الثمانيـة،            فالقراءات الثماني للقرآن الك   
  ، وابـن  )٢(، وأبـو عمـرو البـصري      )١(، ونـافع المـدني    )١(ابن كثيـر المكـي    : وهم

                                         
مة مولَيـا  درباس وعكر: ، أبو معبد، إمام أهل مكة في القراءة، روى عن  هو عبد اهللا بن كثير الداري المكي  )١(

حماد بن سلمة، وسفيان بن عيينَة، وشبل بن عبـاد،          : وروى عنه   . ابن عباس، ومجاهد بن جبر، وغيرهم     
  =            .ـه١٢٠:توفي سنة. وغيرهم

 
 

 
  )باحثة ماجستير(

    كلية أصول الدين- قسم القرآن وعلومه 
  امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةج

  



– 

  )١٨٠٠(

، ويعقـوب   )٦(، وعلي الكـسائي   )٥(، وحمزة الزيات  )٤(، وعاصم الكوفي  )٣(عامر الشامي 
ف قد تَوسـطَ فـي      والكتاب األوسط في علم القراءات يدل على أن المؤل        . )٧(الحضرمي

                                                                                                     
وغاية النهاية في طبقات القـراء    ). ٣٤٩٩:(، رقم الترجمة  )٤٧١-١٥/٤٦٨(تهذيب الكمال في أسماء الرجال    : ينظر=
 ).١٨٥٢:(رجمة، رقم الت)٣٩٧-١/٣٩٦(

أبو رويم، انتهت إليـه رئاسـة   :  موالهم، المدني، اختُلف في كنيته، وأشهرها هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي   )١(
توفي . يسى بن وردان، وغيره   ع: اإلقراء بالمدينة، قرأ على سبعين من التابعين، وأقرأ الناس دهرا طويال، فقرأ عليه            

  .غير ذلك: ، وقيلـه١٦٩: سنة
وغاية النهاية في طبقـات    ). ٤١:(، رقم الترجمة  )١١١-١/١٠٧(معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار     : ينظر

 ).٣٧١٨:(، رقم الترجمة)٢٩١-٢/٢٨٨(القراء 
، أبو عمرو، كان عالما بالعربية، وانتهت إليه إمامة اإلقراء  بن العالء التميمي المازني البصري- على األصح – هو زبان )٢(

وقـرأ  . مجاهد، وسعيد بن جبير، وابن كثير، وغيرهم: في البصرة، ليس في القراء السبعة أكثر شيوخا منه، قرأ على     
  .، وقيل غير ذلكـه١٥٤: توفي سنة. يحيى بن المبارك اليزيدي: عليه خلق كثير، منهم

وغاية النهاية في طبقـات    ). ٣٩:(، رقم الترجمة  )١٠٥-١/١٠٠(معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار     : ينظر
 ).١٢٨٣:(، رقم الترجمة)٢٦٥-١/٢٦٢(القراء 

 أهل الشام في القراءة، أخذ القراءة عرضا عن أبـي  ، إمام- على األصح -، أبو عمران  هو عبد اهللا بن عامر اليحصبي     )٣(
   .ـه١١٨:  توفي سنة، وروى عنه القراءة عرضا يحيى الذماري، وغيره،الدرداء، وغيره

وغاية النهاية في طبقات القراء ). ٣٣:(، رقم الترجمة)٨٦-١/٨٢(معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار: ينظر
 ).١٧٩٠:(، رقم الترجمة)٣٨١-١/٣٨٠(

 بن أبي النَّجود األسدي موالهم، الكوفي، أبو بكر، شـيخ اإلقـراء        -قيل أمه، وقيل أبوه     :  بهدلة – ن بهدلة ـ هو عاصم ب   )٤(
 وروى القراءة عنه حفص بن      ، عبد الرحمن السلمي، وغيرهما    يبالكوفة، أخذ القراءة عرضا عن زر بن حبيش، وأب        

  . على الصحيحـه١٢٧: توفي سنة. كر بن عياش، وغيرهماسليمان، وأبو ب
وغاية النهاية في طبقـات القـراء   ). ٣٠٠٢:(، رقم الترجمة)٤٨٠-١٣/٤٧٣(تهذيب الكمال في أسماء الرجال    : ينظر

 ).١٤٩٦:(، رقم الترجمة)٣١٧-١/٣١٥(
، حافظـا للحـديث،   اً الكوفي، أبو عمارة، كان إماما حجة مقرئ هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات    )٥(

 منهم الكسائي وسليم بن عيسى ،وقرأ عليه جماعة. وغيره بصيرا بالفرائض والعربية، قرأ القرآن عرضا على األعمش
   .ـه١٥٦:  توفي سنة،وهما أجل أصحابه

وغاية النهاية في طبقـات    ). ٤٣:(، رقم الترجمة  )١١٨-١/١١١(ى الطبقات واألعصار  معرفة القراء الكبار عل   : ينظر
 ).١١٩٠:(، رقم الترجمة)٢٣٨-١/٢٣٦(القراء 

 األسدي موالهم، الكوفي، أبو الحسن، انتهـت إليـه    -ألنه أحرم في كساء     :  لُقِّب بالكسائي  –  هو علي بن حمزة الكسائي     )٦(
وقرأ عليه أبـو عمـر   .   وغيره- أربع مرات –مامة في القراءة والعربية، قرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات      اإل

  .ـه١٨٩: له عدد من الكتب، توفي سنة. الدوري، وأبو الحارث الليث، وغيرهما
اية في طبقـات   وغاية النه ). ٤٥:(، رقم الترجمة  )١٣٠-١/١٢٠(معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار     : ينظر

  ).٢٢١٢:(، رقم الترجمة)٤٧٨-١/٤٧٤(القراء 
 بالوالء، البصِري ، أبو محمد، إمام في القراءات والعربية، روى عن حماد بن               هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي       )٧(

: له عدد من الكتـب، تـوفي سـنة        . د المؤمن، وغيره   وروى عنه أبو حاتم السجستاني، وروح بن عب        ،سلمة، وغيره 
  .هـ ٢٠٥
وتهذيب الكمال فـي أسـماء الرجـال      ). ١٠٥٤:(، رقم الترجمة   )-٥/٦٤٤(إرشاد األريب إلى معرفة األديب    : ينظر

  ).٧٠٨٤:(، رقم الترجمة)٣١٧-٣٢/٣١٤(



 

 )١٨٠١(

ِذكِْرِه لقراءة القراء الثمانية، ولم يتوسع فيها وفي عللها؛ ألنه قد عزم على تأليف كتـاب                
، وفـي ذلـك     )١(الكتاب الجامع أو الكتاب الشامل    : في القراءات أتم منه وأوسع، واسمه     

وسـط   أي من الكتاب األ –إذ قد شرعتُ في كتاب هو أتم منه         :"يقول العماني في مقدمته   
، ويلحـظ   )٢(" ، يرتفع المراد منه مع مرور األوقات ومساعدة األيام         -في علم القراءات    

  . )٣(أنه كثيرا ما يشير إلى ذلك في أثناء كتابه
: وسميته:"وإن كان العماني قد صرح في مقدمة الكتاب عن اسم الكتاب حيث قال            

ي ذكره المؤلف َأولَى وأصح مـن  ، فالتزام االسم الذ)٤("الكتاب األوسط في علم القراءات  
  .تسميته بغير ذلك

 الكتاب األوسط فـي علـم   –ومن الجدير بالذكر بيان سبب تأليف العماني لكتابه         
أبو الحسن علي بن زيـد بـن        : وذلك أن العماني ألَّفه تحقيقا لرغبة شيخه      : -القراءات  

 الكتاب، وفـي هـذا يقـول    طلحة، وتحقيقا لرغبة أصحابه القراء حين سألوه وضع هذا    
هـذا  : قال أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد المقرئ العماني وفقه اهللا لطاعته            :"العماني

ألنـي  ... كتاب شرعتُ في وضعه وتصنيفه لشيخنا أبي الحسن علي بن زيد بن طلحة              
وجدتُه مصروف العناية إلى كتاب اهللا تعالى، كثير االهتمام به وبذويه، شـديد البحـث               
عنه وعن علومه، متبركا بالمواظبة على مدارسته، آخذا نفسه بالمداومة علـى تالوتـه،    
فرغبتُه ورغبةُ أصحابنا القراء بِسِجستَان، ومسألتهم إيانا، نشَّطتنا فـي وضـع كتابنـا              

  . )٥("هذا
ِذكْـر أسـمائهم    : ومن المالحظ على العماني وعلى غيره من العلماء المتقـدمين         

الكتاب، مما يدل داللة واضحة على نسبة كتبهم إلـيهم، وهـذا مـا              صريحة في خطبة    
 الكتاب األوسط في علـم      –كالم العماني السابق الذي ذكره في خطبة كتابه         اتضح جليا في    

   .- القراءات 
  

                                         
  .أليفه، أم وافته المنية قبل أن يؤلفه ألَّف العماني كتابه هذا الذي عزم على ت إن كان قدال يعلم:  ملحوظة)١(
  ).٤٠ص( الكتاب األوسط في علم القراءات)٢(
  ).٣٧٤، ٣٥٥، ٣٢٦، ٢٤٧، ٢٢٨، ١٦٦ص(المرجع السابق:  ينظر)٣(
 ).٤٠ص( المرجع السابق)٤(
  ).٣٩ص( الكتاب األوسط في علم القراءات)٥(



– 

  )١٨٠٢(

  موضوع الكتاب: المطلب الثاني
قراءة القراء الثمانية أصوال وفرشا، ويـشتمل ذلـك         : الموضوع العام للكتاب هو   

ترجمة القراء الثمانية ورواتهم، والطرق عنهم، وِذكْر أسانيدهم، كما ذُِكر ذلك في            : ىعل
أول الكتاب، وكذلك ِذكْر اختالفهم في أصول القراءات وفرش الحـروف، مـع بيـان               

وهو كتاب  :"المشتهر منها والشاذ، والمقبول والمردود، وفي ذلك يقول العماني عن كتابه          
فـأوردتُ فيـه مـا أورده    ... ت، ومعرفة وجـوه الروايـات،     يشتمل على علم القراءا   

المتقدمون في كتبهم من قراءة القراء الثمانية، أئمة أهل األمصار، من الحجـاز والـشْأم     
والعراق، مستوعبا أكثر رواياتها، مبينا ما اشتهر منها، منبها على ما شذ عنها، مميـزا               

  .)١("بين المستعمل والمرفوض
  ادر الكتابمص: المطلب الثالث

تبين من خالل مطالعة الكتاب األوسط في علم القراءات أن مصادر العماني فـي        
  :كتابه ما يلي

 القرآن الكريم. 

  اني ال يتحرى الصحة في االستـشهاد بهـا، فقـد              – )٢(السنة النبويةموإن كان الع 
  .– )٣(يستشهد أحيانا بأحاديث ضعيفة

 ٤(أقوال الصحابة والتابعين(. 

 ءات القرآنيةالقرا. 

 ٥(لغات العرب المشهورة(. 

  التفسير دون التصريح بأسمائهم غالبا -أقوال علماء -. 

                                         
  ).٤٠-٣٩ص(الكتاب األوسط في علم القراءات )١(
 ).٤٢٨، ١٢٦-١٢٥، ٤١ص( األوسط في علم القراءاتالكتاب:  ينظر)٢(
  ).٤٤٩-٤٣٣ص(المرجع السابق:  ينظر)٣(
 .ابن مسعود، والحسن، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء، وقتادة، ومقاتل، وسفيان بن عيينة:  مثل)٤(
المرجـع  : ينظرولغة قريش،   ). ١٩١،  ١٠٢ص(الكتاب األوسط في علم القراءات    : لغة بني تميم، ينظر   :  مثل )٥(

  ).١٠٢ص(المرجع السابق: ولغة أهل الحجاز، ينظر). ١٩١ص(السابق



 

 )١٨٠٣(

 ١(أقوال علماء النحو واللغة والمعاني(. 

 ٢(أقوال علماء الوقف واالبتداء(. 

 ٣(أقوال علماء القراءات(. 

  :، ومن ذلك ما يلي)٤(وتارة يصرح العماني بأسماء مصادر استقى منها
  ةكتابب٥(أدب الكتَّاب البن قُتَي(. 

 ةب٦(كتاب تأويل مشكل القرآن البن قُتَي(. 

 انيي٧(كتاب النوادر ألبي الحسن اللِّح(. 

                                         
: وسـيبويه، ينظـر   ). ٥٥٩،  ٥٥٢،  ١٣٩ص(الكتاب األوسط في علم القراءات    : الخليل بن أحمد، ينظر   :  مثل )١(

: وقطرب، ينظـر  ). ١٣٣،  ١٢٧ص(المرجع السابق : والكسائي، ينظر ). ٦٠٥،  ٣٦٥،  ١٠٨ص(المرجع السابق 
المرجـع  : وأبو عبيدة، ينظر  ). ١١٥،  ١٠٩،  ١٠٦ص(المرجع السابق : والفراء، ينظر ). ٥٥٣ص( السابق المرجع
المرجـع  : والقاسـم بـن سـالم، ينظـر       ). ١٣٤،  ١٠٨ص(المرجع السابق : واألخفش، ينظر ). ٧٨ص(السابق
:  ينظر وابن السراج، ). ٥٥٤،  ١٠٦،  ١٠٤ص(المرجع السابق : والزجاج، ينظر ). ٤٢٢،  ٢٦٦،  ١٢٢ص(السابق

  ).٣٥٧ص(المرجع السابق: وابن جني، ينظر). ٦١٦، ٦٠٨، ٦٠٧ص(المرجع السابق
وابن األنباري،  ). ١١٨،  ١١٥،  ١٠٨ص(الكتاب األوسط في علم القراءات    : أبو حاتم السجستاني، ينظر   :  مثل )٢(

  ).١١٣، ١٠٦، ١٠٢ص(المرجع السابق: ينظر
: وابن مهـران، ينظـر    ). ٣٨٨،  ٣٢٥،  ١٥٢ص(القراءاتالكتاب األوسط في علم     :  ابن مجاهد، ينظر   : مثل )٣(

  ).١٥١، ١٤٠ص(المرجع السابق
 .سلطان الشيباني: وقفة مع الكتاب األوسط في علم القراءات، بقلم: مقال بعنوان:  ينظر)٤(
 ومن المواضع التي أشار فيها العماني البن قُتَيبـة        ). ٤٥٤،  ٥٢ص(الكتاب األوسط في علم القراءات    :  ينظر )٥(

والمالحـظ أن  ). ٥٩١-٥٩٠، ٢٣٥، ١٢٢ص(المرجع الـسابق  : دون أن يصرح فيها باسم الكتاب، ينظر      
  ).٥٨٧، ١٧١، ١١٧ص(المرجع السابق: القتيبي، ينظر: العماني أحيانا يسميه

ريـب  عبد اهللا بن مسلم بن قُتَيبة الدينوري الكوفي، أبو محمد، ثقة، عالم باللغة والنحو وغ              : وابن قُتَيبة هو  
 له عدد مـن     ،وروى عنه جماعة  .  حاتم السجستاني، وغيره   يالقرآن ومعانيه والشعر والفقه، روى عن أب      

  .هـ ٢٧٦: المصنفات، توفي سنة
والبلغة في تراجم أئمة النحـو      ). ٣٥٧:(، رقم الترجمة  )١٤٧-٢/١٤٣(إنباه الرواة على أنباه النحاة    : ينظر
 ).١٩١:(، رقم الترجمة)١٢٨-١/١٢٧(واللغة

  ).٦١٥، ٥٤٢ص(الكتاب األوسط في علم القراءات:  ينظر)٦(
  ).٦٢١، ٥٥٢، ٥٥١ص(المرجع السابق:  ينظر)٧(

 ، أبو الحـسن، أخـذ عـن    -نه سمي الِّلحياني لعظم لحيته إ قيل –  علي بن حازم الِّلحياني    :والِّلحياني هو 
  . له كتاب في النوادر،أبو عبيد القاسم بن سالم: وأخذ عنه. ما عبيدة، وغيرهيالكسائي، وأب

والبلغة في تـراجم أئمـة   ). ٦٢٣:(، رقم الترجمة)٢١١-٤/٢١٠(إرشاد األريب إلى معرفة األديب   : ينظر
  ). ٢٣١:(، رقم الترجمة)١/١٥٠(النحو واللغة 



– 

  )١٨٠٤(

 ١(الجامع الكبير البن مجاهد(. 

 ٢(قصيدة التجويد ألبي مزاحم الخاقاني(. 

 كتاب العين للخليل بن أحمد. 

 كتاب تهذيب اللغة لألزهري.  
 الكتاب األوسط   –حث أن العماني كثيرا ما ينقل في كتابه         ومن المالحظ خالل الب   

التـذكرة فـي القـراءات، دون أن    :  عن طاهر بن غلبون في كتابه    -في علم القراءات    
يصرح بذلك، مما يدل داللة واضحة على موافقة العماني لطاهر بن غلبون فـي كثيـر                

ون إضافة، وتارة يـذكر بعـض   من األحيان، ولذا فالعماني ينقل عن ابن غلبون تارة بد       
  . اإلضافات، وسيظهر هذا جليا في دراسة المسائل في القسم الثاني من البحث

  قيمة الكتاب العلمية وأهميته: المطلب الرابع
  :   تتلخص قيمة الكتاب األوسط في علم القراءات وأهميته فيما يلي

    لمؤلفة فـي القـراءات   ومن الكتب ا. أنه أحد المصادر المعتمدة في القراءات الثمان
كتاب التذكرة في القراءات لطاهر بن      : الثمان قبل الكتاب األوسط في علم القراءات      

 .غلبون، وغيره

               اني أحد أعـالممالع أنه مصدر معتمد في االختيار في القراءات الثمان؛ وذلك ألن
 القـسم  االختيار في زمانه، وكتابه جامع الختياراته التي ذُكرت عرضاً ودراسةً في       

 .الثاني من هذا البحث

               أنه من الكتب التي عمل فيها مؤلفوها على ِذكْر أبواب أصول القراءات قبل فـرش
الحروف، حيث جعل األصول في جزء مستقل بذاته، ثم أورد الفرش فـي جـزء               
. آخر مستقل، وبهذا التفريق صار الكتاب كأنه كتابان اثنان، أحدهما في األصـول            

 . واآلخر في الفرش

                                         
 ).١٤٩ص(الكتاب األوسط في علم القراءات:  ينظر)١(
  ).١٨٣ص(سابقالمرجع ال:  ينظر)٢(

 البغدادي، أبو مزاحم، إمام، مقرئ، محدث، ثقة، عالم بالعربية،  موسى بن عبيد اهللا الخاقاني :والخاقاني هو 
 وكان إماما في قراءة الكسائي، نظم القصيدة الرائية المشهورة فـي            ، وقرأ عليه جماعة   ،قرأ على جماعة  
  .ـه٣٢٥: سنةالتجويد، توفي 

وغاية النهاية  ). ١٩٠:(، رقم الترجمة  )٢٧٥-١/٢٧٤(معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار     : ينظر
  ).٣٦٨٩:(، رقم الترجمة)٢٨٠-٢/٢٧٩(في طبقات القراء



 

 )١٨٠٥(

وقد :"وقد أشار العماني إلى حسن صنيعه بالكتاب األوسط في علم القراءات بقوله           
 .)١("رتَّبتُه ترتيبا لم ُأسبقْ إليه، ورصعتُه ترصيعاً ال مِزيد عليه

كتاب التـذكرة   : ومن الكتب المتقدمة التي قدم فيها مؤلفوها األصول على الفرش         
 وكتاب التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو الـداني،  في القراءات لطاهر بن غلبون،  

وكتاب الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليهـا ألبـي القاسـم الهـذلي،                
  .وغيرها

وقد كان بعض العلماء قبل العماني يوردون األصول خالل الفرش حتى تـداخلت   
قراءات أهل األمـصار    األصول والفرش مع بعضها، كما هو مالحظ في كتاب معرفة           

بالحجاز والعراق والشام البن مجاهد، وكتاب المبسوط في القراءات العشر، والغاية في            
               القراءات العشر، وكالهما البن مهران، وغيرها، وهذا يدل داللـة واضـحة علـى أن
العماني ليس هو أول من اتبع في تأليفه تقديم أبواب األصول على الفرش، وإنمـا قـد                 

  .لعلماء بذلكسبق ا
  :منهج العماني في ترتيب الكتاب: المبحث الثاني

وقد رتَّبتُه ترتيبا لم ُأسبق إليه، ورصعته ترصيعا ال مزيد          :"قال العماني عن كتابه   
وال فائدة في تَعداد أبوابه وفصوله فـي صـدر          ... ثم ضمنته أبوابا وفصوال     ... عليه،  

  .     )٢(" والِعيان يغِْني عن اإلخبارالكتاب، إذ المشاهدةُ تأتي عليها،
وبعد مطالعة الكتاب تبين أن العماني قد ضمن كتابه أصول القراءات وفرشـها،             
حتى صار كل واحد منهما كالجزء المستقل، وقبل شروعه ِبِذكِْر األصول ذَكَر عددا من              

ها إلى أبواب رئيـسية، وكـل       األبواب الفرعية، ثم تَوسع بعد ذلك بذكر األصول، وقسم        
باب رئيسي يحوي عددا من األبواب والفصول الفرعية، ثم ذَكَر بعد ذلك أبوابـا عامـة         
تتعلق بالقرآن وعلومه، وبعدها شرع بذكر فرش الحروف، وكما تبين سـابقا أن جـزء              

  .الفرش مفقود
 وفيما يلي التفصيل في منهج العماني في ترتيب الكتـاب األوسـط فـي علـم               

  :القراءات

                                         
  ).٣٩ص( الكتاب األوسط في علم القراءات)١(
  ).٤٠-٣٩ص(الكتاب األوسط في علم القراءات )٢(



– 

  )١٨٠٦(

 متفرقة تمهيدا لما سيذكره مـن       اً، ثم ذكر بعدها أبواب    بالخطبةافتتح العماني كتابه    
في أسـماء القُـراء     : اب ب : هي األبواب المتفرقة هذه  األبواب األساسية في القراءات، و    

،  األلقـاب الموضـوعة لهـم      ِركْترتيب القُراء الثمانية وذِ   : بابو ،وأسماء الرواة عنهم  
، في الحروف ومدارجها وألقابهـا ومخارجهـا      : باب، و في التجويد والحث عليه   : اببو
  .البسملة: بابو ،االستعاذة: باب، و وهامزها الحن،حروف ربما همزها القارئ: بابو

 :مها إلى ثالثة أقسام   وقس،  أبواب اإلدغام   ذلك أبواب األصول، وابتدأ بذكر     ثم ذكر بعد  
  .الم المعرفة: بابو .الوقف على أواخر الكلم: بابو، اإلدغام ألبي عمرو: باب

الهمزة الساكنة التي   : باب: مها إلى تسعة أقسام    وقس ،أبواب الهمزة ثم ذكر بعدها    
: بـاب و ،بيان مذهب األعشى فـي الهمـزة  : باب، والهمزة: باب، وتكون فاء من الفعل 

فـي المـدات   : باب، وصراختالفهم في المد والقَ: بابو ،السكت على الساكن قبل الهمز    
الهمـزة  : بـاب ، و بيان مذهب حمزة وهشام في الوقف علـى الهمـز         : بابو ،وعددها

  .الهمزتين من كلمة واحدة أو كلمتين: باب، والمتطرفة
اختالفهم في الفـتح    : باب:  وقسمها إلى عشرة أقسام    ،أبواب اإلمالة ثم ذكر بعدها    
: بابو ،من ذوات الياء  ) فَعَل: (بابو ،عتَلَّ العين م) فَعَل: (بابو ،واإلمالة وبين اللفظين  

بيـان  : بـاب و ،الراء المجرورة بعد األلف في األسماء     : بابو ،مالأمثلة األفعال التي تُ   
اختالفهم في إمالة ما قبل هاء التأنيث في حـال  : بابو ،مذهب ورش في الراء المفتوحة  

 ،اء الكناية عـن الواحـد المـذكر       اختالفهم في ه  : باب، و األدوات: بابو ،الوقف عليها 
  .اختالفهم في الميم: بابو

 الياءات المثبتـة المختلَـف فـي    :باب: ر فيها كَوذَ،  أبواب الياءات ثم ذكر بعدها    
ما جـاء   : باب: مها إلى ثمانية أقسام   وقس،   عامة اًأبوابثم ذكر بعدها    ،  تحريكها وإسكانها 

في عـدد سـور القـرآن وآياتـه         : بباو ،في األثر من الثواب عند تالوة سور القرآن       
أوائل الـسور إذا وِصـلت      : باب، و في القرآن واشتقاق لفظه   : فصل، و وحروفه وكلماته 

 .وجوه األمـر فـي القـرآن      : بابو ، وتصرفها )إالَّ(: ابوب ،بأواخر السور التي قبلها   
  .السبب الموجب لتقديم فاتحة الكتاب على سور القرآن: بابو ،متفرقات: بابو



 

 )١٨٠٧(

م شرع بعد ذلك بذكر فَرش الحروف واختالف القراء فيها، لكن هـذا الجـزء               ث
عزة حسن في آخر تحقيقه للكتـاب األوسـط فـي علـم     . د: مفقود، كما أشار إلى ذلك    

  .)١(القراءات

                                         
 ).٦٢٩ص(عزة حسن. د: سط في علم القراءات، تحقيقالكتاب األو:  ينظر)١(



– 

  )١٨٠٨(

  نيالفصل الثا
  منهج العماني في االختيار وصيغ االختيار

  :وفيه ثالثة مباحث
  .)١(ي االختيارمنهج العماني ف: المبحث األول

يتبين منهج العماني في االختيار من خالل مسائله في الكتاب األوسط فـي علـم               
  :القراءات، وفيما يلي تلخيص لهذا المنهج

 .)٢( سبب االختيار في المسألة- في أحيان كثيرة - عدم ِذكِْر العماني  -
 ِذكْر سبب واحد     حين يذكر العماني سبب االختيار في المسألة فإن الغالب عليه          -

 . في المسألة الواحدة)٥( أو ثالثة)٤(، وربما ذكر سببين)٣(في المسألة
 قد يكون كال الوجهين الواردين في المسألة جـائزين، لكـن العمـاني اختـار           -

 .)٧(، وقد يكون المختار فقط صحيحا، وما سواه ضعيفا مردودا)٦(أحدهما على اآلخر
المسائل إلى سـبب االختيـار؛ فـإن مجمـوع           حين يشير العماني في بعض       -

 :)٨(األسباب التي يشير إليها ما يلي

                                         
تصور القارئ منهج   أن ي  :الغرض منها ،   تقديرية  ما ورد في هذا المبحث من إحصائيات فهي اجتهادية         :تنبيه )١(

  .القسم الثاني من البحثفي العماني في اختياراته قبل أن يخوض 
  .مسألة تقريبا) ٦٠: ( وذلك في)٢(
  .سألة تقريبام) ٤٠: ( وذلك في)٣(
 .مسائل تقريبا) ٦: ( وذلك في)٤(
 . وذلك في مسألة واحدة فقط)٥(
ـ  :  المسائل التالية   ينظر )٦(  وحكم إدغام الدال في الجـيم فـي قولـه    ،في سورة المدثر ) كلَّا:(الموضع الثاني لـ

كان قبل  حكم اإلشمام في الحرف المدغم، وحكم المد واإلشمام إذا           و ،٢٨:  فصلت MÂ  ÁÀ   ¿L:تعالى
 . وغيرها من المسائل،الحرف المدغَم ألف

فـي   M  _  ^   ]  \L :، وعملها فيما بعـدها فـي قولـه تعـالى        )ما(نوع:  المسائل التالية   ينظر )٧(
حكم الحرفين المتماثلين المتحركين فـي   وفي سورة الشعراء،) كلَّا(، وموضعا   ١١٥: ، والنحل ١٧٣:البقرة
 . وغيرها من المسائلكلمة،

 ، وأحيانا يكتفى بذكر مثال واحـد  -مثالين أو ثالثة كأقصى حد  – عدد من األمثلة عليه   يذكر في كل سبب   س )٨(
 .اسبب) ثمانية عشر: ( وعدد األسباب، العماني لم يذكر هذا السبب إال مرة واحدة فقط ألن؛في السبب



 

 )١٨٠٩(

             اتباع اإلجماع، سواء كان عند القراء وحدهم، أو عند القراء والعرب، وسواء
 . )١(كان اإلجماع عاما، أو كان إجماع أهل عصره فقط

 ٢(اتباع رأي المقرئين كلهم أو أكثرهم(. 
 ٣(السنة أو أحدهمااتباع ما دل عليه الكتاب و(. 
         اتباع الرواية الصحيحة، وتقديمها على غيرها مـن األسـباب، ورد القيـاس

 .)٤(المنافي للرواية، وكذلك رد الروايات الشاذة
 ٥(اتباع اللغة العربية ما لم تتعارض مع الرواية الصحيحة( . 
             اتباع رسم المصحف، إال إذا كان الوجه الموافق لرسم المصحف ضعيف في

 . )٦(عربية فإن العماني ال يختارهال
 ٧(اتباع رأي أكثر أهل العلم(. 

                                         
ـ  : مثل مسألة مسائل تقريبا،   ) ٧(ورد في    )١( حكم إدغام الحاء فـي      و ،في سورة العلق  ) كلَّا:(الموضع األول لـ

  . وحكم النون الساكنة إذا أتى بعدها واو أو ياء في كلمة واحدة،العين في كلمتين
 .في سورة المدثر) كلَّا:(الموضع الثاني لــ: ورد في مسألة واحدة فقط، وهي )٢(
الوارد في قوله صلى اهللا     ) البطلة:( والمعنى الصحيح للفظ   ،صيغ االستعاذة : مسائل تقريبا، وهي  ) ٣(ورد في    )٣(

M   4  3  2 :في قولـه تعـالى    ) إلَّا:(، ومعنى )وال يستطيعها البطلة  :( البقرة عليه وسلم في فضل سورة    
       ?  >   =  <    ;  :  9  8  7  6   5L٦ – ٥:  التين.  

: آل عمران   MA @ ?  B  C L:حكم اإلدغام في قوله تعالى    : مثل مسألة مسائل تقريبا،   ) ٧(ورد في    )٤(
= M: وحكم اإلدغام فـي قولـه تعـالى        ،حكم إدغام الواو مع الواو في كلمتين، وكيفية اإلدغام         و ،٨٥

>L٦٢:  النور. 
 ومذاهب القـراء فـي اإلدغـام        ،كيفية كتابة األلف المنقلبة عن ياء     :  مسألة مثلمسائل تقريبا،   ) ٤(ورد في    )٥(

والقاف عند الكاف في قولـه  ، ١٧٦: األعراف M±  °¯L:عالى تالصغير في الثاء عند الذال في قوله 
: ذهب حمزة في الوقف على التاء المربوطة فـي قولـه تعـالى    م و ،٢٠:  المرسالت M   "     !L :تعالى

M4L.  
 M '  &L: قوله تعـالى مذهب حمزة في الوقف على الهمزة في   : مثل مسألة مسائل تقريبا،   ) ٦(ورد في    )٦(

 في الوقف على الهمـزة فـي قولـه           ومذهب حمزة  ،١٣:  المعارج M0  /1  L، و ٥١: األحزاب
 ومذهب حمزة في الوقف على الهمزة المتوسطة المتحركة الساكن ما قبلهـا             ، ٧٤: مريم  M¯L:تعالى

،  M      YL ، و  M   ÉL :ي كلماٍت سـتٍّ كمـا يلـي       فوذلك   ،بشرط أال يكون الساكن حرف مد ولين      
  .٨:  التكويرM    >L ، و٥٨:  الكهفM   ±L و، ) كُفًْؤا(، و) هزًؤا(و

 ،الموضع الثاني والثالث في سورة مريم، وموضع المؤمنـون        ) كلَّا(: مثل مسألة مسائل تقريبا،   ) ٨(ورد في    )٧(
  .في سورة القيامة) كلَّا:(الموضع األول لــ و،في سورة سبأ) كلَّا(و



– 

  )١٨١٠(

 ١(اتباع ما عليه شيوخ أهل العراق(. 
 ٢(اتباع األدق واألغمض(. 
 ٣(اتباع المعنى الصحيح، والبعد عما يؤدي إلى التباس المعنى(. 
 ٤(اتباع ما وافق تفسير ظاهر اآلية، دون تكلف لما يتضمنه الظاهر(. 
 ٥(ب الصحيحاتباع اإلعرا(. 
 ٦(خفة الرأي المختار على اللسان في النطق(. 
 ٧(موافقة رأي الجمهور أو األشهر عندهم(. 
 ٨(موافقة اختيار الشيوخ(. 
         اني على الشيوخموإن كان في بعض     )٩(موافقة الوجه المختار لما قرأ به الع ،

 .)١٠(األحيان قد يخالف باختياره ما قرأ به على شيوخه

                                         
 وهل الغنة باقية حال إدغـام النـون         ، فيما بين السورتين   مذاهب القراء السبعة  : ورد في مسألتين فقط، وهما     )١(

 .أو ال؟) يرملون:(الساكنة والتنوين في حروف
 عمرو ورويس في الهمزتين المختلفتـين مـن   يمذهب نافع وابن كثير وأب: ورد في مسألة واحدة فقط، وهي    )٢(

 .كلمتين إذا كانت األولى مضمومة والثانية مكسورة
مذهب حمزة في الوقف على الهمزة المتوسطة المتحركة الساكن ما قبلهـا      : دة فقط، وهي  ورد في مسألة واح    )٣(

،  M      YL ، و  M   ÉL : مد ولين، وذلك في كلماٍت سـتٍّ كمـا يلـي           بشرط أال يكون الساكن حرف    
  .٨:  التكويرM    >L ، و٥٨:  الكهفM   ±L ، و) كُفًْؤا(، و) هزًؤا(و

 .١١: الرعدM z     y  x      w  L :في قوله تعالى) ِمن (معنى: ط، وهيورد في مسألة واحدة فق )٤(
  . بالبسملة-٢:  آيةL&  '  )  (M - أول الفاتحة وصل: ورد في مسألة واحدة فقط، وهي )٥(
 M '  &L: الوقف على الهمـزة فـي قولـه تعـالى    مذهب حمزة في: ورد في مسألة واحدة فقط، وهي      )٦(

 . ١٣:  المعارجM  0  /1L، و٥١: األحزاب
 فـي   وحكم إدغام الدال في الجيم،مذاهب القراء السبعة فيما بين السورتين     : مسائل تقريبا، وهي  ) ٣(ورد في    )٧(

M  ª : بقوله تعـالى   - M"  !L - أول األنعام     ووصل ،٢٨:  فصلت MÂ  ÁÀ   ¿L:قوله تعالى 
¬  «L ١: الفرقان. 

المـضموم، والمرفـوع، والمكـسور،      : ى أواخر الكلم الصحيح   الوقف عل : ورد في مسألة واحدة فقط، وهي      )٨(
  .والمجرور

مذاهب القراء في الالم الساكنة      و ،مذاهب القراء السبعة فيما بين السورتين     : مسائل تقريبا، وهي  ) ٣(ورد في    )٩(
ن فـي    وهل الغنة باقية حال إدغام النون الـساكنة والتنـوي          ،إذا جاء بعدهما حرف الراء    ) بْل(و) قُْل:(في

  .أو ال؟) يرملون:(حروف
 .مذهب إسماعيل بن جعفر عن نافع في ميم الجمع: ورد في مسألة واحدة فقط، وهي )١٠(



 

 )١٨١١(

     وهذا أحيانا وليس دائما؛ ألن المالحـظ أنـه قـد            )١(مجاهدموافقة رأي ابن ،
 .)٢(يخالفه في بعض األحيان

 ٣(مراعاة سياق اآليات(.  
  .)٤(منهج العماني في صيغ االختيار :المبحث الثاني

 –تعددت صيغ االختيار عند العماني، فتارة يذكر في المسألة الواحدة صيغة واحـدة               
 ، وتارة يذكر فيها ثالث صيغ -  )٦( وهذا كثير–كر فيها صيغتين  ، وتارة يذ  -  )٥(وهذا الغالب 

   . -  )٨( وهذا أيضا نادر– ، وتارة يذكر فيها أربع صيغ -  )٧( وهذا نادر–
وقد استخدم العماني ألفاظا عدة تدل على اختياره للوجه أو الرأي أو القـول فـي              

  :)٩(المسألة، وفيما يلي بيان صيغ االختيار عند العماني
    تـسع مـرات    (– نكرة ومعرفة    –جيد  : الوصف بالجودة باللفظين التاليين( ،

 ). تسع عشرة مرة (– نكرة ومعرفة –أجود 
       نكرة ومعرفة   –أصح  : الوصف بالصحة والصواب، وذلك في األلفاظ التالية 

 ). مرة واحدة(، الصواب )عشرين مرة(، الصحيح )أربع مرات (–
    خمس عـشرة    (– نكرة ومعرفة    –أشهر  : ينالوصف بالشهرة، باللفظين التالي

 ). ست مرات(، المشهور )مرة

                                         
 ،٩: يوسـف  Mn  m  l  kL: اإلدغام للسوسي في قوله تعـالى      حكم: مسائل تقريبا، وهي  ) ٣(ورد في    )١(

إدغام الدال في الجيم في   حكم   والروم، و  اإلسراءموضعي   MÂ  Á  ÀL:كم اإلدغام في قوله تعالى    حو
 .٢٨:  فصلتMÂ  ÁÀ   ¿L:قوله تعالى

  هل حكم الميم عند الباء يسمى إدغاما أو إخفاءا؟: ورد في مسألة واحدة فقط، وهي )٢(
 .في سورة المدثر) كلَّا:(الموضع الرابع لــ :ورد في مسألة واحدة فقط، وهي )٣(
تصور القارئ منهج   أن ي  :الغرض منها ،   تقديرية هي اجتهادية  ما ورد في هذا المبحث من إحصائيات ف        :تنبيه )٤(

 .القسم الثاني من البحثفي ختيار قبل أن يخوض  صيغ االالعماني في
 .مسألة تقريبا) ٧٩( ورد ذلك في )٥(
 .مسألة تقريبا) ٢٠( ورد ذلك في )٦(
  . ورد ذلك في مسألتين تقريبا)٧(
  .مسائل تقريبا) ٤( ورد ذلك في )٨(
 في الذِّكْر حسب تما وضع بين قوسين هو عدد استخدام العماني الصيغة المذكورة في مسائله، وقد رتب   : بيه تن )٩(

 .عدد استخدامها



– 

  )١٨١٢(

       مرة واحدة (اختياري  : الوصف باالختيار الصريح، وذلك في األلفاظ التالية( ،
 ). سبع مرات(، االختيار )أربع مرات(، أختار )خمس مرات (– نكرة ومعرفة –مختار 
    نكـرة   –أحـسن   ،  )ثمان مـرات  (حسن  : الوصف بالحسن، باللفظين التاليين 
 ). خمس مرات (–ومعرفة 
    مـرة  (، عليه العمـل     )ست مرات (العمل  : الوصف بالعمل، باللفظين التاليين

 ).واحدة
 ست مرات(المأخوذ به : الوصف باألخذ، بلفظ.( 
 ست مرات(الوجه : التصريح، بلفظ.( 
 ثالث مرات(المعروف : الوصف بالمعروف، بلفظ.( 
 ث مراتثال(األثبت : الوصف بالثبات، بلفظ.( 
 مرتين(المستعمل : الوصف باالستعمال، بلفظ.( 
 مرتين(المستحب : الوصف باالستحباب، بلفظ.( 
    مـرة  (، القيـاس    )مرة واحـدة  (األقيس  : الوصف بالقياس، باللفظين التاليين

 ).واحدة
 مرة واحدة(جميل : الوصف بالجمال، بلفظ.( 
 ب، بلفظالوصف بالح : مرة واحدة(أحب إلي.( 
 ن : لبيان، بلفظالوصف بايمرة واحدة(َأب.( 
 ِوي : الوصف بالرواية، بلفظرمرة واحدة(الـم.( 
 مرة واحدة(أتمها : الوصف بالتمام، بلفظ.( 
 مرة واحدة(األكثر : الوصف بالكثرة، بلفظ.( 
 مرة واحدة(اإلجماع : الوصف باإلجماع، بلفظ.( 
 مرة واحدة(االعتماد : الوصف باالعتماد، بلفظ.( 
  ل        : ول المختار بقوله  وصف القـومـرة  (وبهذه الطريقة قرأتُ أنا وعليها ُأع

 ).واحدة



 

 )١٨١٣(

دراسة موازنة بين العماني في كتابه األوسط، والهـذلي فـي كتابـه             : المبحث الثالث 
  .الكامل

  دراسة موازنة بين أبي القاسم الـهذَِلي وأبي محمد العماني
  

 حمد العمانيأبو م أبو القاسم الهذلي مجال المقارنة
نبـذة مــوجزة  

  عن المؤلِّف
 

ـ يوسف بن علـي بـن ج      هو   ارة ب
المتوفى سـنة   ، أبو القاسم  ،يِلذَاله  :

 .)١(هـ٤٦٥

هو أبو محمد الحسن بن علـي بـن         
هـ ٥٠٠: سعيد العماني، المتوفى سنة   

  .تقريبا
نبـذة مــوجزة  

  عن الكتاب
 

الكامل في القـراءات    : اسم الكتاب 
. )٢(ائدة عليهـا  العشر واألربعين الز  

جمال بن السيد بن رفـاعي      : تحقيق
: األولـى، عـام   : الطبعة .الشايب
ـــ ١٤٢٨ ــر. م٢٠٠٧ -ه : الناش

 .مؤسسة سما

الكتاب األوسط في علـم     : اسم الكتاب 
. )٣(عـزة حـسن   .د: تحقيق. القراءات

 -هــ   ١٤٢٧: األولى، عام : الطبعة
  .دار الفكر بدمشق: الناشر. م٢٠٠٦

  موضوع الكتاب
 

ات العشر، باإلضـافة إلـى      القراء
أربعين قراءة عن األئمة، أصـوال      
وفرشا، ويتخلل الكتاب اختيـارات     

نصر سعيد فـي    . جمعها ودرسها د  
رسالته الدكتوراة التابعـة لجامعـة      
األزهر، ثم كتب بحثـا مختـصرا       

      القراءات الثمان أصوال وفرشا، لكـن
الفرش مفقـود، ويتخلـل األصـول       
اختيارات متفرقة في الكتاب، فجمعت     
ودرست في القسم الثـاني مـن هـذا        

  .البحث

                                         
يوسف بن علي بن جبارة، المقرئ، له ِعلْم بالكالم والفقه، وكان مقَـدماً فـي النحـو                 :  أبو القاسم الهذَِلي هو    )١(

أكثر من ثالث مائة    :  بلغ عددهم  -قراءات، فقرأ على عدد من الشيوخ       والصرف، طاف البالد في طلب ال     
لو عِلمتُ :  ، من المغرب إلى سمرقند، وقد قال- زاد عددها على الخمسين - ، في عدد من البلدان -شيخ 

  .هـ ٤٦٥: أحداً تَقَدم علَي في جميع بالد اإلسالم لقصدته، توفي سنة
الـوافي  و). ١٦٣:(، رقـم الترجمـة    )٣١/١٩١( المـشاهير واألعـالم    تاريخ اإلسـالم ووفيـات    : ينظر

 ).١١٦٢:(، رقم الترجمة)٦/٣٢٥(ولسان الميزان). ١٢١: (، رقم الترجمة)١١٥-٢٩/١١٤(بالوفيات
االختيار في القراءات القرآنية وموقـف الهـذلي      : ينظر. الكامل في القراءات الخمسين   : نصر سعيد :  سماه د  )٢(

 ).٥ص(منه
 .لتحقيق هو المعتمد عليه في البحث لكونه أفضل تحقيق هذا ا)٣(



– 

  )١٨١٤(

 حمد العمانيأبو م أبو القاسم الهذلي مجال المقارنة
االختيـار  : لرسالته الدكتوراة، سماه  

في القـراءات القرآنيـة وموقـف       
  .)١(منه) هـ٤٦٥: ت(الهذلي 

منهج المؤلِّف   
ــه   ــي كتاب ف

 بإيجاز

قسم الكتاب إلـى قـسمين، القـسم      
:  األصول، والقـسم الثـاني    : األول

ي الفرش، وجعل في القسم األول اثن     
كتاب فـضائل   : عشر كتاباً كما يلي   

القرآن، وكتاب التجويـد، وكتـاب      
العدد، وكتـاب الوقـف، وكتـاب       
األسانيد، وكتاب اإلمالـة، وكتـاب      
اإلدغام، وكتاب الهمزة، وكتاب المد     
والوقف لحمزة، وكتاب اليـاءات،      
وكتاب الهاءات وميمـات الجمـع،      
وكتاب التعوذ والتـسمية والتهليـل      

في القـسم الثـاني     وجعل  . والتكبير
فرش الحروف من سورة الفاتحـة      

 .إلى سورة الناس

أصـول  : قسم الكتاب إلـى قـسمين     
وفرش، حتى صار كل واحد منهمـا       
كالكتاب المستقل، وقـد حـوى قـسم       

أبـواب اإلدغـام،    : األصول ما يلـي   
وأبواب الهمـزة، وأبـواب اإلمالـة،       

  .وأبواب الياءات، وأبواب عامة
قبل أبواب اإلدغـام    وقد ذَكَر العماني    

أسماء القراء،  : عدة أبواب متفرقة في   
ــد،   ــرتيبهم، والتجوي ــم، وت ورواته

  . واالستعاذة، والبسملة، ونحوها

  معايير االختيار
 

نصر سعيد معايير الهذَلي    . جمع د 
في االختيار، وهي ستة معايير كما      

اتفاق أكثـر القـراء وشـهرة      : يلي
القراءة، موافقة القـراءة ألفـصح      

لغات، موافقة القراءة للمـصحف     ال
العثماني، استحسان القراءات لغويا،    
موافقة القراءة للمعنـى والحـديث،      

 بإيجاز  -تقريبا، وهي   ) ١٨: (عددها
اتباع اإلجماع، اتبـاع رأي     :  ما يلي  -

المقرئين، اتباع ما دل عليـه الكتـاب        
بـاع الروايـة    ات والسنة أو أحـدهما،   

الصحيحة، اتباع اللغة العربية، اتبـاع      
رسم المصحف، اتباع رأي أكثر أهل       
العلم، اتباع ما عليـه شـيوخ أهـل         

                                                                                                     
  ).٥ص(االختيار في القراءات القرآنية وموقف الهذلي منه:  ينظر)١(



 

 )١٨١٥(

 حمد العمانيأبو م أبو القاسم الهذلي مجال المقارنة
كثرة دوران القراءة فـي القـرآن       

  .)١(الكريم
 

العراق، اتباع األدق واألغمض، اتباع     
المعنى الصحيح، اتباع ما وافق تفسير      
ظاهر اآلية، اتباع اإلعراب الصحيح،     
خفة الرأي المختار على اللـسان فـي      

قة رأي الجمهور، موافقة    النطق، مواف 
اختيار الشيوخ، موافقة الوجه المختار     
لما قُِرَئ به على الشيوخ غالبا، موافقة       
رأي ابن مجاهد غالبا، مراعاة سـياق       

  .اآليات
  صيغ االختيار

 
نـصر سـعيد صـيغ      . أحصى د 

االختيار عند الهذلي، وهـي كمـا       
اتفـاق أو اتبـاع األكثـر أو        : يلي

، األشـهر،   الجماعة، موافقة السبعة  
أفشى أو أعلى أو أشهر أو أحـسن        
اللغتين أو اللغات، موافقـة لهجـة       
قريش، موافقة المصحف، أو أكثـر      
المصاحف، أو مصحف الحجاز، أو     
مـصحف المدينــة، وجــوده فــي  
المصحف القديم، أحسن في العربية،     
األفصح، األبلغ، أجزل في اللفـظ،      
أخف وأجزل مع كثرة وروده فـي       

 للحديث أو للقصة    القرآن، االختيار 
 ،  - يريد بهـا سـبب النـزول         -

 .)٢(اختيار نافع، ونحو ذلك

 بإيجاز  –تقريبا، وهي   ) ٢٢: (عددها
جيــد، أجــود، أصــح، :  كالتــالي-

الصحيح، الصواب، أشهر، المشهور،    
ار، أختـار، االختيـار،     اختياري، مخت 

حسن، أحسن، العمل، عليـه العمـل،       
المأخوذ بـه، المعـروف، األثبـت،       
المستعمل، المستحب، األقيس، القياس،    
جميل، أحب إلي، َأبين، الــمرِوي،      
أتمها، األكثر، اإلجماع، االعتماد، بهذه     

  .الطريقة قرأتُ أنا وعليها ُأعول

                                                                                                     
  ).٨٢-٨٠ص(المرجع السابق :  ينظر)١(
  ).٨٢-٨٠ص(االختيار في القراءات القرآنية وموقف الهذلي منه :  ينظر)٢(



– 

  )١٨١٦(

 حمد العمانيأبو م أبو القاسم الهذلي مجال المقارنة
  عدد االختيار

 
 في القـراءات    حوى كتاب الكامل  

: العشر واألربعين الزائـدة عليهـا     
ــف  ) ١٩٢٤( ــا ني ــاراً، منه اختي

ــواذ   ــن ش ــارا م ــبعون اختي وس
 .)١(القراءات

حوى الكتـاب األوسـط فـي علـم         
  .اختياراً تقريبا) ١١٦: (القراءات

ــراءات  القــ
  الشاذة

 

نادرا ما يختار أبو القاسم الهـذلي       
 وعدد ما اختار مـن      -قراءة شاذة   
نيف وسـبعون،   : شواذالقراءات ال 

أربعة بالمئة من اختياراتـه     : بمعدل
:  ، وإنما غالب اختياراته للقراءة     -

 وتــصل -الــسبعية أو العــشرية 
ستة وتسعين  : اختياراته في ذلك إلى   

  .- )٢(بالمئة من مجمل اختياراته

لم يرد عن أبي محمد العماني اختيار       
مبني على قراءة شاذة؛ ألنه ال يقبـل        

لشاذة، والمعتمد عنده فـي     القراءات ا 
اتباع الرواية الـصحيحة   : االختيار هو 

  .المتواترة

   نيِض الموازنة برخلـص        : وبعد عاني، يمذَِلي، وأبي محمد العأبي القاسم الـه
  :إلى ما يلي

 معاصرة اإلمام أبو محمد العماني لإلمام أبي القاسم الهذلي، ويتضح هـذا مـن    -
  .احد منهماخالل تاريخ وفاة كل و

 كتاب أبي القاسم الهذلي أوسع وأشمل من كتاب أبي محمد العماني؛ الحتوائه علـى         - 
القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها، بينما كتاب أبو محمد العماني قـد احتـوى علـى                

  .القراءات الثمان فقط، وكأن كتاب أبو محمد العماني جزء من كتاب أبي القاسم الهذلي
 الكتابين تناوال األصول ثم الفرش من سورة الفاتحة إلى سورة النـاس إال               كال -

  أن جزء الفرش عند أبي محمد العماني مفقود لم يصل إلينا
 بـورود عـدد مـن       – كتاب الكامل والكتاب األوسـط       – اشترك كال الكتابين     -

  :حيثاختيارات المؤلف فيه، وفيما يلي ملخص الموازنة بين هذه االختيارات من 
                                         

  ).١٠١ص(المرجع السابق:  ينظر)١(
  ).١٠١ص(مرجع السابقال:  ينظر)٢(



 

 )١٨١٧(

  لحظ التشابه الكثير بين معايير االختيار عند أبـي القاسـم            :معايير االختياري 
الهذلي وأبي محمد العماني إال أن ألبي محمد العماني عددا من المعايير ليست عند أبـي           

 .القاسم الهذلي
 لحظ التشابه في بعض صيغ االختيار:صيغ االختياري . 
  ر، فالعـدد عنـد أبـي محمـد         شتان بين العددين   :عدد االختياريلكن ال ض ،

العماني مختص باألصول فقط، بينما عند أبي القاسم الهذلي شامل لألصـول والفـرش،              
 .ولو وِجد الفرش عند أبي محمد العماني لتضاعف عدد االختيار عنده

   اني اختيار لقراءة شـاذة           :اختيار القراءات الشاذةملم يرد عن أبي محمد الع 
وإن كان يوردها أحيانا في كتابه، أما أبو القاسم الهذلي فإنه يختارها نادرا، وغالب              أبدا،  

  .السبعية أو العشرية: اختياراته للقراءات
  

 



– 

  )١٨١٨(

  



 

 )١٨١٩(

  
  
  
  
  
  

 

  
إن التجربة ومفرداتها المتنوعة هي أساس أي فن يبتكره أو ينظمه صاحبه، 
إنها الحالة الوجدانية األصيلة التي يتخذ منها ذلك المبدع المدخل الرئيس لفنه أو نصه، 
إنها عبارة عن توحد الشاعر بأحاسيسه وكل ما يملك من مشاعر مرهفة وقلب نابض 

د إلى مخرج خاص مع تجربة بعينها، وموقف شعوري وعقل يترجم كل ذلك التوح
خاص، يحاول أن يكون به ممثالً ومترجما لتلك المشاعر اإلنسانية في أبهى صورها 
وأرقها، السيما إن كان ذلك الممثل لها غير الناس كلهم؛ وخاصة إذا كان ذلك المبدع 

ك من قدرات خاصة، شاعرا لديه من اإلبداع الشعري ورهافة الحس ما ليس لغيره، وذل
وأدوات تعبير فنية متفردة، وموهبة رزقها اهللا تعالى واختصه بها دون سواه، من حيث 
إحساسه ببواطن التجربة اإلنسانية أيا كانت صورها ومفرداتها، وتنوعه وتفاعل 
أحاسيسه ومشاعره مع كل مرحلة من مراحل تلك التجربة عامة، وعلى موضوع هذه 

التجربة تقوم أول ما تقوم على استجابة الشاعر إلحساسه " التجربة خاصة، ألن
، بل إن الموضوع في حد ذاته ليس هو المنوط ١"ووجدانه تجاه الموضوع المعالج
وإنما المهم وقعه على نفس الشاعر وتشبع وجدانه " بتوحد الشاعر والمبدع معه فقط؛

  . ٢"به، وما يفيض على عقله من تأمالت فيه
من الشاعر مع تلك التجربة ما هو إال قراءة خاصة من الشاعر إن هذا التفاعل 

ألي نص شعري، يقف على معطياته ويحاول أن يعطينا تفسيرات وتأويالت تقريبية في 
مجملها حول ما يحاول النص أن يبثه لنا من إشارات مميزة، وعالمات بذاتها؛ ألن هذا 

يشتها، إن لم يكن قد عاشها النص يعد خالصة تلك التجربة التي يحاول الشاعر معا
بالفعل، وحلت في فكره ووجدانه، وأصبحت معلومة العوالم لديه، والنصوص األدبية 

 
 

 

  المدرس بقسم الدراسات األدبية
  جامعة المنيا - كلية دار العلوم 

  



– 

  )١٨٢٠(

 جملة مع تفاعلها" عامة، والشعرية منها خاصة تكمن مصادر اإلبداع فيها من خالل
  .٣"عصرها مخاض عن التعبير على قدرتها ثم ومن التجربة تشكل العوامل التي

نقاد عند التعريفات المتنوعة والمتعددة للتجربة الشعرية، وحاولوا ولقد توقف ال
أن يخلصوا لتعريف خاص بها دون سواه من التجارب الحياتية األخرى، وهي في 
 مجملها مرتبطة بجملة األحاسيس والتفاعل من الشاعر من موقف بعينه، أو حدث مر

اعالً يربط هذا الشاعر ارتباطًا وثيقًا به أو عليه، أو تجربة سمع بها، أو عاينها بعينه، تف
  .بقدرته على التعبير عما استوطن فكره ووجدانه من مشاعر تجاه كل ذلك

إن هذه التجربة الشعرية ضاربة بعمق جذورها نحو العصر الجاهلي؛ ألنها 
ليست بدعة حديثة، أو ابتكارا ووالدة لمصطلح من المصطلحات الحداثية التي تشهدها 

لنقدية واألدبية كل يوم، أو طرح لمسميات قديمة في ثوب جديد، فهي قد عِلمت الساحة ا
حدودها منذ القدم، وباتت معلومة الجوانب، محددة األركان، معروفة السمات، ويؤكد 
الدكتور شوقي ضيف على كل ذلك بقوله حلو ارتباط التجربة الشعرية بالعصور 

بالصياغة وصقل :" ها عندهم قد ارتبطالقديمة خاصة في العصر الجاهلي وأن مفهوم
  .٤"العبارات وتنقيحها، كما حدثونا عن زهير وحولياته

كل ما يعرض للشاعر قبل نظم الشعر :" وعِرفت التجربة الشعرية كذلك بأنها
أو خالله من معرفة الشعر أو العلم به، بكل ما تفرضه هذه المعرفة أو يتطلبه هذا 

وهو تعريف يرتبط . ٥" الطبع والثقافة والدربة : الثة هيوتتشكل من مكونات ث... العلم
أكثر بخبرات الشاعر وفطرته التي فطر عليها وهي األساس في تلك الموهبة الخاصة 
لديه، وكذلك بمقدار هذه الثقافة التي تتحدد معالمها من خالل ما يبوح به في نصه 

  .الشعري
 على يسيطر ونفسي انيوجد شعور" والتجربة الشعرية عند بعضهم عبارة عن

 يستطيع وال ويستغرق كيانه كله، من اللحظات، لحظة في مشاعره ويتملك الشاعر،
 هذا وفي تاما، خضوعا له ويخضع تحت تأثيره، ويقع ذوبانًا، فيه يذوب بل منه، االنفالت

 هذا ينقل َأن الشاعر ويريد الفرح، باأللم أو سواء كان معين؛ بشعور الشاعر يحس الوقت
 تأتي وقد الشعري، للبيت هي نواة التي الكلمات طريق عن فينقله القراء، إلى الشعور
 وهنا معين، حد الشعورية عند الدفقة تتوقف وقد واحدة، شعورية دفقة الشاعر تجربة



 

 )١٨٢١(

 تملكه حين قد بدأه ما ليكمل ينتظر َأن مكتملة، والبد غير تجربته َأن الشاعر يدرك
  . ٦"األول الشعور

ن الشاعر البد أن يكون على وعي كاٍف بحدود هذه التجربة قبل الولوج لذا فإ
فيها، وأن يكون مستعدا في رحلة إبحاره خاللها ألي موج قد يكون عائقًا أمام ذلك 
اإلبحار في عمقها، ومحاولة التوقف في أي مرحلة من مراحلها إلعادة القراءة من 

مال كنه هذه التجربة، أو محاولة استنطاق جديد، أو التزود بما يمتلكه من أدوات الستك
بواطن التجربة في الدفع بذاته نحو إبحاٍر جديد، أو المرور عليها دون الخوض فيها، 
والسعي خلف تجارب أكثر اكتماالً منها، إن فقد المجداف الذي يصل به لشاطئ 

  .التجربة الذي يفترض وجوده، أو يفترض البحث عنه واإلمساك بخيوطه
موقف :"  بعض الباحثين خالصة هذه التجربة فذكر أنها عبارة عن وذكر

شعري تفاعل معه الشاعر بكل أحاسيسه بعد أن أثر في وجدانه وكيانه، واستغرق فكره 
وخياله، وعاش بدقائقه وتفاصيله، ثم صاغه بأسلوبه المعبر عن نفسه وأصالته، فأخرجه 

وهي في أشمل خصائصها . ٧"ية والفنية إلى الوجود عمالً شعريا مكتمل العناصر الفكر
  . ٨"قيمة نفسية وحدسية شاملة ومستقلة بذاتها: " تتميز بوجود

هذه القيمة النفسية والحدسية هي التي تميز تجربة عن غيرها، وهي التي يتكئ 
عليها الشاعر في رسمه لخيوط لوحته اإلبداعية الخاصة، ومنها تستبين النبتة األولى 

يتحد الشاعر مع نصه، ويتفاعل مع ) القيم النفسية والحدسية(جربة، وبها لمالمح هذه الت
كل معطياته وكل مؤثراته، ويحاول من خالل إبداعه أن يعطي المتلقي صورة أوضح 
لهذا العمل، وما خلفه من تجربة قد ال يعي معايشتها القارئ العادي؛ ألنه بحدسه 

اآلخرون، ويستشعر من النص ما يخفى ومالحظته الدقيقة يقرأ ما ال يستطيع قراءته 
على كثيرين، ويمسك بتالبيب خيوط النص لينسج من تحليله له ثوبا قشيبا غير كل ما 
ينسجه المتلقي العادي للنص؛ ألنه في كل ذلك يكون محمالً بالطبع والفطرة، ومتشبعا 

ايشة كاملة مع" بدراية أكسبته مهارة التحليق في عالم النص والتجربة التي تعني له
  .٩"إلحساس معين، بدءا بالمالحظة إلى غاية تخلقه فنيا في شكله النهائي

وللتجربة الشعرية مكونات رئيسة في النص الشعري، تتمثل في لغة تلك   
التجربة والخيال فيها وكيفية معالجة التصوير، ثم الناحية الموسيقية واإليقاع المتمثل في 

وإن كانت التجربة تبنى في ). جية والموسيقى الداخليةالموسيقى الخار(أهم خصائصه 



– 

  )١٨٢٢(

أساسها على مفردات اللغة؛ فهي السبيل إلى التصوير والصياغة والتعبير، إال أن الخيال 
والصورة لهما الجانب األكبر من اإلمتاع في العمل األدبي، والشعري منه خاصة، 

، ١٠"وجنس من التصويرصناعة وضرب من النسج :" وقديما عرف الجاحظ الشعر بأنه
فللصورة إذًا مكانة رئيسة في النص الشعري، وبدونها يصبح العمل ال روح فيه، أو 
عبارة عن نظم تعليمي، أو ضرب من اللعب باللغة ومفرداتها وإظهار القوة فيه، مثلما 
رأينا من ذلك الكثير في عصور االنحطاط األدبي، وما كان فيها من غياب للتصوير 

ذلك ضياع اللغة بمفرداتها وفصاحتها لدى كثيرين من شعراء تلك العصور، متبعا في 
تصويرا نادرا في معظم ما : وما اعتراهم من ثقافة ضحلة وتصوير ضعيف، أو فلنقل

  .وصل إلينا من إنتاج شعري في هذه العصور
إن للصورة وجاهة المقدمة في العمل الفني، ولها من آليات التشكيل ما يجعل   

وعها مساقات متعددة لإلبداع فيها، والمجيد من الشعراء من يستطيع أن يجعل من من تن
الخيال والصورة أداة طيعة في يده، يشكل منها تجربته وإبداعه في تشكيالت وتجليات 
متنوعة، وهي في ذلك ال تنفصل عن اللغة أبدا؛ ألنه بدون اللغة كالذي يرسم دون 

سم، بل استحالة ظهوره دون وجود هذه الفرشاة فرشاة، ال سبيل إلى ظهور ذلك الر
  .التي تظهره وتجليه للناظر والمتلقي

لذا كان ارتباط الصورة باللغة أمر بالغ األهمية؛ ألن مفردات اللغة التي تحدد   
الدور الداللي للصورة الشعرية " الصورة وتنطلق منها تعد دورا دالليا مهما، ويكمن هذا

لتأثير؛ إذ تأتي مشحونة بعاطفة روحية بما يبثه الشاعر فيها من من خالل اإليحاء وا
من ذلك يتضح االرتباط الشديد بين اللغة والصورة، والدور الداللي . ١١"أنفاسه الذاتية

الذي تقوم به غير منفصلة عن آليات تلك اللغة التي تعد المدخل الحقيقي للتجربة 
تها تنتمي إلى عالم الفكر، الذي بدوره وهي من خالل اللغة ذا. الشعرية لكل جوانبها

 عقلية تركيبة :"يربطها بعالم الخيال، ألنها كما يقول عنها الدكتور عز الدين إسماعيل
  .١٢"الواقع عالم إلى انتمائها من أكثر الفكر عالم جوهرها إلى في تنتمي

بكل ما يحمله من مفردات متنوعة وآليات متعددة ) الصورة(إن هذا المصطلح   
نماط كثيرة، حاول كثير من الباحثين أن يلتقطوا له رسما لمقوماته ومعالمه، ووقفوا وأ

عنده كثيرا، محاولين الوصول إلى تعريف يحمل كل ما تمتلكه الصورة من إشعاعات 
ي يقول  الجرجانخاصة، وعالمات مميزة، وأهميتها في الكالم والقصيدة الشعرية، فنرى



 

 )١٨٢٣(

سبيل الكالم سبيل التصوير والصياغة، وأن  علوم أنوم :"عن تلك األهمية للصورة
 الذى يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة يءسبيل المعنى الذى يعبر عنه سبيل الش

  . ١٣"والذهب يصاغ منها خاتم أو سوار
وأما عن دور الصورة في التجربة الشعرية باعتبارها أحد مكونات ثالثة لها 

 النقاد بين الصورة والتجربة الشعرية من خالل فقد ربط) اللغة، الصورة، الموسيقى(
تلك العوامل النفسية التي تحملها التجربة، التي بدورها يوظفها الشاعر في صوره 

بين  العالقة في بعداً أظهروا" توظيفًا يصل فيه إلى عمق النصوص، والنقاد في ذلك كله
 وتبقى تلك المعاصرة، نالمضامي من كثيراً رموزهم حملوا كما النفسي، والمدلول الصور
  كانت تلك مهما النفسية، الحركة تموجات عن الناتج الداخلي البناء سياق في الصور
 ال عند الشعراء وداللته النفسي البيان توظيف فإن لذا رمزية، أو ذهنية أو حسية الصور

 تخاطب النفسية التي والتموجات اإليحاءات نحو تسير بل وحسب؛ اللفظ حد عند تقف
 آخر، دون من الصور نمط وال معين بياني أسلوب على استعمالهم يقف لم لذلك وجدان،ال

 بمعطياته مع الواقع التعامل من يتمكنوا لكي البياني االستعمال دائرة من وسعوا بل
 إنه ارتباط الصورة بالداللة واإلشارات .١٤"الواقع ذلك تجاه موقفهم وكشف كلها، وأشكاله

هرا خارجيا أساسا في تكوينها، لذلك نرى جون كوين يقف في اللغوية التي تبدو مظ
 على يوسائل للكالم بعيدة عن الوسائل الطبيعية والعادية، أ:" تعريفه بقوله عن الصورة

، إنها ترجع في صورتها النهائية لتلك المجازات اللغوية ١٥"أنها مجاوزات لغوية
  . والتركيب التصويري الخاصالخاصة، والمفردات التي تعطينا إشارات التكوين

ومن خالل ذلك تأتي أهمية الصورة في أنها تكمن في ذلك الخلق الخاص لدى 
المبدع ليبوح عن تجربته في فنية يحاول أن يصل بها للقارئ والمستمع والمتلقي، 

بل إنهم توسعوا في ذلك كله . ويجعل منهم مشاركًا له في مفردات تجربته الشعرية
وأن القصيدة الجيدة ، ئص التعبير الشعرى، هو أنه تعبير بالصورةأهم خصا" فجعلوا

  .١٦" بدورها صورة يه
والباحث من خالل الصفحات القادمة يحاول أن يدخل إلى عالم التجربة 
الشعرية من خالل عالم آخر أعمق هو عالم الصورة الشعرية، وكيف يكون لتنوع 

تجربة، خاصة عبر تناول يقف على الصورة وأنماطها المختلفة دور في إثراء هذه ال
بعض نماذج للشعر الحديث، وحينما أراد الباحث االختيار فقد فضل أن يجعل هذه 



– 
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النماذج تنتمي إلى عوامل شبه متقاربة؛ وذلك حتى يكون للقراءة الموضوعية دور في 
الوقوف على أكثر من تجربة، وجعل من مبدعي شعراء إقليم وسط الصعيد المعول 

 مناسبا لتطبيق ذلك التناول للصورة من خالل تنوع التجربة عند كل منهم؛ الذي رآه
لنقف على كيفية تناول هؤالء الشعراء للصورة، وكيف كان لها حضور خاص في شعر 
كل منهم، ومن خالل ديوان بعينه لكل شاعر، وهل كان الستحضار المعطيات الثقافية 

 هذه الصور وتناول الجماليات المتعلقة بها أم والبيئية والتراثية والشعبية دورها في رسم
وهل تحقق في هذه !! وهل للتجربة دورها في رسم الصورة المميزة لكل منهم!! ال

التجربة ما يساعد على تحقق سمو األفكار وهو ما حصره أحد الباحثين في أربعة أشياء 
  :هي

  . الثقافة العميقة- "
 .فهم سنن التاريخ -
 الوعي بطبيعة العصر  -
 .١٧"لوعي بظروف المجتمع الذي يحيا فيها -

وهي تضاف إلى عوامل أساسية في ذلك مثل الطبع والثقافة والدربة لتكون 
  .معها مزيجا من العوامل التي تضفي إلى التجربة جمالياتها وتميزها

ونحن حينما نقف عند اإلبداع التصويري والتجربة الشعرية عند شعراء 
يرا عن مبدعي القطر المصري كافة؛ فهم جزء من هذا الصعيد، نراهم ال يبتعدون كث

الوطن، يحيون جميعا فيه، يتأثرون بأحداثه، أفراحه وأتراحه، يعبرون عن ذلك بلسانهم 
الناطق، وأدواتهم الطيعة، وفنهم الشعري، وصورهم المتنوعة بتنوع تجاربهم الشعرية 

مفردات حياتهم التي وإن لم نغفل عندهم بعض الصور المستمدة من . والشعورية
يحيون فيها، والتجارب الخاصة التي مروا بها، ويسطرون ما يرونه شعرا، يعبرون به 
عن تلك الحياة التي ربما تسمها مظاهر ومصادر بعينها غير بعض مناطق مصر، ربما 
ال يفهمها أحيانًا سوى أبناء الصعيد الذين يرون بعضا من تلك الصور أمامهم في 

تهم وأحداثهم اليومية، ولكن المجمل العام لها ال يخرج عن ذلك اإلطار موطنهم وبيئ
  .العام لكل شعراء العصر الحديث بتجاربهم المتنوعة

من هنا أحاول الدخول إلى عالم الشعر الحديث عبر بوابة هؤالء الشعراء 
 وكيفية تناولهم للصورة وربطها بالتجارب الخاصة لكل منهم، وما أبدعوا من فن
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ويري خاص يميز تجربتهم بميزات متنوعة، أحاول التجول في ثنايا دواوينهم تص
ألتناول ما اتسمت به تجربة كلٍّ منهم ببصمة خاصة، وفي البداية البد أن أوضح أن 

، - إيجابيات وسلبيات، عيوب وتجديد- وقوفي عند ما أجادوا فيه، ال يعبر عن كل شيء
ي تناولهم للصورة والتجربة الشعرية، وما حاولوا ولكنها تناول لبعض ما ظهر لديهم ف

  .تناوله من خالل أدوات التشكيل المتنوعة لها، وكيف تنوعت انماط الصورة عندهم
  : التناص وصورة الوجع

إن الربط في التجربة الشعرية بين الصورة والتناص هو في صورة أخرى 
لغوي ومفرداته المتنوعة في موازية خفية ربط بين اللغة والصورة، وآليات التشكيل ال

تشكيل الصورة الشعرية وارتباط عالمها بعالم التجربة الشعرية الخاصة لدى الشاعر؛ 
ذلك أنه يمتح من معين التناص ليصل إلى تصوير خاص ووقوف بعينه على غاية هو 

  .مدركها بالتآلف والتآزر ودوره في الصورة الشعرية
ا أو  يتضمن نص أدبي مـا نـصوص      التناص في أبسط صوره، يعني أن       " إن  

ا أخرى سابقة عليه عن طريق االقتباس أو التضمين أو التلميح أو اإلشارة أو مـا                أفكار
لدى األديب، بحيث تندمج هـذه النـصوص أو         والتراثي  شابه ذلك من المقروء الثقافي      
وللتنـاص  ." ١٨"غم فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامـل       داألفكار مع النص األصلي وت    

رة أدبية لربط العمل األدبي بالحياة عبر االستعانة بالنـصوص األخـرى الحيـة،        ضرو
 - في حده األدنى   –سواء انتمت لعمل أدبي أو فولكلوري أو أسطوري أو ديني أو حتى             

وله في القصيدة دور مهم في اكسابها حياة جديدة،         . ١٩"التعبيرات االصطالحية في اللغة   
  .٢٠"ليست كتابة ولكنها إعادة كتابة" ة بهوصورا مبتكرة، وهنا تصبح القصيد

وقد اتكأ بعض شعراء الصعيد على تقنية التناص، فوظفوها جيدا في أشعارهم،            
 :٢٢ حين يقول٢١ومن هذا ما نراه في ديوان الشاعر أحمد الشافعي

  مرتدياً أوجاعك  
  تأتي متكئاً 

  فوق عصاة خيالك 
  لتهش على األحالم الشاردة الحيرى 

   يأخذك الحلم
  إلى األرض الحبلى 



– 
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نقوش علـى جـدار    (في ديوانه   ) أحمد الشافعي (إن مفتتح الحديث عن الشاعر      
؛ حيـث يمثـل هـذا       )الوجـع (، أراه يبدأ من هذا المقطع األول من قصيدته          )مشاعري

المقطع ملخصا لرؤية الشاعر الحزينة، التي تمأل ديوانه في كل بيت، وفي كـل سـطر            
  .  للدخول لعالم القصيدة عندهشعري، حيث يعد الوجع باباً

إنه يتخذ منه رداء يلتحف به، فما أبين هذه الصورة، وهذا النسج بين االرتبـاط    
، التوحد مع األلم، البـوح فـي صـورة مفعمـة            )التوحد(الشديد، بل نستطيع أن نقول      

بالوجع، فما انفك أن جعله رداء يرتديه، في صورة استعارية، تعد توطئـة لمـا يـأتي                 
  . ها من صوربعد

فتأتي بعد هذا المفتتح صور تتناص بكلماتها، بل جزئياتها مـع ذلـك التـراث            
 وعصاه، وهو في ذلك يتماشى مع  القول    القائل             - عليه السالم  -الديني وقصة موسى  

إن نظريات التناص وما احتوت عليه من مسلمات تؤكد أن الكاتب أو الشاعر ليس إال               " 
ويكـون  .. دود الحرية، سواء أكان ذلك اإلنتاج لنفسه أو لغيره          معيدا إلنتاج سابق في ح    

التناص في الشكل والمضمون؛ ألننا نرى الشاعر يعيد إنتاج ما تقدمه وما عاصره مـن               
أو ينتقي منهـا صـورة أو موقفـا         ) شعبية(أو  ) عالمة(نصوص مكتوبة وغير مكتوبة     
في مجموعة متعاقبة مـن  لشافعي كل هذا فعله أحمد ا . ٢٣"دراميا أو تعبيرا ذا قوة رمزية     

االستعارات المركبة، التي ال تنتهي إحداها حتى تسعفنا بأختها؛ لتزيد الـصورة وجعـاً              
هي المتكأ الذي يحاول أن يستند عليه، فما أشده مـن  ) عصاة خيالك(فوق وجع، فـــ   

ا تلك  بل في استخدامه  !! ألٍم أن تكون العصاة والمسند مجرد خيال محٍض، ال حقيقة فيها          
ما يجعلنا نعيش معه حالته مـن الحـزن،         ) األحالم الشاردة الحيرى  (العصا لتهش تلك    

أحالم الحيرى، تلك التي يحاول أن يبعدها، هي أحالم، لكنها في الحقيقة مجـرد حيـرة            
). أرض حبلـى  (يوضح لنا أكثر حينما يأتي حلم من تلك األحالم ليأخذه إلـى             . وشرود

، رمز السالم العام، إن األرض ما أخرجت ذلك الغـصن      )بغصون الزيتون (وهي حبلى   
بعد، إنها فقط حبلى به، وفي ذلك إمعان في الحيرة والشرور؛ ألن ذلك الجنـين غيـر                 
معروف مصيره، هل يكتمل فيخرج للنور، أم سيبقى حبيس ظالم دائم، ليظل الـشاعر               

كون األمر علـى احتمـال      في حزنه وألمه اللذين يهدان أركانه المتهالكة الساقطة، وقد ي         
ثالث وهو السقوط قبل االكتمال، وفيه حسرة أخرى، ووجع متجدد، وحلم ضائع شـريد              

  . حائر
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     إن الصورة هنا تستمد خيوطها من تناص تراثي، يحاول أن ينفذ الشاعر من خالله              
لنسج لوحة فنية متعادلة األركان مع وجعه الدائم، وتأتي صورة االسـتعارات المتعـددة           
المركبة لتفرز لنا مزجا خاصا لمفردات تتفاعل، وصور تكتمل شيًئا فشيًئا لتحدد معـالم              

  . التجربة لديه
هـي  ) تـصويرا ولغـةً   ( وإذا نظرنا في ديوان الشاعر لوجدنا مساحة الوجع        

يكفي أن نرجع مسافة واحدة للوراء قبل هذه الـصورة          . الصوت الغالب في الديوان كله    
 : ٢٤لنراه ينتهي آخر مقطع فيها بقوله) ومضات(ته مباشرة، وفي قصيد

      في كل غروب
   أتوضأ من دمعي  
  أترقب آلذان رحيلك

  يمأل سمعي  

  

   يا أحمد 
  حي على وجعي  

  

    يا أحمد
  حي على وجعي    

  

، )مرتدياً أوجاعك: (ينتهي منها ليبدأ في القصيدة األخرى مباشرة بقوله           
 ليس بالضرورة أن يكون ترتيب القصيدة زمانيا نفس ترتيبها المكاني فبالرغم من أنه

. في الديوان؛ إال أن ذلك شاهدا قويا على صورة الوجع المسيطر عليه في كل قصائده
الصورة هنا تأتي لتؤكد لنا على أن ما به ليس اختيارا لديه؛ إنه نداء، وعليه أن يلبي 

 عن نفس مكلومة برحيل حزين، رحيل يسمع الذي ينطق) حي علي وجعي(النداء 
الشاعر صوته مناديا عليه ليلبي نداءه، فتأتي االستجابة سريعة باتحاده مع وجعه في كل 

، بل هو يصور حتى محبوبته وجعا )مرتديا أوجاعك(شيء، حتى يصبح رداء له 
  ).يا دمعي) (أحبك يا وجعي: (يعشقه ويحبه

لوجدنا مفارقة تصويرية، وصورة تناصية تراثيـة  ولو رجعنا إلى بداية الديوان    
  :٢٥يقول) مثلك يا حسين ( دينية تاريخية في قصيدته 

  اآلن أقتل في الرحيل 
  إلى عيونك 



– 
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  مرتين 
  ولم أسلم جثتي 

  وأين ... ومتي 
  اآلن أقتل مرتين 

  مثلي ومثلك 
  يا حسين 

  قد بايعوك وعاهدوك 
  وأعلنوك والءهم 

  يد لكنهم باعوك بالغرض الزه
  !! فلمن خرجت أيا حسين مجاهداً

إن استحضار صورة الحسين هنا تأتي لبيان واضح على الخيانة وعدم الوفـاء               
، وهذا التيه الذي يحيا فيه الـشاعر،        )القتل(بالعهد والوعد، إنه يبدأ قصيدته بإقرار أمر        

نوه بعـدما   فـيمن خـا   ) الحسين(حزيناً متألما في وطنه الدامي المتشح باأللم، مثله مثل          
بعـد  ) الحسين(بايعوه وعاهدوه، وفي تشيد تسليم الجثة لمن وأين إشارة لما أصاب جسد     

قتله، وفصل الرأس، وكأنه يقتل مرتين، وال مكان محدد لتسليم جثته التـي مـروا بهـا       
على البالد وفي المدينة كلها، جسد هناك في العراق مقامه، وجسد آخـر فـي مـصر                 

  . مقامه
بخسا وبعرض زهيد، مثله قتل شاعرنا الذي صـدق مـا قـالوه،        لقد قتل وبيع    

  . ٢٦واقتنع بوجه النفاق والكذب، ليس وحده في ذلك؛ بل معه كثيرون، يقول
  وأنا كذلك يا حسين 

  صدقت ما حمل البريد 
  صدقت أقنعة البراءة 

  وادعاءات العهود 
  سرقوا مالمحنا على مر السنين 
  وتبادلوا األنخاب في قتل الجنين 

فالحال واحدة، والخداع واحد، والنهج يكاد يكون متفقًا تماما، صدق ادعـاءاتهم            
  . وعهودهم، كانوا يرتدون البراءة أقنعة فسقطت بعد حين) الحسين(كما صدق 
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إن التصوير االستعاري يأتي ليرسم لنا مالمح تلك الصورة التي أراد الـشاعر             
، موازنة فـي اإلعـداد للجريمـة        )لحسينا(من خاللها أن يعقد موازنة بين حاله وحال         

والتنفيذ، هناك قتلوه لينفردوا باألمر ويخلص لهم حكم، وهنا يقتلوا فيـه كـل المـشاعر       
  .واألماني لوطن وحياة كان يرجوها هو وكثيرون

إن القصيدة تمتلئ بوجع الصورة، ووحي األلم، وجمال التشخيص واالسـتعارة          
هواهـا فـي    ) (الزمن البخيـل  ) (ى درب األنين  طرحوا مشاعرنا عل  ) (سرقوا مالمحنا (

  ). تالحمت أوجهنا) (عروقي شاهد
صور متتابعة متدفقة لتسطر لنا قصة القهر، وضياع الحلم، ومحاولة التمـسك            
بأهداب الوطن، وعلى جدار بالده يحاول أن يرسم عمرا وربيعا جديـدا، لكـن، تـأتي                

نتهي معها قـصته كمـا انتهـت قـصة          الفجيعة من مأمون الجانب، من بالده ذاتها، لت       
  : ٢٧الحسين، يقول

  اآلن تقتلني عيونك مرتين 
  أين...ودمعي يسيل ولست أدري
  ... فبكفك السمراء ضاع العمر

  !!!! واغتيل الحسين
  :القمر ومفارقة الصورة

  أنتم ترون البدر يرقص في زجاجات النبيذ 
  ونراه نحن الصائمون 

  رغيف خبز للبطون الجائعة 
  وا صلبان كل رموزكم ولترحلوا فلتحمل

  ٢٨وتقوتوا أسعاركم من غيرنا 
ويرسـمها  (فـي ديوانـه     ) ٢٩سيد محمد عبد الرازق   (من هناك يناجي الشاعر       

هؤالء الذين تناسوا الفقراء والمحتاجين، هؤالء الذين ال هـم لهـم إال سـكرهم       ) الدخان
ردات الحياة، لكـن كـل    وسط مف  -أغنياء/  فقراء -ولهوهم وحياتهم الباذخة، يحيون معا    

منهما يقرأ ويرى هذه المفردات من منظاره الخاص، في مفارقات خاصة يقيمهـا فـي               
صوره ليصل بها إلى عمق الذات، هذه المفارقة التي نالت حظا عظيمـا فـي أشـعاره           

  .دائما، وهي أداة من أدوات الشعراء اتخذوها لبيان حال بالتمثيل مع غيره



– 
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 لها دور مهم في بيان جماليات الـصورة، وشـحذ فكـر             والمفارقة التصويرية 
المتلقي للسعي حول آليات ذلك التشكيل المغاير، وكيفية توظيفها توظيفًا فنيا تـصويريا             

تقنية يستخدمها الشاعر المعاصر إلبـراز التنـاقض        " في النص األدبي، إنها عبارة عن     
رغم من أن شـعرنا القـديم قـد         بين طرفين متقابلين بينهما نوع من التناقض، وعلى ال        

عرف صورا من المفارقة التصويرية، وفطن إلى الدور الذي تقوم بـه عمليـة إبـراز                
التناقض بين النقيضين، فيتجلى معنى كل منها في أكمل صورة، ولخص إدراكـه لهـذا          

  .٣٠"والضد يظهر حسنه الضد: الدور في تلك الحكمة المشهورة
لحات النقدية، التي بدا فيها كثرة التعريفات       ومثل المفارقة مثل كثير من المصط     

هي ديدن النقاد في ذلك، ومن ثم تعددت وظيفتها في النصوص األدبيـة، فقـد جعلهـا                 
وسيلة لمعالجة الخصم في جدال، أو وسيلة لفظية في مجادلة بأكملها، وبقيـت             " بعضهم

لى، وكـان للكلمـة   المفارقة ألكثر من قرنين من الزمان تعد صيغة بالغية بالدرجة األو         
المدح (أو) أن تقول شيئا وتعني غيره    (أو  ) أن يقول المرء عكس ما يعني     (تعريفات مثل   

، وقد استعملت الكلمـة كـذلك   )الهزء والسخرية(أو ) من أجل الذم والذم من أجل المدح      
  .٣١"لتفيد الرياء والمحاكاة الساخرة

ـ           ضار الكنايـة   وتتشاكل هنا المفارقة التصويرية من خـالل جماليـات استح
والتورية وتوظيفهما في النص الحاضر هنا، ومن ثم تشكيل ثنائية قـد تبـدو للـبعض                
غريبة إال أنها في إخراجها تظهر تلك الجماليات التي تُستنطق من خـالل النـصوص               

   .وبواطنها وعدم التوقف عند حدود الظاهر منها
الـصورة التـي ال     وتأتي صورة القمر عنده الزمة في كثير من قصائده، تلك           

تلبث أن تتآزر مع مثيالتها لينسخ من خاللها دفقًا شعوريا خاصا، يناجي به أحيانًا ذاتـه              
  .المنكسرة، وذاته الواثقة، وذاته العاشقة، وذاته المتمردة

إن تباين الصورة وتنوعها لديه تظهر من خالل العزف على ألوانها المتعـددة،             
 للصورة، من تشبيه واستعارة وكنايـة، معتمـدة كـل           القديمة بما تحمله من معنى تليد     

اعتمادها على المجاز، والصورة الحسية الذهنية، التي تتخذ من وسائل تشكيلها وأدوات            
  . وغيرها... ذلك مدخلًا للرسم الجيد لها، من لون وحركة

 - مثلًـا  –وتتحد تلك الصورة كثيرا مع صورة القمر لديه، ففي الصورة السابقة          
، فـالمزج  )البدر يرقص في زجاجات النبيذ(الصورة الحسية الحركية في قوله   نرى تلك   



 

 )١٨٣١(

بين الصورة االستعارية والحركة أعطى القارئ مشهدا مفعما بالتصوير، بـل ال نغفـل              
إن الرؤية، الحركة، التـشخيص، كلهـا مفـردات    ). ترون(معها تلك الصورة البصرية   

أن يرجع مرة أخـرى لتلـك الـصورة         وهو ال يلبث    . لصورة طريفة ممتزجة الخيوط   
  ).رغيف خبز للبطون الجائعة(البالغية القديمة حينما يشبهه بـ 

وتأتي مفارقة الصورة من خالل اختالف الرؤية بين الفقراء وهؤالء المنعمـين            
بالبذخ والترف، هم يرون البدر راقصا سعيدا من فرط ما هم فيـه مـن لهـو ومتـع،                   

  .الخبز الذي ال يجدونه، كل له رؤيته وأمنياتهوالفقراء يرونه يشبه رغيف 
  : ٣٢ويعود بنا لصورة أخرى للقمر حينما يقول

  وأرى شحوب الراقصين على أنين االحتياج 
  وسأحفر الطين المعلق بالجفون 
  علَّ العيون ترى ابتسامات القمر 
  وسأحمل األوراق من قبر الربيع 
  وسأوشم األنات في صدر الصقيع 

مع مفارقة النهايـة    ) الراقصين(مع الصورة الحركية    ) شحوب(ة  الصورة اللوني 
ترجعنا إلى رقصة المذبوح، مع اتخاذ الشاعر من االستعارة مددا لنسج           ) أنين االحتياج (

صورة أخرى للعيون، وهذا المعلق فوقها، وكأنه حفر على جفونها، كل ذلـك يـسلمنا                
، القمر المبتـسم    ) ترى ابتسامات القمر   علَّ العيون : (لصورة أخرى أشد تباينًا في معناها     

وسط هذه اآلهات بعد أمنية لتلك العيون الحالمة، هو وجه يبعث األمل المفقـود، الـذي                
، وتأتي الصورة السمعية لتكمل لوحات      )قبر الربيع (يحاول الشاعر أن يبحث عنه وسط       

  ). األنَّات في صدر الصقيع(الصورة الجزئية في 
ين مجموعة من الصور الحـسية اللونيـة والحركيـة          إن الشاعر هنا يراوح ب    

والسمعية والبصرية، وكلها تتخذ من االستعارة أساسا تصويريا وتشخيصا وسندا لها في            
وهذا كله تباين في التشكيل والرسم دون تنـاقض فـي األداء والمعنـي              . رسم خيوطها 

  . المراد
اللتقـاء باألمـل    وصور القمر عنده كثيرة متنوعة، يحاول من خـالل ذلـك ا           

الممزوج باأللم، والحلم الضائع الذي يحاول أن يقتفي أثره، وأن يتحذ منـه رداء يتـشح      
  : ٣٣به، وشيخًا يحدثه ويبثه همومه ونجواه فهو أحياناً، يقول



– 

  )١٨٣٢(

  قمر بدوي محمول فوق األنات 
  :٣٤وهو أمنيته التي ما يزال يرقبها

  يا أيها القمر البعيد 
      سأظل أرقب نجمك الوردي 

ويلخص لنا تلك الملحمة مع القمر، وتلك الصورة التي أبى إال أن يبثنا فحواها              
، وهي تذكرنا بمناجاة ابن خفاجة األندلسي للجبل،        )وحدي على درب القمر   (في قصيدته   

وتشبيهه له بشيخ يبثه شكواه، فها هو يتخذ من القمر شيخاً وسيدا في صـورة رمزيـة                 
  : ٣٥قع مرير، يقولخاصة للتمرد والحمق على وا

  القمر / يا سيدي الشيخ
  كل المجاذيب استفاقوا 

  لم يعد أحد مريداً 
  وانتهى عصر التصوف 

  لم نعد ياشيخنا شيئاً فريداً 
  إننا صرنا عبيداً 

.......................  
  القمر / يا سيدي الشيخ

  فلتنطلق بين المذابح 
  : قولهوهو كثيرا ما يزاوج بين تلك الصورة، من ذلك 

  تقول ابتسامات عينيك إني 
  أحرق بالشعر قلب الصبايا 

إن الوقوف على الصورة النمطية لم يعد الهدف األسمى للشاعر في تـصوير؛             
لكنه يحاول أن يجدد في صورة، وال عيب أن ينظر للقديم، لكن العيب أن يقـف عنـده                

  . دون تجديد يذكر
ورته الجزئية تلك، لكنه يأبى أن      الشاعر هنا يتخذ من حديث العيون مفتتحا لص       

يقلد فقط، فيجعل الحديث هنا ليس للعيون، وإنما البتساماتها، صورة مركبة، بصرية في             
أحـرق  (ابتسامتها للعيون، سمعية في ذلك الحديث الخافـت الـصامت، حركيـة فـي           

  ). بالشعر



 

 )١٨٣٣(

 متخـذًا  وال تخفى الصورة التذوقية عند الشاعر، فنراها متناثرة في ثنايا ديوانه، 
  : ٣٦منها أداة حسية لرسم صورة وبثها في نفس المتلقي، يقول

  في عالمي من ذاق طعم الحب 
  تأسره الدموع 

للحب طعم يذاق، ولكن ال يخلو هذا من مـرارة وألـم، وهـو دأب العـشاق                 
والمحبين، فبدمعة تأسرهم، ال يقول العين كنمط تصويري؛ وإنما الذي يأسـره دمـوع               

  .ن وقع في نفس العاشق الولهانالعين، بما لها م
  : ٣٧ولكن صوره الطريفة ال ينفك يأتي بها، ويرسمها رسما خاصا كقوله

  وشابت دمعة العينين 
  بسمتي قمراً .... ضاعت 

فأن تشيب الرأس، أو يشيب الشعر، أو حتى يشيب العمر، مذكور ومكرور في             
طريفة من الـشاعر، وهـي      ثنايا ديوان الشعر العربي، لكن تشيب الدمعة، فهذه صورة          

  . مزيج بين تلك الصورة اللونية واالستعارة التشخيصية
  :٣٨وهو يؤكد على معنى قريب من ذلك حينما يقول

  ذقت كأس الصبر، لكن 
  دون جدوى 

  . وهي صورة يمكن القول بأنها صورة تقليدية نمطية قديمة
ـ             شبيه، وإن  ويرجع كثيرا للوقوف عند حد الصورة القديمة، مـن اسـتعارة وت

  : ٣٩حاول التجديد في مصادر بعثها ونسجها يقول
  أنا أرض مشققة 
  وأشالء مبعثرة 

  وأبيات مسطرة بديوان الهوى والزيف 
  أنا كالليل حين يسود 
  أو كالطل حين يرف 

إنها جملة من تشبيهات متنوعة، ينوع فيها الشاعر بين القرب والبعد التشبيهي،            
، وكلها تعزف   )أنا أرض، أشالء، أبيات، كالليل، كالطل      (وذلك بحذف األداة واستخدامها   



– 

  )١٨٣٤(

على وتر واحد، ويجمعها خيط األلم والحزن؛ ليكون صلة تربطهـا مـع بعـد منبعهـا         
  . وتنوعه

   :الصورة ومصادر اإلبداع
عندما تتعدد مصادر اإلبداع، تتسع الرؤية، وعندما تتنوع ثقافة الشاعر تعطـي            

تداد خيوط صورته بامتداد مصادرها، ويكون اإلبداع       له مساحة من التصوير، ويكون ام     
 تأثير البيئة يجعل الناشئين فيها يقتبـسون  "متأثرا بها بصورة واضحة، سلبا وإيجابا؛ ألن     

منها األذواق الجمالية، فيتأثّرون بأحكامها الناقصة، أو أحكامها التي ال تَـِنم عـن ذوق               
ـ        رفيع، وكذلك البيئات الراقية تمنح النا      ا شئين فيها أذواقاً رفيعة، والبيئات تتفـاوت تفاوتً

٤٠" في هذا المجالاكبير.  
وتأثر الشاعر ببيئته واستمداده صوره من الطبيعة التي يحيا بها تحـدث فيـه              

 الجمحـي  سالم ابن هو الشعر في البيئة أثر إلى نبه من أول" النقاد قديما وحديثًا، ولعل   
 ومراكـز  الحيـرة  يـسكن  كان بأنه زيد، بن عدي عند الشعر لين علَّل فقد طبقاته، في

 بـالحروب  يكثر إنما الشعر ألن الحروب؛ لقلة ومكة الطائف في الشعر قلَّة وفي الريف
 .يحـاربوا  ولم ثأرة بينهم يكن لم إذ قريش بين الشعر قلَّ ولذا. والخزرج األوس كحرب
  .٤١"صحيح ذاته في البيئة تأثير ومبدأ

 األدب يرتبط أن الممكن ومن. بالبيئة األدب تأثر" عصور يبقى وهكذا في كل ال   
  .٤٢"مباشر غير بطريق ولكن واالجتماعية،، والسياسية المادية، االقتصادية باألوضاع

، نـراه ذلـك     )وكما يحلم الطفل  ) (٤٣حسين بشندي (وعندما نقرأ ديوان الشاعر     
يانًا مـستمدة مـن البيئـة       عنده جليا؛ فالصورة عنده مستمدة من عدة عناصر، نراها أح         

  : ٤٤نراه يقول. الحية والصامتة، بل متحدثات البيئة ومفرداتها الحديثة
  تأشيرة الفردوس روحك سعرها 

  أسرع فطائرة الشهادة مقلعة 
رسما لصورة يحـاول أن يبـث فيهـا         ) الطائرة(إنه يحاول أن يستمد من تلك       

، بل محلقة مسرعة تروح علـيهم       الروح لمن يتكاسل عن الشهادة، بل هي مقلعة بالفعل        
، وقـد   )الطائرة(كروح الشهيد، فليلحق بها من أرد، عليه أن يسرع ليحلق باألسرع منه             

، التي تعبر عن ذلك المسافر هناك للفردوس، فالـذين يحـاولون      )تأشيرة(وطأ لها بقوله    



 

 )١٨٣٥(

غلى كثر، لكن من يستطيع الحصول على هذه التأشيرة يدفع أغلى ما يملك، وهل هناك أ              
  !!! من الروح

  : ٤٥وما يزال يحاول أن يوظف تلك المفردات البيئية في شعره لنراه يقول
  تلك الكوميدينو 

  ليست تعشق من يجلس منفرداً 
  قدام الليل 

 .......  
  أسنان المشط 

  تعض بقايا عقلي 
إنه يتخذ من االستعارة سبيلًا إلحياء هذه المفردات وبث روح البعث فيها ليخلق             

 صورة خاصة، تبدو اللفظة للوهلة األولى ثقيلة غير شاعرية، بل قـد تكـون فـي            منها
أصلها معربة، إال أنه يحاول أن يصبغ عليه لمسة من حياة حينما يجعلها محورا أساسـا        

  . في الصورة، بل هي المرتكز الذي تدور حوله الصورة كلها
ته ومجتمعـه، بـل   ومن تلك الصور التي تدلنا على شاعر مفعم بمستحدثات بيئ 

  : ٤٦بأحداثه التي تفرض نفسها على الجميع قوله
  بصي بعيني 

  كي أرى دبابة 
  تهدي الورود 
  لطفلة بدوية 

وهو يستمد تلك القصص الفولكلورية الشعبية في ثنايا كلماته، ويوظفها مستمدا           
  : ٤٧منها مصدرا يمتح منه صورته، من ذلك قوله

  ليس يخاف الليل 
  مسلوخة وال ذا الرجل ال

التي كنا ننـام علـى      ) أبو رجل المسلوخة  (وهو هنا يذكرنا بقصص الجدة عن       
  . حكايتها وعلى فزعنا معها

  : ٤٨وال ينسى أن يتخذ من األمثال ممددا آخر في تصويره، فيقول
  إال أني منذ أتيت إلى 



– 

  )١٨٣٦(

  نيران الدنيا 
  وأنا 

  مقطوع من شجرة 
ا نصف إنسانًا ال أهـل لـه وال         مثل نقوله كثيرا عندم   ) مقطوع من شجرة  (فـ  

وال يخفى هنا مناسبة الشجرة للنار، ومـا بينهمـا مـن عالقـة              . أقارب أو نسب يذكر   
  . ارتباطية، فالشجرة مصدر لهذه النار التي يحيا فيها الشاعر منذ أتى إلى الدنيا

  : ٤٩وأما عن الفولكلور الغنائي فال نعدمه عند الشاعر، من ذلك قوله
   طفل كانت تحكي لي عن

  حين يخاف في الليل يغني 
  " ذهب الليل، وطلع الفجر" 

  :  ٥٠أو حينما يستحضر النشيد الوطني فيقول
  وبرغم بحة مهجتي مازالت أصرخ 

  يا بالدي  
  لك حبي وفؤادي 

  يا بالدي 
ولكن أكثر المصادر التي اعتمد عليها الشاعر كثيرا في شعره تلـك المـصادر      

  .دبية والتاريخيةالتراثية الدينية منها واأل
مـصدرا  ) عبلـة (، وابنته عمه    )عنترة بن شداد  (فنراه يتخذ من قصة الشاعر      
، محاولًا من خاللهـا توظيـف       )في درس القراءة  (لصورة طويلة تشتمل عليها قصيدته      

  : ٥١تلك الصورة األدبية التاريخية لتخدم صورته الكلية في القصيدة، ومنها يقول
  كان عنترة الشجاع 

  اء الدرس لألستاذ خضرهو ابتد
  اليوم نبحر يا أحبائي معا برواية 

  عن فارس الصحراء عنترة الشجاع 
  في المبتدا لم يبد عنترة الشجاع برمحه 
  قدام جيش كان يقدر أن يواجهه وحيداً 

  ما كان إال حادياً ركب المليكة 



 

 )١٨٣٧(

  جاثيا كي يحلب األغنام 
  وهو يبص من ثقب بمهجته 

  تجاه عيونها السودا 
ن توظيف مثل هذه الرموز التراثية وجعلها مصدرا من مصادر الصورة لدى            إ

  .الشاعر يعد نوعا من البوح الخفي، واإلسقاط الذكي
ويسير في النهل من صور ذلك التراث ليعرج بنا على ذلك التراث الديني فـي           

  : ٥٢حين يقول في إسقاط جديد) ألق عصاك(قصيدته 
  أخي ال تفوح الزهور 

  اح سوى بالري
  وآسيا مزركشة بالحلي 

  تطمئن فرعون 
  لنا النصر فرعون 

  يا موسى ألق، بصمت تنادي 
  لنا النصر فرعون 

  يا موسى ألق 
  لنا النصر موسى     

وهو يتجه لتوظيف ذلك التراث الديني واالقتباس منه فيما يـسمى حـديثًا بــ     
ى المصطفى صلى   حين يقول مستحضرا آي الذكر الحكيم، ونزول الوحي عل        ) التناص(

  : ٥٣اهللا عليه وسلم
  تلعثم ذلك الطفل النبي بوحيه 

  اقرأ  -
 هه هه، وما أنا قارئ؟؟  -

  :الصورة وفلسفة االنكسار
  دخولنا 

  أريده بال خروج 
  في حضرة بال غياب 

  ونظل في فلك المحبة طائرين 



– 
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  طائرين .... طائرين 
   ٥٤نسكب الحب المصطفي فوق ألسنة العذاب

) أحجار ليست لرجم النهر(في ديوان ) ٥٥سفيان صالح(ر هكذا يحاول الشاع
أن يثبت أشياء عدة بفلسفة خاصة لشاعر منكسر الذات، أولها محاولته خلف صور 
جديدة طريفة وابتكارها، هذا الخلق إنما مبعثه ثاني هذه األشياء وهو روحه الجامحة 

ة لديه واالنكسار، والذي الهائمة في الالنهائي المبدع، شيء آخر هي تلك المعاناة الخفي
 انفعالًا" استسالما أو  يعديظهره لنا صوره وتشكالتها، متضافرة مع لغته، واالنكسار

 يؤدي الذي الذات، على الخوف لسيطرة حتمية نتيجةٌ وهو ...االستكانة لغريزة مصاحبا
  .٥٦"واإلقدام الجرأة وفقداِن بالنفس، الثقة عدِم إلى بها

ة التي كثيرا ما نصادفها في ديوانه، التي بـدأها بـذلك   نعود إلى صوره الطريف  
  ... المدخل السابق، وكأنه يهيئ القارئ لدخول بال خروج حقيقة ال شعرا

، ربمـا   )نسكب الحب المصطفى فوق ألسنة العـذاب      (ولما نقف عند حد قوله      
حـب،  كثيرا في ديوان األدب العربي، ولكن أن يسكب عليهـا ال          ) ألسنة العذاب (ذكرت  

وليس أي حب، إنه الحب النقي المصفى، فحينما تختلف الرؤية، تظهر طرفة الصورة،              
 والتي كانت بردا وسالما عليـه، هكـذا ذلـك           – عليه السالم  –ونتذكر معها نار إبراهيم   

الحب، إنه بمثابة المخلص من ذلك العذاب، الذي تستحـضرنا صـورته جليـة، تلـك                
 وهي خارجة بلونها المتقد وحركتها المتصاعدة، وكأن        ،)ألسنة(الصورة اللونية الحركية    

  . معها قلبا يحرق ويشتعل، فيأتي ذلك الحب المصفى ليكون النجاة منها
ومن تلك الصور الجديدة التي يتخذ من الكناية وسيلة واالستعارة أداة في رسـم    

  : ٥٧صوره المنكسرة بفلسفته الخاصة قوله
   وأزرع البنين في بالد كلها تجهلني
  ثم أغيب تاركًا لهم أبوية الشوارع 

  أعود حين ال يصلح إال أن أكون ... نعم
   أبا الضعيف 

إنها تلك الذات المنكسرة المنهزمة، فالغربة والتيه، وزرع لن يحصده أو يجني            
ثـم  . ، وجهل البالد به، كلها إشارات النكسار شديد       )أزرع البنين (ثماره، أو يرى زهره     

ال يصلح إال أن أكـون      (، والنتيجة لكل ذلك انكسار جديد       )الشوارعأبو  (المصير المؤلم   
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وهـو  ) أبناؤه(للشاعر ذاته، ثم لذلك الزرع الذي يغرسه        : ، الضعف الثنين  )أبا الضعيف 
  .  ولن يرى ثمره– مجبراً–لن يرعاه

ويحاول أن يجعل من خياالت صوره، وفلسفات فكره زادا غنيا آخر لـصوره،          
  : ٥٨من ذلك قوله

  رقت المرأة وأش
  عيناها موت الموت 
  نظرتها موت الجوع 

، موت الموت هنا بمثابة حياة أبديـة، ال مـوت           "نفي النفي إثبات  :" كما يقولون 
فيها، فبالقضاء على الموت من سيقبض، ال شيء، إذًا عينا تلك المـرأة بمثابـة حيـاة                 

موت بنظـرة واحـدة     هذه العينان، أما الجوع، فهو كذلك ينتهي وي       . خالدة، ال موت فيها   
فلسفة كثيرا ما تحدث عنهـا شـعراء        . منها، إن عيناها تحمل كل معاني البقاء والخلود       

وأدباء ومفكرون، لكن أن يأتي الخلود والسعادة والرخاء عن طريق الخالص من سـبب      
فهي صورة طريفة من الشاعر، عمد إليها محاولة منـه لخلـق فلـسفة       ) الموت(النهاية  

  .ولصوره ومفرداتهاخاصة جديدة له 
وهو يجعل من التصوير أداة طيعة مرة أخرى عندما يقول معبرا عـن ذاتـه                

  : ٥٩المنكسرة
  أمي التي 

  حين تصفعها لوحات حروبي 
  المنقوشة فوق وجهي المحتل 

  أسمع دوي تفجرها 
  في السالسل 

إنه االنكسار في كل شيء، الذات والمالمح، الشكل والموضوع، هكذا تقرأ مـا             
أسـمع دوي   ( سطور الشاعر وآهاته المكتومة، التي تظهر في تلك الصورة السمعية            بين

، وكأنه يستعيض بأمه عن وجعه، وبصرختها عن صراخه وألمه، الذي يبـدو             )تفجرها
ثم أين مكـان الـنقش؟      . المتعددة، فليس ثمة انكساٍر وحيد    ) لوحات انكساراتي (جلياً في   

  . المحتل ألما وحزنًا وضياعا وتيها، )الوجه المحتل(إنها على صفحة ذلك 



– 
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 – صـمت  – جدة – فلسفة – انكسار –ألم: وهكذا تسير صور الشاعر في معظمها     
  . ، ليخرج من كل ذلك بفلسفة الصورة وبيان مفردات االنكسار عنده)انفجار

  :الصورة وبراعة االستدعاء
   قالوا تراهق يـا كبيـر وأنـت شـيخ         

   
قلت الهـوى يـشقى بـه كهـل وفـرخ             

  مــا حيلتــي والحــسن أضــر ســحره   
  

   ٦٠متدلالً يـصطادني فـي العـشق فـخ          
، يسر في استدعاء    )٦١رمضان عبد الاله  (لدى الشاعر ) تتفتح أحالم الفجر  (هكذا    

صوره وتوظيفها، توازيها سهولة أخرى في مفردات لغته، دون ثمة قيـود وال غرابـة               
 غير معقد، يبتعد بهـا عـن        وال وحشية ألفاظ، هو دائما يرنو إلى صور بسيطة بمعنى         

الغموض الذي يعيبها، وال يخفى سطحية بعض الصور أحياناً، لكن الصورة في مجملها             
سهلة الخيوط، متعددة األبعاد واألدوات، يستمدها من بساطة الحياة نفـسها، ومفرداتهـا             

يهـا  المتنوعة، نقرأ صورته السابقة فنجد فيها قرباً للنفس دون عناه في التشكيل، نلمح ف             
  . وصوالً لمراد الشاعر دون قيود في التصوير، ودون تكلف في األدوات واآلليات

 إن  –تأتي تشبيهاته واستعاراته من عمق الحياة السهلة، وتكون شعبية الـصورة          
  .  وسيلة أخرى، أراها أقوى من المجاز ذاته–صح التعبير

وى، ومـع   حمام، ما زال صغيرا يتهـا     ) فرخ  ( يشبه ذلك الطفل الصغير بـ      
                ذلك فقد شقي بالعشق، ال يشفى منه، فكيف بشيخ خبر الحياة وتجاربها، وذاق منها حـد

  . الثمالة
ثم تأتي استعاراته المتعددة المركبة لتعطينا عمقا للصورة، وتأكيدا على الـسبب      

ليس هذا فقط؛ وإنما بدالل يجعـل       ) أضرم سحرة (، فقد   )العشق(الذي أدى لتلك النتيجة     
صياداً ينصب الفخ، فكيف النجاة     ) الحسن(ثم يجعله   .  مهرب له، وال مفر لديه     العاشق ال 

  !!! منه
ونلحظ هذه السهولة في استحضار الصورة ونسجها كثيرا في ديوانـه، متخـذًا      

  :  ٦٢من اللغة السهلة دون ابتذال معينًا له في ذلك، كقوله
  القلب في كبـد العنـاء رمـاه لحـــ          

    
ـــاته    ــشـت أبيــ آٍه وأخُ  : ظ فانتــ

  من لـم يغـرد فـي مراهقـة الهـوى             
  

  وجدانــه كهــل الــرؤى وهــواه مــسخُ   
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  يا من تقولون الهـوى للـشيخ بـوخٌ        
  

  العــشق يــشربه الكهــول كــذاك فــرخُ  
وهو حين يرسم باللون وتراسل الحواس مستخدما منهمـا أداة طيعـة لجمـال                

صورة لديه، من ذلـك  الصورة ووضوحها، تبرز من خالل ذلك خيوطًا جمالية خاصة لل       
  : ٦٣قوله

ــه   ــون رحيقــ ــقى العيــ   وســ
     

ــذبول    ــضوضرت روح الـــ   فاخـــ
هنا تنجلي الصورة بتراسل الحواس في شطرها األول، ثم في استخدامه للـون                

األخضر الذي يدل هنا على إعادة البعث من جديد لتلك الروح الذابلـة، وكلـه نتيجـة                 
  . ياء والبعث من جديدطبيعية لذلك الرحيق الذي هو مصدر هذا اإلح

وهو ال ينفك يستخدم من تراسل الحواس أداة لتـشكيل الـصورة لديـه حـين             
  : ٦٤يقول

ــري   ــي عم ــرك ف ــشت عبي   ورش
  

ــه     ــسـائمه، فوحــ ــت نــ   أدمنــ
فما أجمل أن يكون العمر منتشيا وممتلئا بذلك العبير الفواح الذي يدمنه الشاعر                

  : ٦٥ومثلها قوله. ليكون ومصدر سعادة وفرح له
  حبك شمسا أ

   ترش على جبهتي حناناً
  أماناً وعطراً نقياً 

والشاعر ابن بيئته، يستمد منها ومن أدواتها معانيه، يحـاول أن يرسـم منهـا               
صوره، قد يوفق فيها أحيانا، وقد تبعد شيئا عن اإليحاء النفسي والـشعري والـشعوري           

  : ٦٦لدى القارئ أحيانًا أخرى، من ذلك قوله
  كقــش فمــا صــار عمــري إال    

    
ــشرا      ـــاثر قــ ــة يتنــ بدراســ

  فتـــذروه ريـــح العنـــاد ِبِمـــدرا  
  

  ة يـــأس وبـــؤس فينـــزف قهـــرا  
ــاني     ــف المع ــاني، تج ــوت األم   تم

  
  بخـــالط همـــي فتُعـــصر عـــصرا  

) القـشر ) (الدراسـة ) (القـش (هنا نرى صورة من أعماق الريـف، صـورة       
 الـشاعر أن يوظفهـا      يحـاول . ، وهي مرتبطة بذلك الفالح وأدواته في حقله       )المدراة(

استعاريا في صور جديدة طريفة ظريفة، يجعل منها وبها اتحادا بين ذاته الشاعرة وبين              



– 
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تلك األشياء والمستحدثات، بين مشاعره الحية وتلك المفردات المادية التي يشعلها معـه             
  ).فتعصر عصرا(وذلك يناسب تماما قوله ) خالط همي(إحساسا وشعورا، ينهيها بقوله 

  : ٦٧هو يتعمق في صوره لتكون أكثر داللة على تلك الحال الشعورية فيقولو
ــل بالجــسد ــدم، مث ــان ال   اشــرب دن

       
ــد      ــل العق ــين، تنح ــروف الل ــع ح قط

  واحفر علـى وجـه البـراعم حـسرة          
  

  وافقأ عيون الشمس كـي تعمـى البلـد          
نـه يفـسر   الشاعر ال يأتي بصورة إال مع تبريرها، وبيان السبب من ورائها، إ           

  : صوره تفسيرا بتصوير جديد
  تمثيل بالجسد                   شرب الدم                  

  انحالل للعقد    قطع حروف اللين                    
  حسرة وألملحفر على وجه البراعم                                ا
  فتعمى البلد    ون الشمس يفقأ عي 
اعر بين الصورة وأختها في الشطر الواحد، السبب والنتيجـة،          هكذا يزاوج الش  

  .الفعل والتبرير
  : الصورة وانشطار الذات

  أربعون عاما 
  أخطط للهزيمة 

  أختبئ في الكهوف والحبال 
  : وأصرخ
  ال ماعز 
  ال نساء 

  ال أمير حرب يبارزني  
  ٦٨ال زمن يقتات ابتسامة العائدين 

مـن  ) موسيقي وحيـد  (في ديوانه   ) ٦٩ رمضان بهاء الدين (عندما يتخذ الشاعر    
الصورة وانبعاثها وانشطارها بين ذاته وألمه معادالً لما يريد أن يبثه منها، فهو يحـاول               
أن يعطينا حرية في القراءة المتعمقة لصوره، تلك الصور التي تغلف أحيانـا بـالرمز،               

اهر منهـا ال يعينـه      فالقارئ لها قد يكون لزاما عليه أن يقرأها من منظور خاص، فالظ           
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كثيرا، ولكن الباطن هو ما يفرغ فيه تأويل حديثه ولغته، البد وان يحاول أن يقـرأ مـا                  
ـِه  أن تعدم ال ذاتين انشطارها" بين هذا االنشطار للذات؛ ألنها في حال        بعـضها  يواجـ

ـُربا تحمل كانت إن والمواجهة. اآلخر البعض  تحمـل  فإنهـا  التالحم، عن ناتجا ماديا ق
 يـتمخض  نفـسية،  هوٍة إلى يؤدي ما بعضهما؛ عن شطريها ابتعاد في يتمثل نفسياً، بعدا
   .٧٠"االبتعاد فتْؤِثر المجتمِع؛ وعن نفسها عن الذات غربِة إلى يؤدي تنافٍر، من قدر عنها

نراه في ذلك المفتتح يفاجئ القارئ بمفارقة الصورة، حينما يجعل الهزيمة شيئا            
لتخطيط يكون للنصر ولألمل األعلى، ولكـن أن يخطـط لالنكـسار            يخطط له، فدائما ا   

، )ال(والهزيمة فهي األلم بعينه، والفقد لكل معاني الحياة، يؤكدها النفي المتعاقـب بــ               
والذي ينفي كل جذور األمل الباقي له، ويختمها بذلك الزمن الـذي ال يرضـى حتـى                 

ه يصر على أن يرجعهم لتلـك الغربـة         بابتسامات العائدين، ليقتاتها ويسلبها منهم، وكأن     
  . الموحشة

وهو ما زال في تلك الحال المنكسرة المنهزمة؛ حيث تأتي فـي أوج صـورها           
  : ٧١)انهزام(عندما يقول في قصيدته 

  أتحسس أركان الحجرة 
  ال سجاد ... ال لون 

  ال سقف مرفوع ... ال حوائط 
  ال ذاكرة ... ال بيت 
  أو فرح  ... ال حزن 
ورة تنبع من فقٍد وحزن وألم شديد، إنه فقد اإلحـساس بكـل مظـاهر               إن الص 

الحياة من حوله، ال يرى منها شيئا، ال يعلم عن معناها ذكرا، وكأنهـا أماتـت بداخلـه                
  .الحس والمشاعر

ثم نراه يتخذ من الرمز صورة أخرى في لمحة صوفية خاصة، بكراماتهم التي             
  :٧٢كثيرا ما تحدثوا عنها، يقول

  سأمر 
  الطين/ على الماء

  وأدخل جغرافيا األلوان
  تفاصيل غوايتها



– 
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  "الفردوس المفقود" أبتكر اللذة في
إنه يسير على الماء، وكأن بكراماته تتحد معه في استنطاق بوحـه وصـوره               

أداة أخرى وصورة مستمدة مـن التـراث،        " الفردوس المفقود " الشعرية، وهو يتخذ من   
  .متعة فيهاليجعل من ابتكار اللذة سبيالً لل

يأتي بالرمز مرة أخرى ليكون مفتاحا لقـراءة صـوره          ) قصائد الفجيعة (وفي  
  :٧٣حينما يقول
  مثل غرناطة

  كان حلما
  فانهار

رمز الضياع والفقد األندلسي النهائي، اسـتخدمها الـشاعر كرمـز           ) غرناطة(
حـضارا  وشبه لما عليه من طبيعة االنهيار الذي يزلزل أركانه، ويجعل من الفجيعة است            

  ).غرناطة(لتلك الصورة التراثية الماثلة تاريخيا والمؤثرة في نفس الجميع، وهي ضياع 
  :٧٤ويأتي التناص عنده ليمثل بعدا تصويريا جديدا حينما يقول

  "فتمطر لؤلًؤا" 
  وتشعل غابات
  على صدري

  :وهنا نتذكر مع الشاعر يزيد بن معاوية قوله
          وردا، وعضت على العناب بالبرِدفأمطرت لؤلًؤا من نرجٍس، وسقت

المطر قد  / وهو يزيد الصورة بتلك المفارقة بين المطر وإشعال الغابات، فالماء         
يكون مصدر إطفاء ال إشعال، ولكنه هنا يجعل منه سبيلًا الشتعال الصدر وغاباته، التي              

 -على صـدره  وسقوطها  ) حبات المطر (، وكأنها   )شعره(استعارها الشاعر للداللة على     
  .تمثل رمزا لذلك التوحد النفسي والجسدي بينه وبين محبوبته



 

 )١٨٤٥(

  الخاتمة
الصورة وتنوع التجربة، دراسة في نمـاذج مـن         (كانت تلك إطاللة في إبداع      

وقد اخترت هذه النماذج عند بعض شـعراء الـصعيد، ولـيس معنـى            ) الشهر الحديث 
 ميزها، وما اختص بـه كـل        عرض تلك الصور وتحليل كثير منها، والوقوف على ما        

شاعر منهم بسمة تميزه عن غيره، أن كل الصور على ذلك النهج الجمالي عند الجميع؛               
فهناك من الصور ما نالها جانب غير قليل من عيوب الصورة لديهم، أحيانًا لبعدها عـن       
الجو الشعوري، وأحيانًا أخرى عدم استحضار مفرداتها ومزاوجتها مزاوجة سـليمة، أو        
ابتعاد أطرافها وتنافر عناصرها، والحقيقة أن مثل هذه الصور كثيـرة منتـشرة عنـد                
الشعراء الستة الذين قمت باستعراض مظاهر اإلبداع التصويري وتنوع التجربة عندهم،           
لكن فقط حاولت في هذه الصفحات استحضار ما ميزهم من جماليات الـصورة، ليقـف     

الشعر الحديث خاصة عند أبناء الصعيد الـذين        القارئ من خاللها على جانب من إبداع        
ال ينفصلون إبداعا وحياة عن غيرهم من شعراء مصرنا الحبيبة، وأزعم أن مثـل هـذه          
الصفحات القليلة قاصرة على أن تظهر عناصر اإلبداع التـصويري كافـة فـي ثنايـا               

  :وقد انتهى الباحث في نهاية بحثه إلى عدة نتائج وهي. دواوينهم
لشعرية دور مهم وأساس في اإلبداع الفني لدى الشعراء، فهـي بمثابـة          للتجربة ا  -

 .العمو الفقري الذي ال تقوم القصيدة إال به وعليه
تتآزر الصورة الشعرية مع التجربة الشعرية لتفرز لنا نصا إبـداعيا مميـزا إن               -

عر أجاد الشاعر ذلك المزج بينهما، خاصة وأن الثانية منهم مرتبطة بوجدان الشا           
 .وأحاسيسه، واألولى هي ذلك القالب الذي يبث فيه كل ذلك

ال يخفى على باحث دور الصورة المهمة في العمل االدبي، وهـو بـدونها روح            -
بال جسد ال قيمة له، وما يلبث إال أن يون مجـرد نـص تعليمـي لـيس إال، أو        

 .تالعب لغوي
من إقليم واحـد    من خالل الوقوف على نماذج ستة من شعراء العصر الحيث، و           -

هو إقليم وسط الصعيد، وضح تأثرهم بالبيئة المحيطة بهم تأثيرا عظيمـا، حيـث        
استمدوا معظم صورهم مـن تلـك البيئـة بأحـداثها الـسياسية واالجتماعيـة               
واالقتصادية، وبدت الثقافة المجتمعية غالبة في صور كثير منهم وعلى تجـاربهم        

 .الخاصة



– 
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ردة عن اآلخرين، وكل منهم يربط صـوره بتلـك     بدا لكل شاعر منهم تجربة متف      -
التجربة عبر فلسفة خاصة به، ويتكئ على ما يرى فيه أداة جيدة لنصه إن أحسن               
توظيفها داخل بنيته، فجاء التناص والمفارقـة واالنكـسار وانـشطار الـذات،              
واستدعاء مصادر اإلبداع، وصورة القمر في توظيف جيد، وسم كل شاعر مـن             

 . بسمة خاصة، وبصمة مميزة لهالشعراء الستة
للشعر الحديث والصورة فيه مع التجربة وتنوعها عند الشعراء رؤيـة متفـردة              -

خاصة، يحاول كل منهم استخدام تلك التقنيات الحديثـة للـصورة، ومعطيـات             
التجربة الشعرية الحديثة والمتجددة في استحضار لوحاته الشعرية ورسمها رسما          

حالته الشعورية، فيخرج لنا نصوصا جيدة تنتمـي        يتسق مع غرضه الشعري، و    
  .لذلك الشعر الذي يروي النفس نظمه، وتستنهض الهمم اإلبداعية صوره



 

 )١٨٤٧(

  :الهوامش
                                         

 .٣٩١م، ص١٩٨٢محمد غنيمي هالل، دار العودة، بيروت، /  النقد األدبي الحديث، د١
 .١١٤م، ص١٩٨٦شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة، /  في النقد األدبي، د٢
بيـروت،   العـودة،  دار إسماعيل، الدين عز /د والمعنوية، الفنية وظواهره المعاصر، قضاياه العربي  الشعر٣

  .١٠م، ص١٩٨١الطبعة الثالثة، 
  .١٤٤شوقي ضيف، ص/  في النقد األدبي، د٤
ة الشعرية، قراءة في التراث النقدي والبالغي عند العرب، قاسم محمد المومني، مجلة اتحاد  الجامعات           التجرب ٥

 ١٠٦٨، ١٠٦٧م، ص٢٠١٢، ٢، ع٩العربية لآلداب، إربد، األردن، مج 
مطر،  أحمد عبد الفتاح وجيه/ نقدية، د دراسة) شباب ذكريات(ديوان  القط في عبدالقادر عند الشعرية  التجربة٦
 .٢٠٣، ص م٢٠١٨يناير  والعشرون الثالث العدد العالمية، المدينة جامعة جلةم
 التجربة الشعرية في شعر بدوي الجبل، رابح فروجي، رسالة دكتوراه بكلية اآلداب جامعة فرحـات عبـاس،        ٧

  .٧م، ص٢٠١٢سطيف، الجزائر، 
لكتب للطباعة والنـشر، الموصـل،   بوئيل يوسف عزيز، دار ا: ، ترجمةفردینان دي سوسور   علم اللغة العام،     ٨

  .١٢م، ص١٩٨٨
سانیة،              ٩ وم اإلن ة اآلداب والعل الة ماجستیر، كلی ریم شبرو، رس د الك عد اهللا، عب ي القاسم س  التجربة الشعریة عند أب

  .١٣م، ص٢٠٠٧جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
  ٣/٦٧هـــ، ج١٤٢٤نية،  الحيوان، الجاحظ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثا١٠
خالد علي حـسن الغزالـي، مجلـة    /  أنماط الصورة والداللة النفسية في الشعر العربي الحديث في اليمن، د ١١

  .٢٦٤م، ص٢٠١١، ٢، ١، عدد٢٧دمشق، مجلد
  .٥٨، ص١٩٨٤لألدب، عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة، الطبعة الرابعة،  النفسي  التفسير١٢
م، ٢٠٠٠ الجرجاني، ، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب   :ز دالئل اإلعجا ١٣
 .٢٥٤ص
 .٢٦٣ أنماط الصورة والداللة النفسية في الشعر العربي الحديث في اليمن، ص ١٤
 .٥٧م، ص١٩٨٥أحمد درويش، مكتبة الزهراء، القاهرة /  بناء لغة الشعر، كوين، جون، ترجمة د١٥
  .٨/١٠م، ص١٩٨١ ، عبد اهللا، محمد حسن، دار المعارف، القاھرة،بناء الشعري الصورة وال١٦
 ٧ التجربة الشعرية في شعر بدوي الجبل، ص١٧
م، ٢٠٠٠،  ١ األردن،  ط   ، أحمد الزعبي، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان       /د:  نظريا وتطبيقا  –  التناص  ١٨

   .١١ص
 -ه١٤٣٠، ٢ ط، القـاهرة ، مكتبـة اآلداب ،حمـد، الناشـر  زة شبل مع/ د ،علم لغة النص النظرية والتطبيق  ١٩

 .٧٧م، ص٢٠٠٩
، ١  ط  ٢٩٨ دراسة في سلطة النص، عبد العزيز حمودة، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد              ، الخروج من التيه   ٢٠

  .٢٠١م، ص٢٠٠٣



– 
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ن شعرية، أولها أحمد الشافعي عبد الحميد، من مواليد مدينة القوصية بمحافظة أسيوط، له ستة دواوي :  الشاعر ٢١

 .م٢٠٠٢عام ) نبت الحزن(ديوان 
م، ٢٠١٤، أحمد الشافعي، مؤسسة عماد قطري لإلبداع والتنمية الثقافية،          )نقوش على جدار مشاعري   ( ديوان   ٢٢
  ٣٦ص

محمد مفتاح ،المركز الثقافي العربـي،  الـدار البيـضاء،    . د) استراتيجية التناص(  تحليل الخطاب الشعري     ٢٣
  . ١٣٠، ص١٢٥، ص١٩٨٥، ١بيروت، ط

 .٣٥ الديوان، ص٢٤
 ١٤ الديوان، ص٢٥
 ١٥ الديوان، ص٢٦
 ١٧، ١٦ الديوان، ص٢٧
 ١٦ص) ت-د(، سيد محمد عبد الرازق، مطبوعات قصر ثقافة أسيوط، )ويرسمها الدخان( ديوان ٢٨
سيد محمد عبد الرازق، من مواليد محافظة أسيوط، شاعر وطبيب بطري، له العديد من األعمـال                :  الشاعر ٢٩

 .شر بعضها ومازال بعضها اآلخر قيد النشر، أقيمت حول أعماله أكثر من دراسة بحثيةن
 علي عشري زايد، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع والتصدير،  / د عن بناء القصيدة العربية الحديثة،     ٣٠

  .١٣٠م، ص٢٠٠٢ه، ١٤٢٣، ٤القاهرة، ط
عبد الواحد لؤلؤة، دار الفارس . ترجمة د:  الترميز، الرعوية المفارقة وصفاتها،  ، موسوعة المصطلح النقدي   ٣١

 .٢٨/م،ج١٩٩٣، ١للنشر والتوزيع، عمان، ط
 ١٨ الديوان، ص٣٢
 ٤ الديوان، ص٣٣
  ٤٥ الديوان، ص٣٤
 ٥٠، ٤٩ الديوان، ص٣٥
  ٢٣ الديوان، ص٣٦
 ٦٢ الديوان، ص٣٧
   ٢٦ الديوان، ص٣٨
    ٥١ الديوان، ص٣٩
ن حبنَّكَة الميداني الدمشقي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيـروت،            عبد الرحمن بن حس    ، البالغة العربية  ٤٠
  .١/٢٧ م، ج١٩٩٦/  هـ١٤١٦، ١ط
  .٤٦، ٤٥صموقع المكتبة الشاملة،  في النقد األدبي، علي علي مصطفى صبح، ٤١
 .٢٨، د ت، ص١ األدب وفنونه، دراسة ونقد، عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، ط٤٢

  .سين عادل خالف بشندي، من مواليد الوادي الجدي، سيناريست ومخرجح:  الشاعر٤٣
م، ٢٠١٤، حسين بشندي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، فرع ثقافة الوادي الجديـد،        )وكما يحلم الطفل  ( ديوان   ٤٤
 ٦٣ص



 

 )١٨٤٩(

                                                                                                     
 ١١ الديوان، ص٤٥
 ١٩ الديوان، ص٤٦
 ٢٩ الديوان، ص٤٧
  ٨ الديوان، ص٤٨
 ٣٩ الديوان، ص٤٩
 ٤٨ الديوان، ص٥٠
 ٢٦، ٢٥الديوان، ص ٥١
  ٨٤، ٨٣ الديوان، ص٥٢
  ٢٤ الديوان، ص٥٣
 .١٧م، ص٢٠١٤  أحجار ليست  لرجم النهر، سفيان صالح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، فرع ثقافة المنيا، ٥٤
م، عضو اتحاد كتاب مصر، له أربعة ١٩٦٨ سفيان صالح هالل رزق، ولد بمركز ملّوي محافظة المنيا عام    ٥٥

  . وأقيمت حول أعماله العديد من الدراسات النقديةدواوين مطبوعة،
  ١٣٠، د ت، ص١ علم النفس العام، محمد أبو العال أحمد، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط٥٦
 ٣٩ الديوان، ص٥٧
  ٢٣ الديوان، ص٥٨
  ١٤٧ الديوان، ص٥٩
 .٤٣م، ص٢٠١٤، رمضان عبد الاله، دار الرشيد للطباعة، سوهاج، )تتفتح أحالم الفجر( ديوان ٦٠
م، معلم للغة العربية، له ثالثة دواوين ١٩٦٩رمضان عبد الاله إبراهيم، من مواليد محافظة سوهاج     :  الشاعر ٦١

  .شعرية
 ٤٤ الديوان، ص٦٢
  ٥٧ الديوان، ص٦٣
  ٦١ الديوان، ص٦٤
 ٢٩ الديوان، ص٦٥
 ٨١ الديوان، ص٦٦
 ٣٥ الديوان، ص٦٧
م، ٢٠١٢ر، القاهرة، الطبعـة األولـى،     ، بهاء الدين رمضان، مركز المحروسة للنش      )موسيقي وحيد ( ديوان   ٦٨
  .١٦ص
م، عضو اتحاد كتاب مصر، له كتابات ١٩٦٦بهاء الدين رمضان السيد، من مواليد محافظة سوهاج :  الشاعر٦٩

 .إبداعية ونقدية وموسوعات ومعاجم أدبية
 السيد بهجات،   عاطف. لعدنان السائغ، جدل الرؤية وآليات التشكيل، د      ) تأبط منفى ( انشطار الذات في ديوان      ٧٠

  .٥١م، ص٢٠١١مجلة كلية اآلداب، جامعة بنها، مصر، عدد يوليو
 ٢٦ الديوان، ص٧١



– 
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  ٢٨ الديوان، ص٧٢
  ٣٤ الديوان، ص٧٣
  ٥٠ الديوان، ص٧٤
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  :المصادر والمراجع 

 منيـا، ال ثقافة فرع الثقافة، لقصور العامة الهيئة صالح، سفيان النهر، لرجم  ليست  أحجار -
  .م٢٠١٤

  .ت د ،١ط العربي، الفكر دار إسماعيل، الدين عز ونقد، دراسة وفنونه،  األدب-
 حـسن  علي خالد/ د اليمن، في الحديث العربي الشعر في النفسية والداللة الصورة  أنماط -

  .  م٢٠١١ ،٢ ،١عدد ،٢٧مجلد دمشق، مجلة الغزالي،
. د التـشكيل،  وآليـات  الرؤية جدل السائغ، لعدنان) منفى تأبط (ديوان في الذات  انشطار -

  .م٢٠١١يوليو عدد مصر، بنها، جامعة اآلداب، كلية مجلة بهجات، السيد عاطف
 الـدار  دمشق، القلم، دار الدمشقي، الميداني حبنَّكَة حسن بن الرحمن عبد: العربية  البالغة -

  .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦ ،١ط بيروت، الشامية،
  .م١٩٨٥ القاهرة الزهراء، مكتبة درويش، أحمد/ د ترجمة جون، كوين، الشعر، لغة  بناء-
 اآلداب كلية ماجستير، رسالة شبرو، الكريم عبد اهللا، سعد القاسم أبي عند الشعرية  التجربة -

   .م ٢٠٠٧ الجزائر، باتنة، لخضر، الحاج جامعة اإلنسانية، والعلوم
 وجيـه / د نقديـة،  دراسة) شباب ياتذكر( ديوان في القط عبدالقادر عند الشعرية  التجربة -

 ينـاير  والعـشرون  الثالـث  العـدد  العالمية، المدينة جامعة مجلة مطر، أحمد الفتاح عبد
   .م٢٠١٨

 جامعة اآلداب بكلية دكتوراه رسالة فروجي، رابح الجبل، بدوي شعر في الشعرية  التجربة -
  ..م٢٠١٢ الجزائر، سطيف، عباس، فرحات

 المـومني،  محمـد  قاسم العرب، عند والبالغي النقدي التراث في ءةقرا الشعرية،  التجربة -
  .م٢٠١٢ ،٢ع ،٩ مج األردن، إربد، لآلداب، العربية الجامعات  اتحاد مجلة

  العربـي،  الثقـافي  ،المركز مفتاح محمد. د) التناص استراتيجية (الشعري الخطاب  تحليل -
  .١٩٨٥ ،١ط بيروت، البيضاء، الدار

 الرابعـة،  الطبعـة  القـاهرة،  غريب، مكتبة إسماعيل، الدين عز لألدب، النفسي  التفسير -
١٩٨٤.  



– 
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 – عمـان  والتوزيـع،  للنـشر  عمون مؤسسة الزعبي، أحمد. د: وتطبيقا نظريا – التناص -

  .م ٢٠٠٠ ،١ط  األردن،
  .هـــ١٤٢٤ الثانية، الطبعة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الجاحظ،  الحيوان،-
 الكويت، الفكر، عالم مجلة حمودة، العزيز عبد النص، سلطة في دراسة لتيه،ا من  الخروج -

  .م٢٠٠٣ ،١ط  ٢٩٨ العدد
 العامـة  المصرية الهيئة شاكر، محمد محمود وتعليق قراءة ، اإلعجاز، الجرجاني،  دالئل -

  .م٢٠٠٠ للكتاب
 م،٢٠١٤ ج،سـوها  للطباعة، الرشيد دار الاله، عبد رمضان ،)الفجر أحالم تتفتح ( ديوان -

  .٤٣ص
 الطبعـة  القـاهرة،  للنشر، المحروسة مركز رمضان، الدين بهاء ،)وحيد موسيقي ( ديوان -

  .م٢٠١٢ األولى،
 والتنمية لإلبداع قطري عماد مؤسسة الشافعي، أحمد ،)مشاعري جدار على نقوش ( ديوان -

  .م٢٠١٤ الثقافية،
 الـوادي  ثقافة فرع الثقافة، لقصور العامة الهيئة بشندي، حسين ،)الطفل يحلم وكما ( ديوان -

  .م٢٠١٤ الجديد،
  .)ت-د(أسيوط  ثقافة قصر مطبوعات الرازق، عبد محمد سيد ،)الدخان ويرسمها ( ديوان-
 دار إسـماعيل،  الدين عز/ د والمعنوية، الفنية وظواهره قضاياه المعاصر، العربي  الشعر -

  .م١٩٨١ الثالثة، الطبعة بيروت، العودة،
  .م١٩٨١ القاهرة المعارف، دار حسن، محمد اهللا، الشعري، عبد البناءو  الصورة-
 للطباعـة  الكتب دار عزيز، يوسف بوئيل: ترجمة سوسور، دي فردينان العام، اللغة  علم -

   .م١٩٨٨ الموصل، والنشر،
 -اآلداب مكتبـة : الناشـر  محمـد،  شبل عزة الدكتورة: والتطبيق النظرية النص لغة  علم -

  .م ٢٠٠٩ -ه١٤٣٠ ،٢ط -القاهرة
  .ت د ،١ط القاهرة، شمس، عين مكتبة أحمد، العال أبو محمد العام، النفس  علم-



 

 )١٨٥٣(

                                                                                                     
 والنـشر  للطباعة سينا ابن مكتبة زايد، عشري علي /د الحديثة، العربية القصيدة بناء  عن -

  .م٢٠٠٢ هـ،١٤٢٣ ،٤ط القاهرة، والتصدير، والتوزيع
  .م١٩٨٦ السادسة، الطبعة القاهرة، لمعارف،ا دار ضيف، شوقي/ د األدبي، النقد  في-
  . صبح، موقع المكتبة الشاملة، بدون مصطفى علي علي األدبي، النقد في -
  .م١٩٨٢ بيروت، العودة، دار هالل، غنيمي محمد/ د الحديث، األدبي  النقد-
 الواحـد  عبد/ د ترجمة الرعوية، الترميز، وصفاتها، المفارقة النقدي، المصطلح  موسوعة -

  .م١٩٩٣ ،١ط عمان، والتوزيع، للنشر الفارس دار لؤلؤة،
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )١٨٥٤(

                                                                                                     
  
  
  
  
  
  



 

 )١٨٥٥(

  
  
  
  
  
  

  :المقدمة
الحمد للَّه رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األولـين واآلخـرين؛ نبينـا             

  .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

الزوجية ،حيـث    وأنه حل لكثير من المشكالت    ،فقد أجمع أهل العلم على إباحة الطالق        
ةعلى القيام بحقوق زوجها إمـا  قد تدعو الحاجة إليه، كعدم االنجاب ، أو عدم قدرة المرأ          

بسبب انشغال، أو عجز،  أو ألسباب أخرى، وبناء على ذلك، فإنه يترتب علـى هـذا                 
الطالق أحكام شرعية، منها حكم اإلحداد على المرأة المطلقة ، والـذي هـو موضـوع        
بحثنا ،وقد استعنت باللَّه في جمع شتات هذا الموضوع،مبتدأة بتحرير حكم المسألة ثـم               

ل فقهاء المذاهب وأدلتهم مع المناقشة والترجيح، ولعل القارئ الكريم يجد بغيته عند             أقوا
  . قراءة البحث ،فقد اجتهدت في بحثي حسب االمكان

أسأله تعالى أن ينفعني بما علمني، ويرزقني علماً ينفعني، وأن يـوفقني لحـسن              
  .يمالفهم والدراسة، والنظر، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكر

  منهج البحث
  :سلكت في كتابة هذا البحث المنهج اآلتي

 .االستقراء  آلراء الفقهاء في النازلة - ١
 .االعتماد على المصادر األصيلة للبحث - ٢
عند تناول المسائل الفقهية اذكر أقوال الفقهاء من ائمة المذاهب األربعة وابن حزم              - ٣

ل قول ما يعضده من     واذكر بعد ك  ،الظاهري ومن يؤيدهم من العلماء المعاصرين       
 .والقواعد الفقهية التي يمكن أن تضبط ذلك إن وجدت ،األدلة التي استدلوا بها 

 .توثيق نصوص العلماء وآرائهم من كتبهم مباشرة إال إذا تعذر ذلك - ٤

 
 

  رة بنت عبدالرحمنأستاذ مشارك بجامعة األميرة نو
  



– 

  )١٨٥٦(

 .عزو اآليات القرآنية ببيان اسم السورة، ورقم اآلية - ٥
الحـديث فـي    تخريج األحاديث واآلثار الواردة في صلب البحـث، فـإن كـان              - ٦

الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإال خرجته من مـصادر أخـرى             
 .معتمدة، مع بيان ما قاله أهل الحديث فيه

 .ترجمة جميع األعالم الواردة أسماؤهم في متن البحث بشكل موجز - ٧
االكتفاء بذكر المعلومات الخاصة بالمصادر في القائمة الخاصة بهـا فـي نهايـة               - ٨

 .ذكر شيء من ذلك في الهامشالبحث دون 
ذيلت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها من خالل بحث هـذا                - ٩

 .الموضوع 
وأسأل اللَّه التوفيق والسداد، إنه سميع قريب مجيب، وال حول، وال قوة إال باللَّـه        

  .العلي العظيم
  خطة البحث

  .ةيشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد ومبحثين، وخاتم
  :المقدمة

  .وتشتمل على أهمية البحث، ومنهجه، وخطته
  .وفيه التعريف بمفردات العنوان :التمهيد

  :وفيه مطلبان
  .تعريف اإلحداد في اللغة، واالصطالح: المطلب األول

  :تعريف الطالق وأقسامه وفيه مسألتان: الثاني المطلب
  .تعريف الطالق في اللغة واالصطالح : المسألة األولى

  .أقسام الطالق : ألة الثانيةالمس
  :حداد المطلقة وفيه مبحثان حكم إ

  .حكم إحداد المطلقة الرجعية : المبحث األول
  :حكم إحداد المطلقة البائنة وفيه مطلبان : الثاني المبحث

  .المطلقة البائنة قبل الدخول : المطلب األول
  .المطلقة البائنة بعد الدخول : المطلب الثاني



 

 )١٨٥٧(

  :ثم الخاتمة
  .وفيها أهم النتائج والتوصيات، ثم الفهارس

هذا وأشكر اللَّه تعالى أن يسر لي هذا البحث، وأسأله سبحانه التوفيق والسداد،إنه             
  .ولي ذلك، والقادر عليه وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين



– 

  )١٨٥٨(

  .التمهيد في التعريف بمفردات العنوان 
  اإلحداد في اللغة واالصطالحتعريف : المطلب األول

قال ابن فارس الحـاء والـدال       :  مأخوذة من حد   :تعريف اإلحداد في اللغة   : أوال
وفـالن  ،فالحد الحاجز بين الشيئين     . طرف الشي :بمعنى المنع، والثاني    : األول: أصالن
حدت المرأة على زوجها وأحدت وذلك إذا منعت نفسها         :ويقال  . اذا كان ممنوع  : محدود

  .ة والخضابالزين
إحداد المرأة إذا حزنت على زوجها ولبست ثياب الحزن وتركت الزينـة            :وقيل  

أحدت المرأة على زوجها تحـد      : قال ابن األثير  . )١(تاركة الزينة للعدة  :والحاد والمحد   .
إذا حزنت عليه ولبـست ثيـاب الحـزن وتركـت           : فهي محد وحدت تِحد فهي محاد       

  .)٢(الزينة
منع المرأة نفسها عن الزينة والخـضاب ومـا         :اد في اللغة    ومن هذا نقول االحد   

  .نهيت عنه 
أن تتـرك المـرأة الطيـب والزينـة     : عرفه الحنفية  بأنه :اإلحداد في االصطالح  

  .)٣(والكحل والدهن المطيب وغير المطيب إال من عذر
ترك الزينة من الحلي والطيب والكحل ولباس ما يزين من          :وعرفه المالكية  بأنه     

صوغات بخالف األسود واألبيض وقال أشهب ال تدخل الحمام واختلف في الكحـل             الم
  .)٤(للضرورة

الزينة من لباس وغيـر لبـاس إذا   عن متناع   اإل :وجاء تعريفه عند الشافعية بأنه      
 يبعث على شهوة الرجال لها ، وسمي إحداداً لما فيه من االمتناع كما سمى الحديـد            نكا

  .)٥(سمى حد الزنى ؛ ألنه يمنع من معاودتهحديداً ؛ ألنه يمتنع به و

                                         
 .كتاب الحاء باب الدال٤-٢/٣مقاييس اللغة ،  مادة حد٣/١٤٣لسان العرب  ، ١/٣٥٢القاموس المحيط) ١(
 س.١/٣٥٢النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٢(
  .٢/٣١الهداية شرح البداية ) ٣(
 .١/١٥٨القوانين الفقهية  )٤(
  .١١/٢٧٣الحاوي الكبير) ٥(



 

 )١٨٥٩(

تـة فـي غيـر منزلهـا        اجتناب الزينة والطيـب والبيتو    : وعرفه الحنابلة بأنه    
  .)١(والكحل

 الـى  يـدعو  تربص تمتنع فيه المرأة  الى ما:مماسبق يمكن تعريف اإلحداد بأنه      
ة فـي   جماعها أو ما يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مـدة مخـصوص               

  .أحوال مخصوصة 
  .وأقسامه  تعريف الطالق: المطلب الثاني

  تعريف الطالق في اللغة واالصطالح :المسألة األولى 
طلقـت القـوم أي   :التخلية واالرسال ويأتي أيضا بمعنى الترك يقـال       : في اللغة 

ويـستعمل فـي    ،أي غير مقيد    :يقال طلق اليدين    ، كما يأتي بمعنى عدم التقييد    ، تركتهم  
ويطلـق  ،أي حـالل  : فيقال هو لك طلق ،عان اخر؛ فيطلق على الصفو الطيب الحالل        م

ويطلق على الخروج يقال انت طلـق مـن هـذا           ، إذا تباعد :على البعد يقال طلق فالن      
وهذه المعاني المذكورة إذا أمعنا النظر فيها وجدنا بينهـا وبـين            ، أي خارج عنه  : االمر

وهو أيضا قد أحلها لغيره وقـد   ،لق تارك لزوجته    فالمط، مقصود الطالق ترابطا واضحا   
وقد خرج أيضا عن العقد الذي كان يربطهما فالطالق قد اجتمعـت            ، باعدها بفراقه لها    

  .)٢(فيه هذه المعاني جميعا 
 :  عرف الفقهاء الطالق بعدة تعريفات منها :وفي االصطالح

  .)٣(رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص :عرف الحنفية الطالق بأنه 
  .)٤(صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته :وعرفه المالكية  بأنه 

  .)٥(حل قيد النكاح بلفظ الطالق:وعرف الشافعية الطالق بأنه 
  .)٦(حل قيد النكاح:وعرفه الحنابلة بأنه 

                                         
  .٨/١٢٤المغني ) ١(
مقـاييس اللغـة    ، فصل الطاء والقـاف      ١/١١٦٨القاموس المحيط   ، مادة طلق     ، ١٠/٢٢٦ن العرب لسا)  ٢(

  .مادة طلق .٣/٤٢١
 .٣/٤٦٣شرح فتح القدير  ) ٣(
 .٤/٤٢منح الجليل ) ٤(
 .٦/٤٢٣نهاية المحتاج )٥(
  .٧/٢٧٧المغني )٦(



– 

  )١٨٦٠(

ومن خالل التعريفات السابقة نرى أن المذاهب يتفقون على أن الطالق هـو حـل قيـد              
  .النكاح بلفظ مخصوص 

  أقسام الطالق:المسألة الثانية 
  :ينقسم الطالق باختالف اعتبارات متعددة 

  .الى طالق سني وطالق بدعي :ينقسم الطالق باعتبار الحل والحرمة 
  .الى رجعي وبائن :وينقسم باعتبار الرجعة وعدمها 

  .صريح وكنائي :  وينقسم باعتبار الصيغة الى
  .معلق على شرط منجز و:وينقسم باعتبار زمن الوقوع الى 

والذي يهمنا في هذا البحث من هذا التقسيم تقسيم الطالق من حيـث الرجعـة وعـدمها      
  .فالطالق نوعان طالق رجعي وطالق بائن 

هو الذي يكون للمطلق فيه حق مراجعة مطلقته اثنـاء العـدة             :الطالق الرجعي  - ١
فقهـاء  الشرعية بدون حاجة الى عقد جديد أو مهر جديد وقد اختلفت عبارات               

 :المسلمين فيه ولكنها تعريفات متشابهة ومتقاربة فمنها  
هو الطالق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقـة ايقاعـا              ( - ١

مجرد عن أن يكون في مقابلة مال ولم يكن مسبوقا بطلقة أصـال أوكـان               
  ).)١(مسبوقا بطلقة واحدة 

 ) .)٢(لعدةابقاء النكاح على ما كان مادامت  الزوجة في ا( - ٢
هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وشرطه أن يكون في             ( - ٣

  ) .)٣(مدخول بها 
هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا مادامت في العدة بين تركها ال يراجعهـا    ( - ٤

حتى تنقضي عدتها فتملك أمرها وبين أن يشهد على ارتجاعها فقط فتكون            
  ).)٤(زوجته 

                                         
  .٤/١٧٨شرح فتح القدير ) ١(
  .١/١٥٩انيس الفقهاء  )٢(
  .٢/٤٥ بداية المجتهد )٣(
 .١٠/٢١٦المحلى )٤(



 

 )١٨٦١(

اه المنفصل الذي يفصل بين الزوجة وزوجها علـى الفـور           معن:الطالق البائن    - ٢
هو الطـالق الـذي لـيس       (على وفق ما عرفه الفقهاء اذ يعتبر الطالق البائن          

مـا ال يـصح للـزوج الرجعـة     (وقيل هو ) )١(للزوج بعده أن يراجع المطلقة     
 ).)٢(معه

الثـا أو   المطلقة البائنة هو التي ال رجعة لزوجها عليها لكونها مطلقة ث          :(وقيل  
  ).)٣(دونها بعوض أو بغيره وقد انقضت عدتها 

  :والطالق البائن على ضربين 
 وهو الذي يجوز للزوج الرجوع الى زوجته بعقد:البائن بينونة صغرى  - ١

   .)٤(ومهر جديدين 
وهو الطالق الذي يحرم المرأة على الرجل فاليحـق         :البائن بينونة كبرى     - ٢

نكح زوجا غيره ويدخل بهـا دخـوال        له الرجوع الى المطلقة إال بعد أن ت       
حقيقيا بموجب عقد نكاح صحيح ثم يفارقها اما بالطالق أو الموت وتنتهي             

  .)٥(عدتها 

                                         
  .٥١-٤/٥٠شرح فتح القدير  ) ١(
   .٣/٣٣٥مغني المحتاج  ) ٢(
  .١/٣٢٢المطلع على أبواب المقنع  )٣(
  .٧/٢٩٩المغني ، ٣٣-٢/٣٢الفواكه الدواني )٤(
 .٧/٢٩٩المغني ،١٠/١٢١الحاوي ،٢/٣٤الفواكه الدواني ،٤/٦١البحر الرائق )٥(



– 

  )١٨٦٢(

  حكم إحداد المطلقة 
  :وفيه مبحثان 

  حكم إحداد المطلقة الرجعية :المبحث األول
  .)١(اتفق عامة الفقهاء على أن المطلقة الرجعية ال يجب عليها اإلحداد  

أجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجهـا رجعتهـا أن تتـزين             ( المنذر   قال ابن 
  ). )٢(وتتشوف

وال خالف في أنه ال إحداد على الرجعيـة ال فـي العـدة وال             :( وقال ابن حزم    
  ).)٣(بعدها 

أجمعوا على أنه ال إحداد على أم الولد وال على األمـة اذا تـوفي               ( قال النووي   
  ).)٤( الرجعية عنهما سيدهما وال على الزوجة

وال يجب االحداد على الرجعية بغير خالف نعلمه ألنهـا فـي   :( وقال ابن قدامة  
   ).)٥(حكم الزوجات

 :واستدلوا بما يأتي 
 . )٦( أنها زوجة في األحكام فال يجب عليها االحداد  - ١

أن االحداد يجب إظهاراً للمصيبة على فوت نعمة النكاح والنكـاح بعـد الطـالق         - ٢
 .)٧(ائت بل هو قائم من غير وجه فال يجب االحداد الرجعي غير ف

 .)٨(أنه يستحب لها أن تتزين للزوج وتتحسن له حتى يراجعها  - ٣
وخالف الشافعي في استحبابه فروى عنه أبو ثوررحمهما اهللا أنه يستحب لهـا االحـداد               

  .)٩(وذلك إذا لم ترج الرجعة إظهارا منها للحزن واألسف بفراقه 

                                         
  .١٠/٢٨١المحلى ،٨/١٣٩المبدع ،٣/٣٩٨مغني المحتاج ،٦/١٦١االستذكار ، ٤/١٦٤البحر الرائق : انظر) ١(
  .١/٨٨االجماع ) ٢(
  .١٠/٢٨١ المحلى )٣(
  .٨/٤٠٥ روضة الطالبين )٤(
  .٨/١٤٠المبدع ،١٢٤/ ٨ المغني )٥(
  .٣/٣٢٦الكافي في فقه ابن حنبل ،١/٤٣٢انظر كفاية االخيار ) ٦(
   .٣/٢٠٩بدائع الصنائع : انظر) ٧(
  .٣/٣٢٦الكافي ،٨/٤٠٥روضة الطالبين ،٣/٢٠٩بدائع الصنائع : انظر )٨(
  .٤/٤٥اعانة الطالبين ،٣/٣٩٨مغني المحتاج ،٨/٤٠٥روضة الطالبين : انظر) ٩(



 

 )١٨٦٣(

  كم احداد المطلقة البائنة ح: المبحث الثاني 
  :وتحته مطلبان 
  إحداد المطلقة البائنة قبل الدخول:المطلب األول 

 قال ابـن    )١(اتفق الفقهاء على أن المطلقة البائنة قبل الدخول ال يجب عليها إحداد           
  ) .)٢(المطلقة قبل الدخول الإحداد عليها اتفاقا : (حجر 

  : البائنة قبل الدخول لألسباب التالية ولم يوجب العلماء اإلحداد على المطلقة 
أن الطالق قبل الدخول يوجب انقطاع النكاح بجميع عالئقه فهو ال يوجب عـدة               - ١

ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن        (وليس فيه رجعة  قال تعالى       
فكـذلك ال يوجـب     ) )٣(من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن  من عدة تعتـدونها            

 .)٤( اإلحداد
أن اإلحداد إنما شرع في حق الميت احتياطا لألنساب والطالق قبل الدخول قـام               - ٢

اليقين فيه بعدم الولد لعدم الشغل واألصل عدم اشتغال رحمها بالولد فـال يجـب       
  .)٥(عليها اإلحداد 

  حكم إحداد المطلقة البائنة بعد الدخول: المطلب الثاني 
  :ئنة بعد الدخول فيه ثالثة أقوال اختلف الفقهاء في إحداد المطلقة البا

وجوب اإلحداد على المطلقة البائنة وهذا قول االمام أبي  حنيفة والشافعي  فـي القـديم             
واالمام احمد في احدى الروايتين عنه وبه قال سعيد بن المسيب وأبو عبيد وأبـو ثـور                

  .)٦(وسفيان الثوري 
ة وإلى هـذا ذهـب الـشافعية قـال          استحباب اإلحداد قياسا على إحداد المعتدة عدة وفا       

أما المختلف في وجوب اإلحـداد عليهـا فهـي المبتوتـة ، والمختلعـة ،                ( الماوردي  
  .)٧().والمالعنة فاإلحداد مستحب لهن

                                         
  .٩/٣٠٣االنصاف،٧/٩٦نيل االوطار ،٦/٢٣٣االستذكار ، ٣/٥٣٢حاشية ابن عابدين :انظر) ١(
  .٩/٤٨٧ فتح البارئ )٢(
  .٤٩ سورة االحزاب االية )٣(
  .٤١٦-٥/٣٤٩كشاف القناع ،٣/٢١١بدائع الصنائع : انظر) ٤(
  .٢/٤٦٩االقناع للشربيني ،٦/٢٣٣االستذكار ، ٣/٣٣٥شرح فتح القدير :انظر) ٥(
  ٨/١٢٤المغني ،١١/٢٧٥الحاوي ، ٤/٣٣٨شرح فتح القدير :انظر) ٦(
  .١١/٢٧٣الحاوي  :انظر) ٧(



– 

  )١٨٦٤(

ال إحداد على المطلقة البائنة وإلى هذا ذهب الجمهوروهم  المالكية والشافعي في الجديد              
وي في اإلنصاف أنها المذهب وذهب الى ذلـك     وأحمد في الرواية الثانية عنه قال المردا      

 .)١(الظاهرية وبه قال عطاء وربيعة وابن المنذر
  :أدلة القول األول 

  ) .)٢(أنه نهى المعتدة أن تختضب بالحناء(ماروي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
أن المعتدة لفظ مطلق فيتناول المعتدة من وفاة والمعتدة مـن طـالق ولـم              :وجه الداللة   

  .)٣(يفرق النبي بينهن فتساوين في وجوب االحداد عليهن 
  :نوقش باالتي

  .أن الحديث ضعيف ال تقوم به حجة وال يحتج به في األحكام 
 المعتدة تشمل المالعنة والمختلعة والرجعية فهال أوجبتم االحداد على هؤالء المعتـدات            

إحداد عليهـا فكيـف يـدخل     مثلما أوجبتم على المطلقة البائنة والخالف أن الرجعية ال          
  .)٤(البعض دون البعض

المطلقـة  : "روى الطحـاوي في شرح اآلثـار بإسناده إلى حماد عـن إبـراهيم قـال             
والمختلعة والمتوفى عنها زوجها والمالعنة ال يختضبن وال يتطيـبن وال يلبـسن ثوبـاً           

 ". )٥(مصبوغاً وال يخرجن من بيوتهن
 :وجه الداللة 

  .)٦(لصحابة وزاحمهم في الفتوى فيجوز تقليدهإبراهيم أدرك عصر ا

                                         
االنـصاف  ،٥/٤٢٨كـشاف القنـاع     ،١١/٢٧٥الحـاوي   ،٦/٢٣٣االستذكار  ، ٩٣/ ٢بداية المجتهد   :انظر) ١(

  .١٠/٢٨٠المحلى ،٩/٣٠٢
    وقـال  ) نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء      ( وروى النسائي بلفظ    : (( قال الحافظ ابن حجر   ) ٢(

 ، وقـد وهـم الزيلعـي   ٢/٧٩الدراية )) ، كذا عزاه السروجي في الغاية ولم أجده فليتأمل))الحناء طيب (( 
 – وذكر لفظ الحديث –وعزاه للنسائي ولفظه    : (( ٣/٢٦١السروجي في هذا العزو فقال في نصب الراية         

        :١١/٢٦٥وقال التهانوي عن حديث نهي المعتدة عن الطيب والحناء في إعـالء الـسنن   )). وهو وهم منه 
  ..))الحديث لم يثبتهذا لحاصل أن وا( (

  .٤/٣٣٨شرح فتح القدير ،٦/٥٨لمبسوط ا ،٣/٣٥تبيين الحقائق :انظر) ٣(
  .١٠/٢٨١المحلى :انظر) ٤(
)٣/٨١ ) ٥.  
  .نفس المرجع الصفحة نفسها ) ٦(



 

 )١٨٦٥(

  :نوقش 
بان هذا قول تابعي وقول التابعي ليس بحجة  وليس هناك ما يؤيـده مـن النـصوص                  

  .)١(الشرعية  وال من أقوال الصحابة 
قياس المعتدة البائنة على المتوفي عنها زوجها بجامع انهما معتدتان عن نكـاح السـبيل       

  .)٢(عليهما فيه للزوج 
  :نوقش باالتي 

القياس قياس مع الفارق فهو باطل فالعلة في وجوب االحداد وقوع الفرقة بعـد اسـتيفاء        
  . )٣(المدة من غير اختيار ولذلك لزم في عدة الموت ولم يلزم في عدة الطالق

 وال مناسبة بين البينونة والموت إذ أنبعض البينونة اليمتنع معها  عـود النكـاح بعقـد          
  . )٤( الخلع والفسخ  بخالف الموت فانه اليتصور معه عود النكاح بعدهجديد كبينونة

النكاح نعمة  لما فيه من قضاء شهوتها وعفتها عن الحرام وصيانة نفسها عـن الهـالك        
بلزوم النفقة وقد انقطع ذلك كله بالموت فلزمها االحداد إظهارا للمصيبة والحـزن وقـد               

  .)٥(االحدادوجد هذا المعنى في المبتوتة فيلزمها 
  :نوقش باالتي 

أن نعمة النكاح في المتوفي عنها زوجها ظاهرة اما البائنة فقد قطع الرجل نكاحها فـال                
 .)٦(تلزم االحداد عليه وهو المتسبب في ذلك 

أن اإلحداد حكم أوجبه اهللا على المتوفى عنها ضـابطه اإلمتنـاع عـن الزينـة                -٥   
ائنة ممنوعة من النكاح شرعا فـي مـدة العـدة            من مهيجات الجماع والب    اوالطيب ألنه 

 ٧(فتمتنع عن دواعيه كالمتوفى عنها 
  .)٨(حكامأن المتوفى عنها زوجها والبائنة في عدة يحفظ بها النسب فكانا سواء في األ-٦

                                         
  .٢/٤١٦التقرير والتحرير في علم األصول : انظر) ١(
  .١١/٢٧٥الحاوي ،٤/٣٣٨شرح فتح القدير :انظر) ٢(
  .١١/٢٦٧الحاوي ،٢٨١/ ١٠المحلى :انظر) ٣(
  .١١/٢٧٥الحاوي ،٤/٣٣٨شرح فتح القدير :انظر) ٤(
  .٣/٣٥تبيين الحقائق ،٤/٣٣٨شرح فتح القدير :انظر) ٥(
  .٨/١٣١المغني ،١١/٢٧٥الحاوي ،٣/٣٥تبيين الحقائق :انظر) ٦(
  .٨/١٣١المغني ،٤/٣٣٨شرح فتح القدير :انظر) ٧(
  .١١/٢٧٥الحاوي ،٦/٢٣٣االستذكار :انظر) ٨(



– 

  )١٨٦٦(

  :  نوقش باالتي 
بالفرق بينهما فالمتوفي عنها زوجها لوأتت بولد لحق الزوج ولم يوجد من ينفيه بخـالف   

  .)١(ة فإن زوجها باق فهو يحتاط عليها بنفسه وينفي ولدها إذا كان من غيره المطلق
  :أدلة الجمهور 

ال يحل ألمرأه تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تحد         :( حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم قال        
 والتلبس ثوبا مـصبوغا إال      لفوق ثالث االعلى زوج أربعة أشهر وعشرا فإنها ال تكتح         

 ) )٢(ثوب عصب 
  :وجه االستدالل 

أن االحداد إنما ورد عن المتوفي عنها زوجها والمطلقة زوجها حي فـال إحـداد علـى       
   .)٣(أمرأته 

  :نوقش باالتي 
بأنه ليس في الحديث إال قوله ال يحل المرأة أن تحد على ميت وليس فيه ال يحل لها أن                   

  .)٤(تحد على حي 
  .)٥( للبيان وليس على سبيل الحصر أن الحديث الوارد في المتوفي عنها إنما هو

أن الحديث غايته ومدلوله تحريم اإلحداد على ميت غير الزوج فوق ذلك ونحن نقول به               
  .)٦(ولهذا جازاإلحداد هاهنا باإلجماع

  :يمكن اإلجابة عن ذلك باالتي 
أن إيجاب اإلحداد حكم شرعي يلزم في الذمة واالصل براءة الذمة  فال نثبتـه للمطلقـة         

  .)٧(المبتوتة إال بنص شرعي ولم يوجد 

                                         
  .٨/١٣١المغني :انظر) ١(
فـي  ٥٠٢٨حه كتاب الطالق باب تلبس الحـادة ثيـاب العـصب حـديث رقـم         أخرجه البخاري في صحي   )٢(

،وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطالق باب وجوب اإلحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غيـر        ٥/٢٠٤٣
  .٢/١١٢٧في ٩٣٨ذلك رقم الحديث 

  .٨/١٣١المغني ،٦/٢٣٢االستذكار:انظر) ٣(
  .٦/٢٣٣االستذكار : انظر) ٤(
  .٤/٣٣٨لقدير شرح فتح ا:انظر) ٥(
  .٨/١٣٢المغني :انظر) ٦(
  .٢/٤٠١السيل الجرار : انظر) ٧(



 

 )١٨٦٧(

أن اإلحداد إنما وجب على المتوفي عنها زوجها لحق الزوج تأسفا على مافاتها مـن               -٢
حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت وهذا المعنى لم يوجد فـي المطلقـة الن                

  .)١(ف عليهيمت عنها فال يلزمها التأسالزوج أوحشها بالفرقة وقطع الصلة باختياره ولم 
  :  نوقش باالتي 

بأنه اليسلم لكم أن اإلحداد انما وجب لحق الزوج بل هو لحق الـشرع فـإن التـربص                  
  .)٢(عبادة تتعبد اهللا بها المتوفي عنها زوجها 

لوكان اإلحداد واجبا لحق الزوج لم يجب على المرأة قبل الدخول وقد اتفق العلماء على               
  .)٣(خول فبطل قولكموجوبه على المتوفي عنها قبل الد

أن اإلحداد إنما شرع في حق الميت احتياطا لألنساب ألنه قد مات والمدافع له عـن                -٣
نسبه فجعل االحداد زاجرا قائما مقام المدافع عن الميت بخـالف المطلـق فإنـه هـو                 

   .)٤(المحامي عن نسبه المحتاط له 
   .)٥(ة والموطوءة بشبهة أنها معتدة من غير وفاة فلم يجب عليها اإلحداد كالرجعي-٤

  :نوقش باالتي 
بانه قياس مع الفارق فإن الرجعية زوجة والموطوءة بشبهة ليست معتدة من نكـاح فلـم     

  .)٦(يصح القياس 
  :يجاب عنه 

بأن المطلقة البائنة معتدة فيقاس عليها المختلعة والمالعنة ولم يقل أحد من أهل العلم أنه               
  .)٧(لقة يجب عليهن ا إلحداد فكذلك المط

                                         
  .٣/٢٠٩بدائع الصنائع : انظر) ١(
  .٤/٢١٧البحر الرائق :انظر) ٢(
  .٣/٢٠٤بدائع الصنائع :انظر) ٣(
  .٨/١٣١المغني ،٢/١٦٠كفاية الطالب  :انظر) ٤(
  .٨/١٣١المغني :انظر) ٥(
  .االمرجع السابق الصفحة نفسه:انظر) ٦(
  .١٠/٢٨١المحلى  :انظر) ٧(



– 

  )١٨٦٨(

أن اهللا فرق بين عدة المتوفي عنها زوجها وبين عدة المبتوته فعـدة المتـوفي عنهـا     -٥
زوجها أربعة أشهر وعشرا وعدة المبتوتة ثالثة أشهر أو ثالثة قروء فوجـب التفريـق               

     . )١(بينهما في األحكام والجمع بينهما ال يصح 
وإنما رجحـت  ،  على البائن  حداد  والذي أراه راجحا في هذه المسألة هو عدم وجوب اإل         

  :هذا القول لما يأتي
، ـ األدلـة التي استدل بها القائلون بهذا القول أقوى في نظري من أدلـة المخـالفين               ١

حداد ال يكون إال على ميـت       فحـديث الصحيحين الذي ذكرناه في االستدالل يفيد أن اإل        
حـداد  ثم قيد الجواز بما ذكر في الحديث واستثني مـن ذلـك اإل  ، كـما هو ظاهر اللفظ 

فالمستثنى هنا مـن جـنس      ، حـدادعلى الزوج الميت وبين المـدة التي يكـون بها اإل        
، وكذلك األدلة التي ذكـرنـاهـا هنـالك كلهـا تلتقي حول هذا المعنى         ، المستثنى منه 

والدليل إذا تطرق   ، د عرفت الجواب عن أدلة المخالفين عند ذكرها وهي كلها محتملة          وق
  هإليه االحتمال بطل ب

والحاصل أن االقتصار على مورد النص هو الذي تقتـضيه قواعـد الـشرع     االستدالل  
حداد على غير المتـوفى عنهـا       فمن ادعى وجوب اإل   ، عمال بالبراءة األصلية فيما عداه    

  زوجها فع
  

                                         
  .المرجع السابق الصفحة نفسها:انظر) ١(



 

 )١٨٦٩(

  الخاتمة
، الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم علـى رسـوله األمـين           

  :سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فبعد أن منّ اللَّه الكريم بإنجاز هذا البحث وإتمامه، فـإني أضـع هنـا               : أما بعد 

  :ملخصاً لمجمل ما أسفر عنه من النتائج
رأة عن ما يدعوا إلى جماعها أو ما يرغـب          أن اإلحداد هو تربص تمتنع فيه الم       - ١

ناهـا مـدة مخـصوصة فـي أحـوال          في النظر إليها من الزينة وما فـي مع        
  .مخصوصة

  .أن الطالق هو حل قيد النكاح بلفظ مخصوص  - ٢
جعة وعدمها طالق رجعي وطالق أن الطالق ينقسم الى قسمين باعتبار الر - ٣

  .بائن
  .ن مادامت الزوجة في العدة أن الطالق الرجعي هو إبقاء النكاح على ماكا - ٤
  .أن الطالق البائن هو الطالق الذي ليس للرجل بعده أن يرجع بالمطلقة  - ٥
  .أن المطلقة الرجعية ال إحداد عليها باتفاق الفقهاء ألنها زوجة في األحكام  - ٦
 .أن المطلقة البائنة قبل الدخول ال إحداد عليها باتفاق النه ليس عليها عدة  - ٧
 .ي القول الراجح من أقوال الفقهاءة بعد الدخول ال إحداد عليها فأن المطلقة البائن - ٨

  :وأختم بهذه التوصيات 
  . أوصي بتكثيف البحوث والدراسات حول هذه االمسائل الفقهية وما شابهها- ١١
  . أوصي بدراسة األحكام المترتبة على الطالق دراسة فقهية مقارنة موسعة- ١٢

  .والحمد للَّه رب العالمين
  
  



– 
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  لمصادر والمراجعا
 .القرآن الكريم

شمس الدين محمد بن أحمـد الخطيـب الـشربيني،          : اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع      - ١
 .بيروت–تحقيق مكتب البحوث والدراسات دار الفكر 

عبد اللطيـف  :  تحقيق-اإلقناع في فقه اإلمام أحمد، موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي      - ٢
  .لبنان–بيروت –السبكي، دار المعرفة 

سنة – بدون طبعة -األم، الشافعي أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة       - ٣
  .هـ١٤١٠النشر 

اإلنصاف في معرفة الراجع من الخالف، عالء الدين أبو الحـسن علـي المـردواي                - ٤
  .الطبعةالثانية ـــ بدون تاريخ –الحنبلي، دار إحياء التراث العربي 

د بن عبد اللَّه أبي بكر بن العربي، راجع أصوله، وخـرج  أحكام القرآن، للقا ضي محم   - ٥
 – لبنـان    – بيروت   –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية        : أحاديثه، وعلق عليه  

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الطبعة الثالثة 
 دار  –السيد يوسـف أحمـد      : اختالف األئمة العلماء، يحيى بن هبيرة الشيباني بتحقيق        - ٦

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ الطبعة األولى - بيروت– لبنان –الكتب العلمية 

 –إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبـي بكـر القـسطالني               - ٧
  .هـ ١٣٢٣- الطبعة السابعة – مصر –المطبعة الكبرى األميرية

 دار الكتب   –أسنى المطالب في شرح روض الطالب، شيخ اإلسالم زكريا األنصاري            - ٨
محمد محمد  . د:  تحقيق – الطبعة األولى    –م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٢ – بيروت   –العلمية  

  .تامر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجـيم                - ٩

  . بدون تاريخ – الطبعة الثانية –المصري، دار الكتاب اإلسالمي 
ار الكتب العلمية بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين  بن مسعود الكاساني، د        -١٠

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ – الطبعة الثانية –
هــ  ١٤٣٥مدونة عام   ،البوابة االلكترونية لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية         -١١

 sa.gov.moh.www.الرضاعة الطبيعية ،
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تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، تحقيق مجموعة             -١٢
  .دايةمن المحققين، دار اله

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجـن فخـر الـدين الزيلعـي                  -١٣
  .هـ١٣١٣ –القاهرة، الطبعة األولى ، بوالق –الحنفي، المطبعة الكبرى األميرية 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي، المكتبـة               -١٤
  .م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧ عام النشر -التجارية الكبرى بمصر، الطبعة بدون

محمد : تحقيق، التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي       :التعاريف   -١٥
، دمـشق الطبعـة األولـى     ، بيروت –دار الفكر   ، رضوان الداية، دار الفكر المعاصر    

  .هـ١٤١٠
ى مـصطف : تفسير ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق            -١٦

  .السيد محمد و محمد السيد رشاد، مؤسسة قرطبة و مكتبة أوالد الشيخ
جامع البيان عن تأويل آي القران، محمد بـن جريـر بـن جعفـر               = تفسير الطبري    -١٧

الطبعـة  . عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعـة           . د: الطبري، تحقيق 
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ –األولى 

 الطبعة  –، أبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، عالم الكتب          التنبيه في الفقه الشافعي    -١٨
  .بدون

 مكة  –مكتبة االسدي   ،عبداهللا بن عبدالرحمن البسام     ،توضيح االحكام من بلوغ المرام       -١٩
 .م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣ الطبعة الخامسة –المكرمة 

مر رد المحتار على الدار المختار، ابن عابدين  محمد أمين بن ع           = حاشية ابن عابدين     -٢٠
 -هــ  ١٤١٢ الطبعـة الثانيـة   – بيـروت  –بن عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر   

 .م١٩٩٢

محمد عليش، دار   :  تحقيق –حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي          -٢١
  .الفكر بيروت

 دار الفكـر    –الحاوي الكبير، أبي الحسن علي بن محمد البغدادي المشهور بالماوردي            -٢٢
  . بيروت–

الحكام شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال خـسرو، دار             درر   -٢٣
  .إحياء الكتب العربية 



– 
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: الذخيرة، أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي، تحقيـق             -٢٤
  .م١٩٩٤ بيروت، الطبعة األولى –محمد حجي و سعيد غراب، دار الغرب اإلسالمي 

ة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي،             روضة الطالبين وعمد   -٢٥
/ هــ   ١٤١٢،  بيروت، الطبعة الثالثـة    –زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي     : تحقيق
  .م١٩٩١

شعيب : سنن الدارقطني، أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن دينار البغدادي، تحقيق             -٢٦
األولى : روت لبنان، الطبعة  بي، األرناؤوط و حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة         

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، 
بـدون طبعـة،   : الطبعة. الشرح الكبير على مختصر خليل، أحمد الدردير، دار الفكر      -٢٧

  .وبدون تاريخ
الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار            -٢٨

محمد رشـيد رضـا صـاحب       : الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته      
  .المنار

 بيـروت،   –شرح مختصر خليل، محمد بن عبد اللَّه الخراشي، دار الفكـر للطباعـة               -٢٩
  .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة

الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بـن محمـد العثيمـين، دار ابـن                  -٣٠
  .هـ١٤٢٢األولى : الجوزي، الطبعة 

، محمـد بـن     سند الصحيح من أمور رسـول اللَّـه         الجامع الم = صحيح البخاري    -٣١
دار : محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشـر      : إسماعيل أبي عبد اهللا البخاري، تحقيق     

  .هـ١٤٢٢ الطبعة األولى –طوق النجاة 
، أبي الحسين   المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللَّه        = صحيح مسلم    -٣٢

 -مجموعة من المحققـين، دار الجيـل  : بوري، تحقيق مسلم بن الحجاج القشيري النيسا    
  هـ١٣٣٤ الطبعة مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة –بيروت 

ضعيف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين األلباني، أشرف علـى طباعتـه والتعليـق          -٣٣
 -هــ   ١٤١١ بيروت، الطبعـة األولـى       -زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي   : عليه

  .م١٩٩١
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مهدي . د: العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بي عمرو بن تميم البصري، تحقيق             -٣٤
  .المخزومي، دار ومكتبة الهالل

 .المكتبة الشاملة ،محمد صالح المنجد ،فتاوى االسالم سؤال وجواب  -٣٥

رئاسة إدارة  : فتاوى اللجنة الدائمة، جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر           -٣٦
  .ث العلمية واالفتاءالبحو

 دمـشق،   – سورية   -وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر     . الفقه اإلسالمي وأدلته، د    -٣٧
  .الطبعة الرابعة

الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، مصطفى الخن و مصطفى البغـا و علـي                -٣٨
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ دمشق، الطبعة الرابعة –الشربجي، دار القلم للطباعة 

دواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بـن غـانم شـهاب الـدين                الفواكه ال  -٣٩
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥:  تاريخ النشر-بدون: النفراوي، دار الفكر، الطبعة

مكتب : القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق           -٤٠
  .طبعة الثامنة ال- لبنان- بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر. تحقيق التراث

أبي محمد موفق الدين عبد اللَّه بن قدامـة المقدسـي، دار          ،الكافي في فقه اإلمام أحمد       -٤١
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الكتب العلمية، الطبعة األولى 

كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين البهـوتي الحنبلـي،     -٤٢
  .دار الكتب العلمية، بيروت

 القاهرة  -الناشر العربي :  اإلسالم، أبو سعد محمد شتا، مطابع      ال ضرر وال ضرار في     -٤٣
  .م١٩٨٦، 

: لسان الحكام في معرفة األحكام، أحمد بن محمد أبي الوليد ابن الشحنة الحلبي، الناشر              -٤٤
  .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣:  القاهرة، الطبعة الثانية -البابي الحلبي

 - بيـروت  -دار صـادر  لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور اإلفريقي،            -٤٥
  هـ١٤١٤الطبعة الثالثة 

، المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه بن مفلح، دار الكتـب العلميـة     -٤٦
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ لبنان، الطبعة األولى -بيروت

،  بيروت–المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الدين السرخسي، دار المعرفة        -٤٧
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤: خ النشر تاري–بدون : الطبعة 



– 
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 – حي العقيق    - الرياض –مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، المملكة العربية السعودية         -٤٨
  .شارع التحلية

  .مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، تصدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة -٤٩
مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان المـدعو                 -٥٠

  .بدون طبعة، وبدون تاريخ:  الطبعة-ه، دار إحياء التراث العربيبشيخي زاد
، المجموع شرح المهذب، أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكـر              -٥١

  .بدون: الطبعة
: مجموع الفتاوى، تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق              -٥٢

  .هـ١٤١٦مجمع الملك فهد، عام النشر : شرنا. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
: مجموع فتاوى ابن باز، عبد العزيز بن عبداللَّه بن باز، أشرف على جمعـه وطبعـه          -٥٣

  .محمد بن سعد الشويعر
سراج الدين بـن    : المجموع المذهب في قواعد المذهب، صالح الدين العالئي، تحقيق         -٥٤

 ود  إشراف محمد بن حم-بالل، رسالة مقدمة لنيل الماجستير

  .هـ١٤١٥ - هـ١٤١٤  -الوائلي
 الطبعـه   -المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، دار الكتـب العلميـة              -٥٥

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥األولى 
: الناشـر ، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل، رواية إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج           -٥٦

 -هــ   ١٤٢٥ولـى    الطبعـة األ   –عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة       
  .م٢٠٠٢

مكتـب البحـوث   : تحقيـق ، مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباني   -٥٧
  .هـ١٤٣١الطبعة األولى . جمعة المكنز اإلسالمي: الناشر، بجمعية المكنز

محمد عوامة،  : تحقيق. مصف ابن أبي شيبة، أبي بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة             -٥٨
  . الهندية القديمةطبعة الدار السلفية

معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي و حامد صادق قنبس، دار النفائس للطباعـة،               -٥٩
  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الطبعة الثانية 

  .المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة -٦٠
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: المغني، أبي محمد موفق الدين عبد اللَّه بن قدامة المقدسي، مكتبة القـاهرة، الطبعـة               -٦١
 .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨ تاريخ النشر -بدون طبعة

. عبد السالم محمد هـارون    : مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، تحقيق         -٦٢
  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩دار الفكر، عام النشر 

  .org.wikipedia.ar://http.الموسوعه العربية الحرة، موسوعة ويكيبيديا العربية -٦٣
دار ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملـي           -٦٤

  .هـ١٤٠٤ -ط أخيرة.  الطبعة- بيروت–الفكر 
أحمد محمود ابـراهيم  : الوسيط في المذهب، أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق  -٦٥

  .هـ١٤١٧،  القاهرة، الطبعة األولى –و محمد محمد  تامر، دار السالم 
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  باللغة العربية المستخلص
   األولويات فقه

  )تطبيقات فقهية معاصرة(
  : حث البأهداف
 ). األولوياتفقه( تعريف محدد يبين المراد بـإلى الوصول - ١
 .له التأصيل الشرعي - ٢
 .ه بيان ضوابط- ٣
 .ته أهميابراز - ٤
    . المعاصرة لفقه األولوياتلفقهية عدد من التطبيقات ادراسة - ٥
  :  وإجراءاته البحثمنهج
  : ، وكانت إجراءاته كما يلي المنهج االستقرائي واالستنباطيت في هذا البحثاتبع

  .ا شرعتأصيله و، معنى فقه األولوياتر تحري- ١
، وتحديد ولى بعض األدلة من الكتاب والسنة التي ورد فيها نص اَألذكر - ٢

  .ضوابط تلك األولويات
  .فقهية معاصرة قاتدراسة نماذج لتطبي - ٣
 ورقم ، كتاب اهللا تعالى مع بيان اسم السورةنعزو اآليات إلى موضعها م - ٤

  .آليةا
 األحاديث من مصادرها مع بيان درجتها عند المحدثين مالم تكن في تخريج - ٦

  .الصحيحين أو أحدهما
  .والتوصيات النتائجأهم :  وتشملالخاتمة - ٧

 
 

 
  أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 

  الرحمن بنت عبد جامعة األميرة نورة
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  .مصادر فهرس ال- ٨
  : النتائج: أوالً
 والفهم الصحيح للشريعة ، تفاوتًا بليغًاالشرعاألحكام والتكاليف متفاوتة في  - ١

 بين المصالح إذا حيستلزم معرفة فقه األولويات وكيفية الموازنة والترجي
 . أو المفاسد إذا اجتمعت،تعارضت

 .عظيمة غياب فقه األولويات من حياة األمة يؤدي إلى مفاسد إن - ٢
 ةلزم المكلف الحفاظ على المصلحة الراجحة والتضحي تزاحمت مصلحتان إذا - ٣

 .بالمصلحة المرجوحة، فيما إذا عجز عن الجمع بينهما
 الرفق ني يعالشرعية، وإنما األحكام يعني التساهل في ال التيسير على التشديد تقديم - ٤

 .وعدم التكليف بما ال يطاق
  : التوصيات: ثانيا

  . في بيان فقه األولويات، لما له من األهمية الباحثين بالكتابةتوصي الباحثة - ١
في مجاالتها المتعددة على طالب ) فقه األولويات (ادة بتقرير متوصي الباحثة - ٢

 . طالب الدراسات العلياخاصةالجامعة، 
  :الكلمات االفتتاحية

  .األولويات، المصالح، التيسير
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 اإلنجليزيةباللغة  المستخلص
In the Name of Allah the Beneficiary the Most Merciful 

Jurisprudence of Priorities 

Aims of the Research 
- To define precisely the meaning of “Jurisprudence of priorities” 

- Its root in the Islamic Sharia Law. 

- Explain it controls 

- Show it importance 

- Study some contemporary jurisprudence applications of 

Jurisprudence of Priorities 

Methodology of the Research and its Procedures 
By the Will of Allah, I shall use both the inductive and deductive 

methodologies:  

- Compile, compose, and define the meaning of “Jurisprudence of 

Priorities” and prove its root in the Islamic Sharia.  

- Give some evidence from the Holy Quran and the Sayings of the 

Prophet and to determine the appropriateness of these priorities 

- Study some examples of the contemporary jurisprudence 

applications. 

- Attribute the Quranic Verses to their places in the Holy Quran 

together with the name of the Quranic Chapter and the No. of the 

Verse. 

- Documentation of Hadith from its original sources and explaining 

its Rank among Hadith Narrators and which of them is mentioned 

in Bukhari and Muslim Hadith Books (Al Sahihain) or whether it 

is mentioned in only one of them.  



– 
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 - The Conclusion, it includes the most important findings and 

recommendations  

- Tables of indexes.  
First: the Findings: 

- The provisions and obligations vary widely in Sharia, and the 

correct understanding of Shariah requires knowledge of 

jurisprudence of priorities and how to balance and weight between 

interests if they are inconsistent or if evil gathered together. 

-.If jurisprudence of priorities is absent in the life of the Nation 

“Ummah”, then this will lead to great corruption. 

- If two interests came together, the designate shall preserve the 

outweighing interest and sacrifice the other interest, if he fails to 

combine them together. 

- If priority is given to the easier instead of the harder one “the rigid 

one” it does not mean leniency in the Sharia rulings, but rather it 

means making things easier for people and not assigning them 

what are unable to do. 

Second: Recommendations: 

- The Researcher recommends that researchers shall carryout further 

research on the subject and write more about jurisprudence 

priorities, because of its importance. 
- The Researcher also recommends that (Jurisprudence priorities) 

and its various fields be taught as a course at the various 

universities to students, especially graduate students. 

KEY Words: 

Priorities, Interests, the easier 
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  :المقدمة
إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 

اهللا عليه  أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى
   .م تسليما كثيراوعلى آله وصحبه وسل

  :أما بعد
فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها 

 الشرين حتى يقدم عند التزاحم خير  الخيرين وشربحسب اإلمكان، ومعرفة خيِر
 ودرء ،، وعلى المسلم أن يسعى لتحصيل المصالح كلهاالخيرين ويدفع شر الشرين

 فال يتمكن المرء من تحقيق ، ولكن ذلك قد يتعذر في أحوال كثيرةالمفاسد جميعها،
 مصلحة إال بتركه لمصلحة أخرى أو بارتكابه لمفسدة، أو أن يكون في وضع ال

لزمه أن يختار أخفهما يستطيع أن يترك مفسدة إال إذا ارتكب أخرى أو ترك مصلحة، في
ه الحاالت المتعارضة البد له من يجب عليه فعله في هذ أن يقرر ماوألجل ضررا ومفسدة؛ 

 مبثوث في كتب تراث هذه األمة، من كتب الفقه  وفقههو علمو، معرفة فقه األولويات
واألصول والعقائد، وهو ما يعرف بفقه مراتب األعمال، حيث يتعلم منه المسلم أن لألعمال 

وقتًا معينًا، وأولوية  متباينة ومتفاضلة في أهميتها وفي ثوابها وفضلها، وأن لكل عملمراتب 
متقدمة على غيرها، فالفهم الصحيح للشريعة يستلزم معرفة فقه األولويات، وكيفية الموازنة 
والترجيح بين المصالح إذا تعارضت، أو المفاسد إذا اجتمعت، وهو ما طبقه السلف الصالح 

يع أبواب الفقه ه بكل وعي وبصيرة، في جمؤواألئمة المجتهدون، وكبار علماء اإلسالم وفقها
  . اإلسالمي

تطبيقات فقهية (من خالل ) فقه األولويات(ومن هنا تبرز الحاجة لدراسة موضوع 
  .، وأسأل اهللا تعالى اإلخالص والعون والقبول)معاصرة

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 من األهمية البالغة لكل مسلم أن ينضبط عنده ميزان األولويات، حتى ال يقدمأن  - ١

  .المهم على األهم، أو يحرص على المفضول ويترك الفاضل
  . ن اإلخالل بفقه األولويات يحدث ضررا بليغًا في دين العبد ودنياهأ - ٢



– 
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أن انضباط ميزان األولويات في حياة المسلمين في ظروفنا الراهنة بات ضرورة شرعية،  - ٣
معنوية والفكرية واالجتماعية، وحاجة حضارية إلعادة الميزان في كل الجوانب المادية وال

نظرا الختالل الموازين الشرعية في حياة كثير من المسلمين، اليوم بين ما يقدم من 
األحكام وما يؤخر، وبين المهم منها واألهم، وبين الفاضل والمفضول، وبين الصالح 

 .واألصلح؛ مما يؤكد أهمية الموضوع، ويزيد الحاجة إلى دراسته
  :أهداف البحث

 ).فقه األولويات( الوصول إلى تعريف محدد يبين المراد بـ- ١
 . التأصيل الشرعي لفقه األولويات- ٢
 . بيان ضوابط فقه األولويات- ٣
 . إبراز أهمية فقه األولويات- ٤
    . دراسة عدد من التطبيقات الفقهية المعاصرة لفقه األولويات- ٥

  :مشكلة البحث
  :آلتييمكن إجمال التساؤالت في الموضوع في ا

  ما المراد بفقه األولويات؟  -
- في الكتاب والسنة؟ هل لهذا الفقه أصل شرعي   
  ما مدى أهمية هذا العلم؟ وما اآلثار المترتبة على اإلخالل به؟ -
   هل لتعيين األولويات ضوابط؟-
  منهما؟ المقدم فما ونافلة، فريضة صالة اجتمعت إذا -
 آخر إلى ينتظر أو الوقت، أول فضيلة على احفاظ الماء فقد من ويصلي يتيمم هل -

  الطهارة؟ فرض ليدرك الوقت؛
  أجانب؟ رجال بين ماتت إذا المرأة تغسل كيف -
  سنين؟ سبع بعد البنت بحضانة األولى من -
 واإلتيان السهو بسجود يؤمر فهل وسواسا، صار حتى الصالة في الشك منه كثر من -

   فيه؟ شك بما
  :الدراسات السابقة
هتم أصحابها بجمع افي التأليف قريبة من وجهة األولويات، قديمة هناك وجهة 

في شتى أبواب العلم، من عبادات وتاريخ، وجهاد وأسماء، وألقاب وأمثال، أو ائل األو
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  .وكل هذه الدراسات صلتها بموضوع البحث بعيدة، وغيرها… في الوقائع واألحداث
  : ومن الدراسات الحديثة

محمد الوكيلي وكان محور . تأليف د. األولويات دراسة في الضوابط كتاب فقه •
  .الدراسة هو ضوابط فقه األولويات

  . كما يوجد عدد من األبحاث التي تحدثت عن فقه األولويات بشيء من اإليجاز•
طلع على دراسة مستقلة في تكييف المسائل الفقهية التي تتعلق بفقه أولم 
   .األولويات

  :منهج البحث
حيث أستقرئ ،  واالستنباطيتبع المنهج االستقرائيأول اهللا وقوته سوف بح

  .يتعلق بموضوع البحث النصوص وأستنبط منها ما
  :إجراءات البحث

  .تحرير معنى فقه األولويات، وتأصيله شرعا - ١
 األدلة من الكتاب والسنة التي ورد فيها نص األولى أو ما يرادفه من  ذكر بعض- ٢

  .ك األولوياتلوابط تمعان، وتحديد ض
  .دراسة نماذج لتطبيقات فقهية معاصرة - ٣
  . مع بيان اسم السورة ورقم اآلية،عزو اآليات إلى موضعها من كتاب اهللا تعالى - ٤
تخريج األحاديث من مصادرها مع بيان درجتها عند المحدثين، مالم تكن في    - ٥

  .الصحيحين أو أحدهما
  . أهم نتائح البحث وتوصياته، مع الفهارس الالزمة تذييل البحث بخاتمة تشتمل على- ٦

  :خطة البحث
  : وتشتمل على: المقدمة

الدراسات و ،مشكلة البحثو ،أهداف البحثو ،أهمية الموضوع وأسباب اختياره
   .، وخطة البحثمنهج البحثو ،السابقة

  :وفيه أربعة مباحث: الفصل األول
  :وفيه مطلبان، بيان المراد بفقه األولويات: المبحث األول

  .اباعتباره مركب األولويات فقه: المطلب األول
   .ا باعتباره لقباألولويات فقه تعريف: المطلب الثاني
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  .األولويات فقه أهمية: المبحث الثاني
  : وفيه مطلباناألولويات، لفقه الشرعي التأصيل: المبحث الثالث

  .األولويات راعاةعلى م الكريم القرآن مناالستدالل : األول المطلب
  .األولويات راعاةعلى م النبوية السنة من االستدالل: المطلب الثاني

 .األولويات فقه ضوابط: المبحث الرابع
  :التكييف الفقهي لمسائل تتعلق بفقه األولويات، وفيه خمسة مباحث: الفصل الثاني

  .والمستحبات النوافل من بالتقديم أولى الفرائض: المبحث األول
  .المأمورات بفعل االهتمام أولى من المنهيات بترك االهتمام :انيالمبحث الث

  .مصلحة األقل من بالتقديم أولى مصلحة  األكثر:المبحث الثالث
 نفعـه  القاصـر  العمل على الغير إلى نفعه المتعدي العمل تقديم: المبحث الرابع 

  . أولىصاحبه على
  .التعسير من أولى التيسير: المبحث الخامس

  :  علىملتتشالخاتمة و
  .توصياتهوأهم نتائج البحث، 

   :الفهارس وتشمل
  . وفهرس الموضوعات،فهرس المصادر والمراجعفهرس اآليات، وفهرس األحاديث، و
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  الفصل األول
  :وفيه أربعة مباحث

  : بيان المراد بفقه األولويات:المبحث األول
  :وفيه مطلبان

  :اركبتعريف فقه األولويات باعتباره م: المطلب األول
  :تعريف الفقه) أ

  :  لغةتعريف الفقه
دل على إدراك الشيء والعلم هي ت«و ،)الفاء والقاف والهاء(كلمة الفقه مكونة من 

وكل عالم بشيء فهو فقيه، ثم اختص بذلك علم  فقهت الحديث أفقهه،: به، تقول
: ته لك، والفقه وأفقهتك الشيء، إذا بين،فقيه: الشريعة، فقيل لكل عالم بالحالل والحرام

العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين؛ لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع 
  .)١(»العلم كله

الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص «: قال الراغب األصفهاني
ولَِكن ﴿ :، وقال)٢(﴾ِديثًافَما ِلهُؤالء الْقَوِم الَ يكَادون يفْقَهون ح﴿ :من العلم، قال تعالى
: إلى غير ذلك من اآليات، والفقه العلم بأحكام الشريعة، يقال ،)٣(﴾الْمنَاِفِقين الَ يفْقَهون

  .)٤(»فَقُه الرجل فقاهة، إذا صار فقيها
  :تعريف الفقه اصطالحا

  .)٥(»الفقه هو معرفة األحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية«
  :تعريف األولويات) ب

  :تعريف األولويات لغة
األول بمعنى  ، وهو اسم تفضيل، ويأتي لغة بمعنيين،)أولى(لويات جمع مفرده واأل

  . أقرباألجدر واألحرى، والثاني بمعنى 

                                         
  .)٥٢٢/ ١٣(، لسان العرب، البن منظور )٤٤٢/ ٤( مقاييس اللغة، البن فارس )١(

 .٧٨: ، اآليةالنساءسورة  )٢(

  .٧:  اآلية،سورة المنافقون )٣(

  .٣٨٤ مفردات القرآن، ص )٤(

 .)٣١/ ١(  نهاية المحتاج.)١/١٩(شرح التلويح على التوضيح  ،)١/٥٤(روضة الناظر وجنة المناظر  )٥(



– 
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استعماالت ُأخَر، لكنها ال تخرج في مجموعها عن المعنى األصلي ) أولى(ولمادة 
أسداه إليه، : أوصاه عليه، وأواله معروفًا: ه على اليتيمومنها َأوال ،الذي هو األحقية
قاربك الشر : كلمة تهديد ووعيد، أي: جعله واليا عليه، وَأولَى لك: وَأولَى فُالنًا األمر

  .فاحذر
أصل صحيح يدل على قُرٍب، من ذلك  :الواو والالم والياء «مقاييس اللغةقال في 

لْيقَاُل: الْوي ،بِني، ومن تَ: الْقُرقَاِربي ِليِني، َأيٍب، وجلس مما يقُر لٍْي، َأيو دعب داعب
 والْحِليفُ، وابن الْعم، والناصر،  والمحب،الْمعِتقُ والْمعتَقُ، والصاِحب،: الباب المولى

 ، وَأجدرَأي َأحرى ِبِه ه، وفالن أولى بكذا،وكل من ولي أمر آخر فهو ولي… ؛والجار 
ِعيدوو ددلَى بمعنى تَه١(»وَأو(.   

  :اصطالحاتعريف األولويات 
حيث استعمله  إن مصطلح األولويات من المفردات المستخدمة في تراثنا الفكري،

علماؤنا األوائل في كتبهم في سياقات كثيرة، وإن كان استخدامهم له بصيغ مختلفة مثل 
فإن هذا ال يعني عدم  ،»أولوية الفعل«: أو قولهم ،» ذاكهذا الفعل أولى من «:قولهم

حيث إن فكرة هذا العلم كانت واضحة   األولويات لدى علمائنا األوائل،فقهنضوج فكرة 
كما تشكلت في  لديهم، وإن لم تتشكل على صورة علم مستقل كالفقه والتفسير والحديث،

  .عصرنا الحاضر
 ولم يتعرض كثير منهم ،الحاضروكثر استخدام هذا المصطلح في العصر 

   .)٢ ( فالمعنى المتبادر منه يفهم بداهة، ولعل ذلك يعود إلى وضوح المصطلح؛لتعريفه
 أبرز العلماء الذين توسعوا في -رحمه اهللا -  اإلمام ابن القيم الجوزية ويعد

ب فهذا أصل نافع جدا، يفتح للعبد باب معرفة مرات«:  حيث يقولالحديث عن األولويات
األعمال وتنـزيلها منازلها؛ لئال يشتغل بمفضولها عن فاضلها، فيربح إبليس الفضل 
الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها، فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك وقته، فتفوته 
مصلحته بالكلية، لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا، وهذا يحتاج إلى 

ه،  وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقَّمعرفة بمراتب األعمال

                                         
 ).١٤١/ ٦( مقاييس اللغة، أحمد بن فارس )١(

 .٤ص ، فقه األولويات في مقاصد الشريعة حسب المنظور القرآني)٢(
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  .)١(»وتنـزله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه
االستخدام بين أوساط العلماء وفي العصر الحديث أصبح مصطلح األولويات شائع 

ينوالمفكرين اإلسالمي.  
هي األعمال الشرعية التي لها حق  «: األولويات بقولهمحمد الوكيلي  عرفوقد

   .)٢(»التقديم على غيرها عند االمتثال، أو عند اإلنجاز
هي ما أمر الشارع بتقديمه أو تأخيره من األعمال عند «: خرون بأنهاآوعرفها 

  .)٣(»التزاحم
   :اتعريف فقه األولويات باعتباره لقب: المطلب الثاني

 األولويـات، وإنمـا اقتـصر    فقـه ف محـدد ل لم يتطرق العلماء األوائل إلى تعري     
األمر كما ذكرنا على التأسيس لهذا العلم، ووضع اللبنـة الرئيـسة لـه، حتـى جـاء                  

 األولويـات أكثـر تبلـورا ووضـوحا، بحيـث يمكـن             فقه وأصبح   الحاضرعصرنا  
تصنيفه كأحد العلوم المستقلة بـذاتها، ولـه صـالته بـالعلوم والمعـارف األخـرى،                

  .لم آخرشأنه شأن أي ع
 بناء ،العلم باألحكام الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها :ويمكن تعريفه بأنه

  .)٤(على العلم بمراتبها وبالواقع الذي يتطلبها
 :األولويات فقه أهمية: المبحث الثاني

  : لفقه األولويات أهمية بالغة أشير إليها في النقاط التالية
 عليها حاالت التزاحم  ودرجات، وتطرُأاألفعال جميعها لها مراتب: أوالً

والتعارض فنحتاج لمعرفة األولويات، وذلك بمعرفة مراتب المعروف، ومراتب المنكر؛ 
  .حتى نقدم األهم على المهم

أن األحكام واألعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست  :ثانيا
ا المكمالت، ومنها الكبير ومنها الصغير، كلها في رتبة واحدة، فمنها األركان ومنه

الفهم وإن ومنها األصلي ومنها الفرعي، وفيها األعلى واألدنى، والفاضل والمفضول، 

                                         
  .٩٢ الوابل الصيب من الكلم الطيب، ص )١(

 .١٥ في فقه األولويات دراسة في الضوابط، محمد الوكيلي، ص)٢(

 .٧ ص،إلسالمي فقه األولويات في مقاصد الشريعة حسب المنظور ا)٣(

 . ١٦ ص ،محمد الوكيلي فقه األولويات دراسة في الضوابط )٤(



– 

  )١٨٨٨(

الصحيح للشريعة يستلزم معرفة فقه األولويات، وكيفية الموازنة والترجيح بين المصالح 
  .إذا تعارضت، أو المفاسد إذا اجتمعت

ألولويات يحدث ضررا بليغًا بالدين والحياة، فإن العقيدة ن اإلخالل بفقه اأ: ثالثًا
في اإلسالم مقدمة على العمل، واألعمال متفاوتة تفاوتًا بعيدا، وهي تتفاضل عند اهللا 

  .سبحانه
أن انضباط ميزان األولويات في حياة المسلمين في ظروفنا الراهنة بات : رابعا

ن في كل الجوانب المادية والمعنوية، ضرورة شرعية، وحاجة حضارية إلعادة الميزا
والفكرية واالجتماعية، فالعلم به يدعونا لترتيب األعمال، وبيان ما يجب أن يقدم 
ويؤخر، وما هو واجب وما هو مستحب، وأيها محرم، وأيها يستحق االهتمام وبذل 

ال  الذي حان وقت العمل به، وأيها يؤخر الحديث عنه، االجهد، وأيها ال يستحق، وم
للتقليل من قيمته وإنما مراعاة لفقه ترتيب األولويات في حياة األمة، بما يحقق المصلحة 

  .)١ (للمجتمع
  :األولويات لفقه الشرعي التأصيل: المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان
 :األولويات راعاةعلى م الكريم القرآن مناالستدالل : األول المطلب

 بأوامر مطلقة مجردة عن اعتبار نها لم تأِتالمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أ
الزمان والمكان واألشخاص، فجميع األوامر والتوجيهات كانت تأتي مع إشارات 
واضحة إلى اعتبار ظروف التطبيق، وتقرير البديل الذي يتناسب مع حال المكلّف، 

وهو وهذا االعتبار لظروف تطبيق األوامر الشرعية هو ما يسمى بمراعاة األولويات، 
ن  األهم فالمهموا تقديم األولى، منهج سار عليه القرآن الكريم في معالجة قضايومثاله بي

  .فالتحسيناتفي المحافظة على الضروريات، ثم االنتقال إلى تحقيق الحاجيات، 
 إما أن ،وعليه فإن تقديم شيء على آخر يدل على أن المقدم أولى من المؤخر

 وإما أولى بالترك واالجتناب إذا كانت ،ن فيه زيادة نفعيكون أولى باالمتثال إذا كا
  .الزيادة ضررا

ِإن تُبدواْ ﴿: قوله تعالى: ومن األمثلة التي تدل على الموازنة بين المصالح
نكُم مع كَفِّريو لُّكُم رخَي واء فَها الْفُقَرتُْؤتُوها وِإن تُخْفُوهو ا ِهيقَاِت فَِنِعمدالص َئاِتكُمين س

                                         
 .٧ص ، فقه األولويات في مقاصد الشريعة اإلسالمية: أنظر )١(



 

 )١٨٨٩(

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه اآلية في : ، قال القرطبي)١(﴾واللّه ِبما تَعملُون خَِبير
صدقة التطوع؛ ألن اإلخفاء فيها أفضل من اإلظهار، وكذلك سائر العبادات اإلخفاء 

  .)٢(تأفضل في تطوعها النتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبا
َأما السِفينَةُ فَكَانَتْ ِلمساِكين يعملُون ﴿: قوله تعالى: وازنة بين المفاسدومن أمثلة الم

، فاآلية تدل )٣(﴾ِفي الْبحِر فََأردتُّ َأن َأِعيبها وكَان وراءهم مِلك يْأخُذُ كُلَّ سِفينٍَة غَصبا
لك الظالم عن  لكي ينصرف الم؛على أن خرق السفينة وهي مفسدة صغرى جائز

 وهي مفسدة كبرى فقد تعارضت مفسدتان فيرتكب أخفها لدرء ،غصب كامل السفينة
 يقول ، فبقاء السفينة ألصحابها وبها خرق أقل مفسدة من بقائها سليمة مغصوبة،أعظمها

ولو اطلع موسى على ما في خرق السفينة من المصلحة، وعلى «: السالم  العز بن عبد
المصلحة، وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة غصبها، وعلى ما ما في قتل الغالم من 

ب في إبقاء الغالم من كفر أبويه وطغيانهما، لما أنكر عليه، ولساعده في ذلك وصو
  .)٤(» رأيه؛ لما في ذلك من القربة إلى اهللا

ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها، وجواز إصالح : قال القرطبي
  .)٥( بإفساد بعضهكل المال

والَ ﴿:  اهللا ه قول:أما أمثلة الموازنة بين المصالح المتعارضة مع المفاسد فمنها
 ملَهمٍة عنَّا ِلكُلِّ ُأميز ِر ِعلٍْم كَذَِلكا ِبغَيودع واْ اللّهبسوِن اللِّه فَيِمن د ونعدي واْ الَِّذينبتَس

ِهم مبِإلَى ر لُونثُممعا كَانُواْ يم ِبمُئهنَبفَي مهِجع٦(﴾ر(.  
ينهى اهللا المؤمنين عن أمر كان جائزا، بل مشروعا في « :قال السعدي رحمه اهللا

آلهة المشركين، التي اتخذت أوثانًا وآلهة مع اهللا، التي يتقرب إلى األصل، وهو سب 
  .اهللا بإهانتها وسبها

طريقًا إلى سب المشركين لرب العالمين، الذي يجب ولكن لما كان هذا السب 
نهى اهللا عن سب آلهة -وآفة، وسب وقدح  تنـزيه جنابه العظيم عن كل عيب

                                         
  .٢٧١: ، اآليةالبقرةسورة  )١(

  .)٣٣٢/ ٣ (الجامع ألحكام القرآن الكريم )٢(

 .٧٩: الكهف، اآلية سورة )٣(

 .)٥٨ / ٢(نام  قواعد األحكام في مصالح األ)٤(

 .)١١/٢٥(  الجامع ألحكام القرآن)٥(

  .١٠٨: ، اآلية األنعامسورة )٦(



– 

  )١٨٩٠(

المشركين؛، ألنهم يحمون لدينهم، ويتعصبون له؛ ألن كل أمة زين اهللا لهم عملهم فرأوه 
  .)١(»مينحسنًا، وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم ليسبون اهللا رب العال

 :األولويات راعاةعلى م النبوية السنة من االستدالل: المطلب الثاني
 عن ابن :في السنة النبوية ما جاء من األمثلة التي تدل على الموازنة بين المصالح

صالة الجماعة أفضل من صالة الفَذِّ بسبع  ((: قالعمر رضي اهللا عنهما أن الرسول 
  .)٢(مسلم و، رواه البخاري))وعشرين درجة

رباط يوم وليلة خير من : (( يقولسمعت رسول اهللا :  قالوعن سلمان 
  .)٣(، رواه مسلم))صيام شهر وقيامه

المصالح والمفاسد في رتٍَب متفاوتة، وعلى رتَِب «: السالم يقول العز بن عبد
ى رتَِب الْمفَاِسِد تَتَرتَّب المصالح تَتَرتَّب الْفَضاِئُل ِفي الدنيا، والُْأجور في الْعقْبى، وعل

   .)٤(»الصغَاِئر والْكَباِئر، وعقوبات الدنيا واآلخرة
  : ومن أمثلة الموازنة بين المفاسد المتعارضة

قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس فقال لهم ((:  هريرة قالما رواه أبو
و ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم  دعوه وهريقوا على بوله سجالً من ماء، أ:النبي 

  .)٥(، رواه البخاري))ميسرين، ولم تبعثوا معسرين
فإذا  ،دفع أعظم الضررين عند التعارض بارتكاب أخفهمافهذا الحديث يدل على أنه ي

تعارضت مفسدتان أو أكثر فإنها تدفع أعظمها، وذلك بارتكاب أخفهما، ففي هذا الحديث 
ي يبول في المسجد مفسدة، وكون األعرابي يقام من بوله تعارضت مفسدتان، فترك األعراب

  :مفسدة أخرى لكنها أعظم من المفسدة األولى؛ ألنه يترتب عليها عدة أمور وهي
أنه يؤدي إلى تلوث ثيابه  كما تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه حين يقام،

ن ِعظَم مفسدة ر تبيفمجموع هذه األمو يؤدي إلى تلوث مكان أكبر في المسجد،و وبدنه،
، مع أنها مفسدة إقامة األعرابي على تركه يكمل بوله، وهو ما أمر به رسول اهللا 

                                         
 .٢٦٨ ص ، تفسير السعدي)١(

 ورواه مسلم في ،)١٦٥ / ١(صحيح البخاري . من كتاب اآلذان في باب فضل صالة الجماعة، رواه البخاري )٢(
  ).٤٥٠ / ١(كتاب المساجد ، من باب فضل صالة الجماعة

 ).٣/١٥٢٠(صحيح مسلم  اه مسلم في باب فضل الرباط في سبيل اهللا، من كتاب اإلمارةرو )٣(

 ).١/٢٩ ( قواعد األحكام في مصالح األنام)٤(

  ).١/٨٩( الوضوءكتاب باب صب الماء على البول في المسجد، من   فيالبخاري رواه )٥(



 

 )١٨٩١(

جاء في السنة من الموازنة بين المصالح  ومن أمثلة ما لكنها أخف من األخرى،
  :والمفاسد

 ألم : قال لهاأن رسول اهللا (( : زوج النبياحديث عن عائشة رضي اهللا عنه
يا رسول اهللا أال :  فقلت؟مك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيمتري أن قو

  .)١()) لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت: قال؟تردها على قواعد إبراهيم
بة على الهدم وإعادة البناء،  جعل الفتنة المترتّأن النبي فهذا الحديث يدل على 

 على القواعد الصحيحة التي ينبغي وهي مفسدة واضحة بال شك، مانعا من إعادة بنائها
  . المقصودة في الحديثلحةأن تبنى عليها، وهي المص
:  على جملة من القواعد واألحكام منهافي هذا الحديث دليٌل«: يقول اإلمام النووي

إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل 
ألن النبي ئ باألهم، ِدالمصلحة، وترك المفسدة، ب أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى 

ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه الصالة والسالم مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة 
أعظم منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك ِلما كانوا يعتقدونه من فضل 

 .)٢(»الكعبة، فيرون تغييرها عظيما، فتركها 
  .)٣(»يستفاد منه ترك المصلحة ألمن الوقوع في المفسدةو«: قال الحافظ ابن حجر

  :األولويات فقه ضوابط: المبحث الرابع
: منها ال يمكن معرفته إال من طريقينتحديد مراتب األعمال واختيار اَألولى  إن

 والثاني عن طرق االجتهاد المنضبط ،األول وهو النص الشرعي من الكتاب أو السنة
 .الشرعية وضوابطهوفق مسالك االجتهاد 

معيار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة؛ فمتى قدر «: ل ابن تيميةقا
اإلنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإال اجتهد برأيه لمعرفة األشباه والنظائر، 

 .)٤(»وز النصوص من يكون خبيرا بها وبداللتهاعوقلَّ أن ت
ة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث المصالح المجتلب« :قال الشاطبي

تقام الحياة الدنيا للحياة األخرى، ال من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، 

                                         
  .)٢/١٤٦(رواه البخاري في باب فضل مكة، من كتاب الحج  )١(
 ).٩/٨٩( للنووي/ رح صحيح مسلم ش)٢(

  .)١/٢٧١(فتح الباري  )٣(

  ).٢٨/١٢٩( مجموع الفتاوى )٤(



– 

  )١٨٩٢(

أن الشريعة إنما جاءت لتخرج : أحدها: أو درء مفاسدها العادية، والدليل على ذلك أمور
  .)١(»…المكلفين عن دواعي أهوائهم، حتى يكونوا عبادا هللا

 أن يتأكد من تعارض المصالح حقا عند الموازنة، أما إذا لم يكن  أوالينبغيو
 . مصلحة من أجل أخرى ال تعارضهاىلغتُهناك تعارض فال 

 وهذا التقديم يجب أن ،أما عند تزاحم المصالح فالبد من تقديم أحدها على اآلخر
  :)٢( سأشير لها هنا بشكل مجمل وهي،يكون وفق ضوابط

  .األكثر مصلحة أولى بالتقديم من األقل مصلحة :ط األولالضاب
  .األكثر مفسدة أولى بالدرء من األقل مفسدة :الضابط الثاني
  .الجهة الغالبة أولى بالتقديم عند تزاحم المصالح مع المفاسد: الضابط الثالث
  . جهة المفسدة أولى بالدرء عند تساوي المصالح مع المفاسد: الضابط الرابع

   .األعم مصلحة أولى بالتقديم من األخص: ط الخامسالضاب
  .أحكام المقاصد أولى باالعتبار من أحكام الوسائل: الضابط السادس
  .الفرائض واألصول أولى بالتقديم من النوافل والفروع: الضابط السابع
المباح الضروري أو الحاجي إذا رافقته مفاسد فإن تحصيله أولى : الضابط الثامن

  .من تركه
  . الفوري أولى بالتقديم من المتراخي: الضابط التاسع
  . فواتهىما يخشى فواته أولى بالتقديم مما ال يخش :الضابط العاشر

  .الواجب المضيق أولى بالتقديم من المطلق :الضابط الحادي عشر
  .القربات االجتماعية أولى من القربات الفردية :الضابط الثاني عشر
   .حسان إلى األبرار أولى من اإلحسان إلى الفجاراإل :الضابط الثالث عشر
  . صاحب الحاجة أولى بالتقديم على من ال حاجة به: الضابط الرابع عشر

  .الدفع عن اإلنسان أولى بالتقديم من الدفع عن الحيوان: الضابط الخامس عشر
  .قضاء الواجب أولى من االشتغال بالنوافل :الضابط السادس عشر

  .الفريضة التي ضاق وقتها أولى بالتقديم من قضاء الفائتة: رالضابط السابع عش
  .األخص أولى بالتقديم من األعم: الضابط الثامن عشر

                                         
  .)٣٨/ ٢( الموافقات في أصول الفقه، الشاطبي )١(
، ٨٧ /١: للسيوطي والنظائر ، األشباه ١٩٦ /١: للسبكي والنظائر ، األشباه ٣٠٤: ص الشاشي، أصول: انظر )٢(

   .ومابعدها١٩٧: ص الضوابط، في دراسة ألولوياتا ، فقه٣٤٣ /١: رجب البن القواعد



 

 )١٨٩٣(

  الفصل الثاني
  األولويات بفقه تتعلق لمسائل فقهية تطبيقات

  :وفيه خمسة مباحث
  :والمستحبات النوافل من بالتقديم أولى  الفرائض:المبحث األول

ال يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، لذلك ال تقدم النافلة  تعالى إن اهللا: قال العلماء
على الفريضة، وإنما سميت النافلة نافلة إذا قضيت الفريضة، وإال فال يتناولها اسم 

  .)١(النافلة
من عادى لي : إن اهللا قال: ((قال رسول اهللا  :عن أبي هريرة، قالكما جاء 

ا فقد آذنته بالحرب، وما تقربوليإلي مما افترضت عليه، وما  عبدي بشيء أحب إلي 
هه، فإذا أحببتُيزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب :ه الذي يسمع به، كنت سمع

ه الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني وبصر
 .)٢())هه، ولئن استعاذني ألعيذنَّألعطينَّ

ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب األعمال إلى اهللا، قال  :اهللاقال الحافظ رحمه 
األمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة، بخالف النفل في األمرين وإن : الطوفي

اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب، فكانت الفرائض أكمل؛ فلهذا كانت أحب إلى 
األس، والنفل كالفرع والبناء، وفي اهللا تعالى وأشد تقريبا وأيضا فالفرض كاألصل و

اإلتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال األمر واحترام اآلمر، وتعظيمه باالنقياد 
  .)٣(إليه، وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية، فكان التقرب بذلك أعظم العمل

 النوافل، التحصل الفرائض تؤد ومالم الفرائض، أديت إذا يتحقق بالنوافل فالتقرب
 .)٤ (الفرائض على زائدة تأتي ألنها نافلة سميت وإنما

  .)٥(وهذا أصل مطرد ال سبيل إلى نقضه بشيء من الصور: قال ابن السبكيو

                                         
  .١٢٨شرح األربعين النووية البن دقيق العيد، ص: ، وانظر)١٤/١١(شرح كتاب اإليمان األوسط البن تيمية  )١(
  ).٨/١٠٥(صحيح البخاري  كتاب الرقاق،  منباب التواضع،  رواه البخاري في)٢(
  ).١١/٣٤٣ (فتح الباري )٣(
  ).١١/٣٤٣ (اريفتح الب: انظر )٤(
  ).١/١٨٦(األشباه والنظائر للسبكي  )٥(



– 

  )١٨٩٤(

  :ومن المسائل الفقهية
إذا اجتمعت صالة فريضة وسنة الطواف تحيةً للمسجد الحرام  :المسألة األولى
  فما األولى بالتقديم؟

 فرض الصالة ألن وذلك الطواف، على المكتوبة الصالة قديمت على الفقهاء اتفق
 به يبدأ فألن ألجلها، قطعه طوافه، أثناء في الصالة أقيمت لو وألنه نافلة والطواف

  .)١(أولى
ال أحب ألحد قدر على الطواف أن يبدأ بشيء قبل الطواف، إال أن : وقال الشافعي

بة فيخاف فوتها فيبدأ بصالتها، أو يكون نسي مكتوبة فيصليها أو يقدم في آخر مكتو
  .)٢(خاف فوت ركعتي الفجر فيبدأ بهما، أو نسي الوتر فليبدأ به ثم يطوف

 تبدأ حين دخولك بتحية البيت وهي الطواف دون الصالة اقتداء :قال ابن نجيم
بفعله عليه الصالة والسالم، وإال أن تدخل في وقت منع الناس من الطواف فيه، أو كان 

ئتة، أو خاف خروج وقت المكتوبة، أو فوت جماعتها، أو الوتر أو سنة راتبة، عليه فا
   .)٣(فيقدم كل ذلك على الطواف

إذا تعارض الفرض وهو الطهارة مع المستحب وهو الصالة في  :المسألة الثانية
  أول الوقت فأيهما يقدم؟

قت إن رجا  على أن األفضل تأخير التيمم آلخر الو)٤(اتفق أئمة المذاهب األربعة
  .وجود الماء حينئذ

 فيستحب له تأخير التيمم ليجمع بين الوقت والطهارة الكاملة؛ ألن :قال في المعونة
  .)٥(مراعاة كمال الطهارة أولى من مراعاة فضيلة أول الوقت

  
                                         

: ، المغنـي  ١٨٥ /٢: للـشافعي  ، األم ٣٦٩ /١ المدينـة  أهل فقه في ، الكافي ٤٩٢ /٢ المختار الدر: انظر )١(
٣٣٧ /٣. 

   ).٢/١٨٥ (األم )٢(
ومجمـع  ،  )١/٢٢٢(درر الحكام في شرح غرر األحكام        :وانظر ،)٢/٧٣( النهر الفائق شرح كنـز الدقائق    ) ٣(

 .)٢/٤٩٢( والدر المختار حنفي ،)١/٢٧١( األنهر في شرح ملتقى األبحر
 وما بعدها، مغني المحتاج   ) ١/١٨٩ (، الشرح الصغير  )١/٥٤ (، البدائع )١/٢٢٩ ( الدر المختار ورد المحتار    )٤(

  .)١/٢٤٣ (، المغني)١/٨٩(
  ).١/١٤٧ (المعونة على مذهب عالم أهل المدينة )٥(



 

 )١٨٩٥(

تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رجا وجود الماء، لقول ولى األ: قال في الكافي
ما بينه وبين آخر الوقت، وألن الطهارة بالماء فريضة،  مويتل:  في الجنب )١(علي

وأول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى، وإن يئس من الماء، استحب تقديمه؛ لئال 
٢(يترك فضيلة متيقنة ألمر غير مرجو(.  

ظاهر كالم الِخرقي أن تأخير التيمم ) واالختيار تأخير التيمم(«: قال ابن قدامة
عن علي، وعطاء، والحسن،  ل، وهو المنصوص عن أحمد، وروي ذلكأولى بكل حا

يستحب : وقال أبو الخطاب. وابن سيرين، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي
  .)٣(»التأخير إن رجا وجود الماء، وإن يئس من وجوده استحب تقديمه

ل  أخر الصالة لنوم أو غيره حتى خاف خروج الوقت إن تشاغ إذا:المسألة الثالثة
  ر فماذا يقدم؟ بركعتي الفج

  .)٤(النفل من بالتقديم أولى الفرض أن على الفقهاء اتفق
 بركعتي تشاغل إن الوقت خروج خاف حتى غيره أو كنوم لعذر الصالة أخر فإذا

 مع الفائتة، على الحاضرة قدمت فإذا الركعتين، ويؤخر بالفرض، يبدأ الفجر، فإنه
  .)٥(أولى السنة على فتقديمها الحاضرة، لوقت مراعاة الواجب بالترتيب اإلخالل

إذا دخل اإلنسان المسجد : وقال الباجي في جامع الصالة: قال في مواهب الجليل
إما أن يكون قد ضاق الوقت، أو يكون فيه : يريد أن يصلي صالة فرض فال يخلو

ن في سعة، فإن ضاق الوقت بدأ بالفريضة، وال يجوز له أن يصلي قبلها نافلة، وإن كا
سعة فهو بالخيار، إن شاء أن يبدأ بالنافلة قبل الفريضة فله ذلك، وإن شاء بدأ 

  . )٦(بالفريضة، وهو األظهر من فعل ابن عمر انتهى
                                         

 والدار قطنـي فـي الـسنن    ،)٢/٦٢( وابن المنذر في األسط    )١/١٠٦  (بن أبي شيبة في المصنف    أخرجه ا  )١(
   .)١/٢٣٣( والبيهقي في السنن الكبرى ،)١/١٨٦(

   .)١/١٢٦(الكافي في فقه اإلمام أحمد  )٢(
  .)١/١٧٩(المغني  :انظر )٣(
 الكبيـر  الـشرح  ،٤٧ /١ :الـشافعي  ماماإل فقه في التنبيه ،٢١٥ /١ المجتهد بداية ،١٩٨ /١ الفقهاء تحفة )٤(

٤٥٤ /١. 
 .)١/٤٤٠(المغني  )٥(
 المجموع شرح ،)٤٧/ ١(التنبيه في فقه اإلمام الشافعي :   وانظر،)٢/٦٦(مواهب الجليل شرح مختصر خليل  )٦(

  ).٥/٥٥(المهذب 



– 

  )١٨٩٦(

 :االهتمام بترك المنهيات أولى من االهتمام بفعل المأمورات: المبحث الثاني
  أبي:حديثجمهور أهل العلم يقررون أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور ل

إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا : ((يقول  اهللا رسول سمعت: قال  هريرة
   .)١())أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

ما : فَاجتَِنبوه ولم يقل:  أن المنهيات قال فيها:والمأمورات المنهيات والفرق بين
لمأمورات فإنها إيجاد قد  أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه، وأما ا:ووجهه استطعتم،

   .فأتُوا ِمنْه ما استَطَعتُم: يستطاع وقد ال يستطاع؛ ولهذا قال في األمر
 :ومن التطبيقات

مات  زوج، أو  وال إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم امرأة:المسألة األولى
 أو يسقط ،الرجل مع نساء ليس فيهن رجل وال زوجة فهل يغسالن وهو الفرض

  سيل لحرمة االطالع على األجنبي؟التغ
هو الترجيح بين : وسبب اختالفهم ،اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال

تغليب النهي على األمر، أو األمر على النهي، وذلك أن الغسل مأمور به، ونظر الرجل 
  .إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه

 ، والمالكية،يغسالن، وهو قول عند الحنفية أنهما ييممان وال :القول األول
إذا ماتت المرأة ((:  قالرواه مكحول مرسالً أن النبي ؛ لما )٢( والحنابلة،والشافعية

  .)٣())مع الرجال أو مات الرجل مع النساء يمما ولم يغسال
والكبيرة ال يغسلها األجنبي وال تغسله بل ييممها إلى الكوعين ألنه : قال القرافي

  .)٤(ح لذوي المحارم من المرأة وتيممه إلى المرفقينمبا
  .  بل يدفنان على حالهما،ال يغسالن وال ييممان: القول الثاني

                                         
، كمـا  )٩/١١٧(ي صحيح البخار. ، في كتاب االعتصام، في باب االقتداء بسنن رسول اهللا   رواه البخاري  )١(

  ).٢/٩٧٥( صحيح مسلم ،باب فرض الحج مرة في العمر، من كتاب الحج: رواه مسلم في
 الكبيـر  الـشرح  ،٢١ /٥ التنبيـه  شرح في النبية كفاية ،٢٢٢ /٢ الجليل مواهب ،٣٠٤ /١ الصنائع بدائع )٢(

٤٨ /٦. 
 معهم امـرأة مـن كتـاب الجنـائز          رواه البيهقي في السنن الكبرى في باب المرأة تموت مع الرجال ليس            )٣(

السنن . باب المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، من كتاب الجنائز: والبيهقي، مرسال، في  ،  )٣/٥٥٩(
  ).٣٩٨/ ٣(الكبرى 

  ).٢/٤٥٠(الذخيرة  )٤(



 

 )١٨٩٧(

  .)١(يغسل بل يدفن ييمم وال ال: وفي البيان قال األوزاعي: قال ابن الرافعة
  . من خلف القميص بال تجريدنيغسال: القول الثالث

ا أجاز في المدونة أن يغِسل كل واحد منهما أن مالكً: ذكر اللخمي في التبصرة
  .)٢(اآلخر من فوق الثوب

 وفي المسألة وجه آخر أنه يغسل مع حائل :قال في كفاية النبيه في شرح التنبيه
 واألولى إذا غسل أن يكون في موضع ،…من ثوب، ويلف الغاسل على يده خرقة
رد القاضي الحسين فيما إذا  القفال، ولم يوعنمظلم، وهذا الوجه رجحه اإلمام وحكاه 

إنه أصح عندي، وأيده بأن الشافعي نص على : ه، وقال الماورديكان الميت امرأة غير
  .)٣(أنه إذا مات رجل وليس هناك إال نساء أجانب أنهن يغسلنه وال يجوز أن ييمم

  :يلي بالنظر إلى هذه األقوال يترجح القول األول لماو
  . وإن كان مرسالًاثر أ القائلين بهأن مع:  األول-
  .أنه وسط بين القولين:  الثاني-
ألن الغسل من غير مس ال يحصل به التنظيف، وال إزالة النجاسة، بل ربما :  الثالث-

  .)٤(كثرت وال يسلم من النظر، فكان العدول إلى التيمم أولى، كما لو عدم الماء
  سا؟إال ثوبا نج عورته يستر به من لم يجد ما  هل يصلي عريانًا:المسألة الثانية

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
ثم اختلفوا يصلي بالثوب النجس، وهو قول المالكية والحنابلة، : القول األول

فأوجب الحنابلة اإلعادة مطلقًا ووافقهم وجه عند الشافعية، بينما أوجب المالكية اإلعادة 
  .ر ِفي الوقت، فإن لم يقدر لم تجب اإلعادةِفي الوقت إذا قدر على الصالة بثوب طاه

يصلي بالثوب النجس، : قال ابن المواز وأصبغ: ةقال في الجامع لمسائل المدون
  .)٥(ويعيد في الوقت إن وجد غيره

                                         
  ).٥/٢١ (كفاية النبيه في شرح التنبيه )١(
  .)١/٢٤٠(بداية المجتهد و ،)٢/٦٩٢ ()٢(
)٥/٢١ ()٣.(  
كشاف القناع عن متن االقناع      و ،)٢٢٧/ ٢(، والمبدع   )٢/٣٩٢(، والمغني   )٢/٤٥٠( الذخيرة للقرافي  :ظران )٤(

)٢/٩٠.(  
  ).١/٤٥٥(، وانظر شرح التلقين )١/٢٦٣ ()٥(



– 

  )١٨٩٨(

 وهو قول مالك، ،ايصلي فيه، وال يصلي عريانً: قال أحمد: وقال ابن قدامة
  .)١(والمزني

يد؛ ألنها سترة نجسة، فلم تجز له الصالة فيها، يصلي عريانا، وال يع: القول الثاني
  .وهو قول الشافعية. كما لو قدر على غيرها

 فيه وتجزيه  وإن كان معهم، أو مع واحد منهم ثوب نجس لم يصلِّ:قال الشافعي
  . )٢(الصالة عريانا إذا كان ثوبه غير طاهر

نه ال بد من ترك  في الفعلين؛ أل بالخيارإن كان جميعه نجسا فهو: القول الثالث
  .وهو مذهب الحنفيةواجب في كال الفعلين، وفعل واجب، فاستويا 

خَِسيقال السر:ا، أو كان الطاهر منه دون ربعه  إذا كان الثوب كله مملوءا دم
يخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه وهو  فعند أبي حنيفة وأبي يوسف

  .)٣(األفضل
  :والراحج من األقوال

وال يصلي وهو جواز الصالة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره :  األولالقول
:  قالن الستر آكد من إزالة النجاسة، فكان أولى، وألن النبي  ألعريانًا وال يعيد

  .)٤())الفخذ عورة((
هل يعيد؟ : وقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد« :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 والصحيح في :هل يعيد؟ وفي مواضع آخر: نجس لم يجد غيرهوفيمن صلى في ثوب 
أنه ال إعادة على أحد من هؤالء، بل يصلي كل واحد على حسب : جميع هذا النوع

استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنه، وال إعادة عليه، ولم يأمر اهللا تعالى وال رسوله 
   .)٥(»أحدا أن يصلي الفرض مرتين مطلقا

                                         
  ).١/٤٤(المحرر ، )١/٧٦(الهدية على مذهب األمام أحمد : وانظر). ١/٤٢٦( المغني )١(
  ). ٣/١٤٢(، المجموع )٢/١٢٧(ب اإلمام الشافعي البيان في مذه:  وانظر،)١/١١٢(األم  )٢(
  ).١/١٩٤( األصل للشيباني:  وانظر،)١/١٨٧( المبسوط )٣(
 .)١/٨٣ (الصالة كتاب من الفخذ، في يذكر ما باب في البخاري أخرجه )٤(

  ).٢١/٢٢٤( مجموع الفتاوى )٥(



 

 )١٨٩٩(

  :كثر مصلحة أولى بالتقديم من األقل مصلحةاأل: المبحث الثالث
إذا تزاحمت مصلحتان لزم المكلف الحفاظ على المصلحة الراجحة والتضحية 

 .بالمصلحة المرجوحة، فيما إذا عجز عن الجمع بينهما وصيانتهما معا
 وليس معنى هذا أن المصلحة المرجوحة التي أهدرت لم تعد مصلحة، ولكن 

تمكن من الجمع بينها وبين المصلحة الراجحة فضحى بها معناه أن المكلف لم ي
 بلزوم الحفاظ على المصلحة العليا، ولو أدى إلى ان ألن الشرع والعقل يحكم؛مضطرا
  . دنياتفويت ال

والمصلحة المفوتة في هذه الحال لم تعد مطلوبة؛ لذا فإن تركها ألجل تحصيل 
  . تركًا لمطلوب شرعيدالمصلحة الراجحة، ال يع

وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات «: قال ابن القيم
   .)١(»أدناهما

  : ألولوية المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى)فقهية(تطبيقات 
لو : وكذلك الجهاد مع والة الجور، قال العلماء بجوازه، قال مالك«: قال الشاطبي

روري والوالي فيه ضروري، ترك ذلك لكان ضررا على المسلمين، فالجهاد ض
والعدالة فيه مكملة للضروري، والمكمل إذا عاد لألصل باإلبطال لم يعتبر؛ ولذلك جاء 

  .)٢(»األمر بالجهاد مع والة الجور
إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعهمـا فـإن علـم    «: السالم وقال العز بن عبد 
  .)٣ (»رجحان إحداهما قدمت

  :)النوع (القيم لهذاومن األمثلة التي ذكرها ابن 
أن السهر بعد العشاء ذريعة إلى تفويت قيام الليل، فإن عارضه مصلحة راجحـة              

  .)٤ (كالسهر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره
تأخير الحد لمصلحة راجحة، إما من حاجة المسلمين إليه، أو من خوف : وفيها

به الشريعة كما يؤخر عن ارتداده ولحوقـه بالكفار، وتأخير الحد لعارض أمر وردت 

                                         
  ).٣/٢٧٩( إعالم الموقعين )١(
  .٢/١٥ الموافقات )٢(
 ).١/٦٠( قواعد األحكام )٣(
  ).٣/١٩١( إعالم الموقعين )٤(



– 

  )١٩٠٠(

الحامل والمرضع، وعن وقت الحر والبرد والمرض، فهذا لمصلحة المحدود، فتأخيره 
  .)١(لمصلحة اإلسالم أولى

  :المسائل الفقيه
  .من األولى بحضانة البنت بعد سبع سنين

 في الجارية إذا بلغت السابعة من األولى بحضانتها على ثالثة  العلماءاختلف
  :أقوال

 )٤(وإحدى الروايتين عن اإلمام أحمد ،)٣(ومالك ،)٢(ذهب أبو حنيفة:  األولالقول
  . ج أو تحيض، وزاد مالك ويدخل بها الزوجزو ال تخير وأن األم أحق بها حتى تُاأنه

إلى أن البنت إذا بلغت تسع سنين وهي تعقل عقل  )٥(ذهب الشافعي: القول الثاني
  .  وكانت مع من اختارت منهامثلها خيرت كالصبي بين أمها وأبيها،

 أن الجارية إذا بلغت سبع )٦(وهو المشهور من مذهب اإلمام أحمد: القول الثالث
  .سنين فاألب أحق بها

  : الراجح
حق : والظاهر لدى العلماء المحققين أن الحضانة تتعلق بها ثالثة حقوق معا

 التوفيق بين هذه الحاضنة، وحق المحضون، وحق األب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن
   .)٧(الحقوق وجب المصير إليه، وإن تعارضت، قدم حق المحضون على غيره

 ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
تقديم أحد األبوين مطلقًا وال تخيير أحد األبوين مطلقًا، والعلماء متفقون على أنه ال 

؛ بل مع العدوان والتفريط ال يقدم من يكون كذلك على البر العادل يتعين أحدهما مطلقًا
  .)٨(المحسن القائم بالواجب

                                         
 .)٣/٩٥( إعالم الموقعين )١(
  .)٤/٤٢(، بدائع الصنائع )٢/٢٣٠(، تحفة الفقهاء )٥/٢٠٧ (المبسوط )٢(
  ). ١/٣٩٥(الوهاب المالكي   عيون المسائل للقاضي عبد،)١/٤٣٥( التفريع في فقه اإلمام مالك )٣(
  .)٩/٤٢٤(، اإلنصاف )٢/٢٤٣(الوجهين المسائل الفقهية من كتاب الروايتين و )٤(
  .)١٨/٣٣٨(، المجموع )١١/٢٨٧ (، البيان في مذهب الشافعي)١١/٥٠٧(الحاوي الكبير  )٥(
  ).٧/١٨٥(، المبدع )٢/١٢٠(المحرر في فقه اإلمام أحمد  )٦(
  .)١٠/٧٢٩٧( وهبة الزحيلي. د. الفقه اإلسالمي وأدلته )٧(
  ).٣٤/١٣٢( الفتاوى الكبرى )٨(



 

 )١٩٠١(

 من األبوين يخير تخيير شهوة حيثما كان، كلُّف) الصبي المميز(وأما : وقال أيضا
كل أب  :ير اآلخر؛ ولم يضبط في حقه حكم عام لألب أو لألم، فال يمكن أن يقالظن

األم، وال كل أم هي أصلح له من األب؛ بل قد يكون بعض اآلباء فهو أصلح للمميز من 
أصلح وبعض األمهات أصلح، وقد يكون األب أصلح في حال واألم أصلح في حال، 

  .)١ (فلم يمكن أن يعين أحدهما في هذا
فإن كان ذكرا خير بين أبويه، فكان مع من :  فإذا بلغ سبعا:قال الشيخ السعدي

 وال يترك المحضون ،ي فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها وإن كانت أنث،اختار
  .)٢(بيد من ال يصونه ويصلحه

ر أن األب تزوج بضرة وهو يتركها عند دوإذا قُ: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ضرة أمها ال تعلم مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها، وأمها تعلم مصلحتها 

  .)٣(األم قطعوال تؤذيها فالحضانة هنا ل
 على نفعه القاصر العمل على الغير إلى نفعه المتعدي العمل  تقديم:المبحث الرابع

 : أولىصاحبه
أن يكون أكثر نفعا من غيره، وعلى قدر : من فقه األولويات في ترجيح العملف

 . نفعه لآلخرين يكون فضله وأجره عند اهللا
 صاحبه إلى غيره، كالدعوة إلى اهللا، المقصود بالعمل المتعدي هو ما يتعدى نفعهو

 أما .وتعليم العلم، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقضاء حوائج الناس، والنفقة
الفعل القاصر فهو ما اقتصر نفعه على صاحبه كقراءة القرآن، والصالة، والصيام، 

 .كروالذِّ
فع الحج ولهذا كان جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج؛ ألن ن

َأجعلْتُم ِسقَايةَ الْحاج وِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم ﴿ :لصاحبه، ونفع الجهاد لألمة، قال اهللا 
كَمن آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وجاهد ِفي سِبيِل اللِّه الَ يستَوون ِعند اللِّه واللّه الَ يهِدي 

دواْ ِفي سِبيِل اللِّه ِبَأمواِلِهم وَأنفُِسِهم الَِّذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاه )١٩( الْقَوم الظَّاِلِمين
  . )٤(﴾)٢٠(َأعظَم درجةً ِعند اللِّه وُأولَِئك هم الْفَاِئزون

                                         
  ).١٢٢-١٢١/ ٣٤(لفتاوى الكبرى  ا)١(
  . )١/٢٢٢(  منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين)٢(
   ).٥/٦٤(المستدرك على مجموع الفتاوى  )٣(
  .٢٠ـ١٩: اآليات، سورة التوبة )٤(



– 

  )١٩٠٢(

فضل العالم على  ((: إلى معنى هذه القاعدة في قولهوقد أرشد الرسول 
 العلم وفوائده ، حيث إن نفع)١())العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب
ح د الضال، ويصِلم الجاهل، ويرِشتتعدى العالم نفسه لينتفع منه جمهور الناس، حين يعلِّ

ر بحدود اهللاب المخطئ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويذكِّالفاسد، ويصو .
بينما نفع االشتغال بالعبادة وحدها محصور في العابد فقط، وال تتعداه إلى غيره من 

   . الناس؛ ولهذا كان االنشغال بالعلم مقدما على االنشغال بنوافل العبادةجمهور
  . )٢(»الغالب أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر«: قال في الفتاوى الكبرى

وال خالف بين األئمة في أن الخير المتعدي أفضل من  قال ابن الحاج في المدخل
  .)٣(الخير القاصر على المرء نفسه

  .)٤(»طلب العلم أفضل من صالة النافلة«: لشافعيقال او
بل هي قاعدة أغلبية؛ ولذا قال  ،)٥(كما قال الزركشي) ليست مطردة(وهذه القاعدة 

أغلبية؛  قاعدة أن العمل المتعدي أفضل من القاصر فهي« :الهيتمي في تحفة المحتاج
 .)٦ (»ألن القاصر قد يكون أفضل كاإليمان أفضل من نحو الجهاد

تقديم العمل المتعدي على العمل القاصر وتفضيله عليه، مقيد بأن تكون األعمال ف
متساوية في جملة من االعتبارات األخرى، كالتساوي في الرتبة من حيث كونها من 

باعتبارها من قبيل : الضروريات، أو الحاجيات، أو التحسينيات، والتساوي في النوع
: عقل، أو المال، والتساوي في قوة طلب الشارع لهاحفظ الدين أو النفس، أو النسل أو ال

بأن تكون جميعها من الواجبات، أو هي جميعها من المندوبات، والتساوي في اإلخالص 
وقصد التقرب إلى اهللا تعالى، فإذا تفاوتت في أي من هذه االعتبارات، فال يكون 

ر واالعتبارات، هذا الترجيح على حسب التعدي والقصور، وإنما بناء على تلك المعايي

                                         
، وابن ماجة في سـننه      )٣/٣١٧ (:رواه أبو داود في سننه، باب الحث على طلب العلم من كتاب طلب العلم              )١(

  .)٢/٧٧٦( صحيح الجامع الصغير وزياداته. صحيح: ال األلبانيق .)١/٨١(
  .٢/٦٢) فتاوى ابن حجر الهيثمي(الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي  )٢(
)١/٨٩ ()٣(.  
  ).١٣٨/ ٢) (مناقب الشافعي(والبيهقي في ) ٩٧ص ) (آداب الشافعي ومناقبه( أخرجه ابن أبي حاتم في )٤(
  .)٣/٤١(ي القواعد الفقهية للزركشي المنثور ف )٥(
  .)٢/٢٣٣(تحفة المحتاج  )٦(



 

 )١٩٠٣(

 ، عمل قاصر أفضل من عمل متعدرب«: إلى القول السالم ما حدا بالعز بن عبد
  .)١(»كالعرفان واإليمان، وكذلك الحج والعمرة، والصالة، والصيام

قول «: بل ذهب القرافي إلى أبعد من ذلك عندما نفى القاعدة من أصلها بقوله
لقاصرة ال يصح؛ ألن اإليمان والمعرفة أفضل من الفقهاء القربة المتعدية أفضل من ا

  .)٢(»التصدق بدرهم، وإنما الفضل على قدر المصالح الناشئة من القربات
فهذا التفضيل إنما هو باعتبار الجنس، وال يعني ذلك أن كل عمل متعدي النفع 

 -  في األصل–أفضل من كل عمل قاصر، بل الصالة والصيام والحج عبادات قاصرة 
؛ فالتفاضل إنما يصدق على األعمال لك هي من أركان اإلسالم ومبانيه العظامومع ذ

المتساوية في الرتبة والنوع وطلب الشارع لها، حتى إذا اختلفت في أي من هذه 
المعايير كان الترجيح بناء عليها، وليس على أساس التعدي والقصور، فالمصلحة 

دية، ومصلحة الواجب القاصرة مقدمة الضرورية القاصرة مقدمة على التحسينية المتع
   .على مصلحة المندوب المتعدية

  :ومن التطبيقات الفقهية
تفرق الصحابة والتابعون في األمصار، وتركوا مكة والمدينة مع المضاعفة 

البصرة والكوفة ومصر  وسكن بعضهم ،، فمنهم من سكن الطائفالعظيمة للحسنات
نشر الدين، وكان الباعث لهم هو ي األمصار، والشام، وهكذا من جاء بعدهم تفرقوا ف

  . النفع الالزمعلى  النفع المتعديفقدموا
  :تقديم طلب العلم على نوافل العبادات: المسألة األولى

اتفق الفقهاء على فضل العلم وأهله، وفضل العالم على العابد، وأن االشتغال بطلبه 
يح وغيرها من نوافل العبادات أفضل من االشتغال بنوافل الصالة والصيام، والتسب

البدنية، لتكاثر اآليات واألخبار واآلثار الدالة على فضل العلم، والحث على تحصيله 
  .)٣(واالجتهاد في اقتباسه

                                         
  .١٢٢ص السالم، الفوائد في اختصار القواعد للعز بن عبد )١(
  .)١٣/٣٥٧( الذخيرة )٢(
، ودليل الفـالحين    )١٢/ ١(، وكشاف القناع    )٨/ ١(وما بعدها، ومغني المحتاج     ) ١٨/ ١( المجموع للنووي    )٣(

)١٧٦/ ٤.(  



– 

  )١٩٠٤(

 :علما ازداد هدى وبصيرة وخشية هللا تعالى كما قال سبحانهالمسلم ازداد فكلّما 
﴿لَماِدِه الْعِعب ِمن خْشَى اللَّها يغَفُورِإنَّم ِزيزع اللَّه ١(﴾اء ِإن(.  

 ومن أعظم األدلة على شرف العلم ، بخالف العملوالعلم نفعه متعد: قال الطحاوي
شَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ ﴿: أن اهللا تعالى جعل العلماء في المرتبة الثالثة في قوله تعالى

  .)٣)(٢(﴾هو والْمالَِئكَةُ وُأولُواْ الِْعلِْم
وال يوجد في األعمال كلها على ما تقدم في أول الكتاب أفضل من : قال ابن الحاج

  .)٤(العلم
 ويريد أن ،قال أحمد في رواية المروذي؛ وقد سئل عن رجل يقرئ في المسجدو

  .)٥( يقرئ أعجب إلي، وإذا قعد كان له ولغيره،إذا فعل هذا كان لنفسه: يعتكف؟ فقال
  : ترك النكاح من أجل التفرغ لنوافل العبادات:ةالمسألة الثاني

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
 إن النكاح :لجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا: القول األول

من االشتغال به أولى فيأمن معها الوقوع في محظور، وله شهوة كان من مستحب ل
  .؛ لكون مصالحه عامة، ونوافل العبادة خاصةالتخلي لنوافل العبادات

 وهو قول أصحاب ،االشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة: قال ابن قدامة
  .، وفعلهم  وهو ظاهر قول الصحابة،الرأي

: وقال ابن دقيق العيد في شرح حديث الثالثة الذين جاؤوا إلى بيوت النبي 
 النكاح، كما يقوله أبو حنيفة وال شك أن الترجيح وظاهر الحديث ما ذكرناه من تقديم

 فإذا لم يعلم ، وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير،يتبع المصالح، ومقاديرها مختلفة
فاألولى اتباع اللفظ الوارد في ، المكلف حقيقة تلك المصالح، ولم يستحضر أعدادها

  . )٦(الشرع

                                         
  .٢٨: طر، اآليةسورة فا )١(
  .١٨: سورة آل عمران، اآلية )٢(
  .)١/١١(حاشية الطحاوي  )٣(
  ).١/٦٣(المدخل  )٤(
  ).٢/٧٨٨(شرح العمدة البن تيمية  )٥(
  ).٢/١٧٠(إحكام األحكام  )٦(



 

 )١٩٠٥(

ألن ؛ » التخلي لنوافل العباداتباب االشتغال بالنكاح أفضل من«: وقال في اللباب
  . )١ (النكاح سنة مؤكدة، والسنة راجحة على النوافل باإلجماع

 االشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وقدم على :قال في البحر الرائق
  .)٢(الجهاد الشتماله على المصالح الدينية والدنيوية

فسه إلى الجماع وال يقدر على المهر  نمن تتوقُ: للشافعية حيث قالوا: القول الثاني
 وال يشغل ذمته ، يتزوج، بل يتعاهد نفسه بالصوم فإنه له وقايةوالنفقة فالمستحب له أالَّ

 نفسه إلى الجماع ويريد التخلي إلى عبادة اهللا تعالى ومن ال تتوقُ، …بالمهر والنفقة
   .)٣(لتزامها يتزوج؛ ألنه يلزم ذمته حقوقًا هو مستغن عن افيستحب له أالَّ

  :وقد استدل الشافعية بما يأتي
           ور هو ص، والح)وراصوسيدا وح (:بقوله تعالى في مدح يحيى : أوالً

الذي ال يأتي النساء مع القدرة على إتيائهن فمده اهللا به، ولو كان النكاح أفضل من 
في مدح يحيى  هذا بأنه ليسالتخلي لنوافل العبادة لما مدحه اهللا بتركه، ويرد  ما 

يدل على أنه أفضل من النكاح، فإن مدح الصفة في ذاتها ال يقتضي ذم غيرها، إذ إننا 
إن االشتغال بالنكاح : ال ننكر فضل التخلي للعبادة، واستحقاق المدح عليه، ولكن نقول

، وشرعنا وارد بخالفه فهو أفضل، وأيضا فإن ذلك كان في شريعة سيدنا يحيى 
  .ىأول

          قالوا النكاح عقد معاوضة فكان االشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع، : نياوثا
فرق بين البيع والنكاح، فإنما كان التخلي للعبادة أفضل من البيع؛ ه هذا بأنويرد           

ألن البيع ال يشتمل على مصالح النكاح وال يقاد بها، لذلك كان التخلي للعبادة أفضل 
   .)٤(منه

:  أمر اهللا تعالى ورسوله به وحثهما عليه، قال ورد من بما: واستدل الجمهور
ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس ((

                                         
  ).٢/٦٥١(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  )١(
  .)٣/٨٢(البحر الرائق  )٢(
  .)٩/١١٣(البيان في مذهب الشافعي ، )٢/٤٢٤(المهذب : ، وانظر)١٣٢- ١٦/١٣١( المجموع )٣(
   ).٧/٤٦٦(  العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير)٤(



– 

  )١٩٠٦(

، ولو أحله له )) على عثمان بن مظعون التبتلرد النبي ((لقد : ، وقال سعد)١())مني
  .)٢(ختصينا متفق عليهماال

:  يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقولكان النبي (( :وعن أنس قال
  .رواه سعيد ،)٣())تزوجوا الودود الولود، فإنِّي مكاثر بكم األمم يوم القيامة

 ولو كان التخلي أفضل ،حث على النكاح لما ورد من ؛والراجح هو قول الجمهور
د، وفعل ذلك أصحابه، وال يشتغل  تزوج، وبالغ في العدالنعكس األمر، وألن النبي 

 وأصحابه إال باألفضل، وال تجتمع الصحابة على ترك األفضل واالشتغال النبي 
فكيف أجمعوا على النكاح في ! باألدنى، ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعله

فعله، وخالفوه في فضله، أفما كان فيهم من يتبع األفضل عنده ويعمل باألولى؟ وألن 
ح النكاح أكثر، فإنه يشتمل على تحصين الدين، وإحرازه، وتحصين المرأة مصال

، وغير ذلك وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل، وتكثير األمة، وتحقيق مباهاة النبي 
 .)٤(من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة، فمجموعها أولى

 :التعسير من أولى  التيسير:المبحث الخامس
إلسالمي بمجمله قائم على اليسر ورفع الحرج ابتداء من العقيدة وانتهاء إن الدين ا

مع الفطرة اإلنسانية، فتكاليفه ميسرة وسهلة تنسجم  بأصغر أمور األحكام والعبادات،
دل يتضح أنها تتتبع واالستقراء لنصوص الشريعة بالو، وتناسب طاقة اإلنسان وقدرته

يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم ﴿ :وله تعالى قمنهاداللة قطعية على هذا المقصد، و
يِريد اللّه َأن يخَفِّفَ عنكُم وخُِلقَ اِإلنسان ﴿: قوله تعالى، و)٥(﴾الْعسر وِلتُكِْملُواْ الِْعدةَ

  .)٦(﴾ضِعيفًا

                                         
  . ٧/٢الترغيب في النكاح من كتاب النكاح  :رواه البخاري في باب )١(
اب النكـاح  ، ومسلم في باب استحب٧/٤يكره من التبتل والخصاء من كتاب النكاح   رواه البخاري في باب ما     )٢(

  ).٢/١٠٢٠(لمن تاقت نفسه من كتاب النكاح 
 ورواه اإلمام أحمد ،)٢/٢٢٠(رواه أبو داود في باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء من كتاب النكاح         )٣(

  . )٦/٢٩١(  صحيح أبي داودكتاب. إسناده حسن صحيح : قال األلباني،)٧/٢٤٢(في مسنده 
  ).٧/٥(المغني  )٤(
  .١٨٥: البقرة، اآليةسورة  )٥(
  .٢٨: سورة النساء، اآلية )٦(



 

 )١٩٠٧(

هم بشيء  ما كلف عباده ما ال يطيقون، وما ألزمإن اهللا  :يقول أهل التفسير
إنما ذلك سعة :  قاليشق عليهم إال جعل اهللا لهم فرجا ومخرجا، صح عن ابن عباس 

اإلسالم، وما جعل اهللا فيه من التوبة والكفارات، فليس هناك ضيق إال ومنه مخرج 
ومخلص، فمنه ما يكون بالتوبة، ومنه ما يكون برد المظالم، فليس في دين اإلسالم ما 

  . من عقوبتهال سبيل إلى الخالص
فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم  :)١(أعالم الموقعينقال ابن القيم في كتابه 

ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، 
وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن 

 وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها المصلحة إلى المفسدة،
بالتأويل، فالشريعة عدل اهللا بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته 

  . أتم داللة وأصدقهاالدالة عليه، وعلى صدق رسوله 
 بأنه ميسر ومبشر، ورافع لتلك األغالل التي كانت وقد ذكرت صفة الرسول 

الَِّذين يتَِّبعون الرسوَل النَِّبي اُألمي الَِّذي يِجدونَه  ﴿:قال تعالى  األمم السالفة،على تلك
 مِحلُّ لَهينكَِر وِن الْمع ماهنْهيوِف ورعم ِبالْمهرْأماِإلنِْجيِل ياِة ورِفي التَّو مها ِعندكْتُوبم

 مرحياِت وبالطَّيمهرِإص منْهع عضيآِئثَ والْخَب ِهملَي٢(﴾ع(. 
إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال : (( قال عن النبي عن أبي هريرة و

 )).غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة
يته باألمر بالتيسير ، بدأ وصاألولويات بهذا يضع أسسا راسخة لفقه فالرسول 

 وكانت سيرته على الناس وعدم التعسير عليهم، أوصى أيضا بالتبشير وعدم التنفير،
لتيسير والرفق بالناس والتسامح معهم، وبا، صلوات اهللا عليه وسالمه تشهد بذلك

 أن يكسب ود الجميع، ويوصل اإلسالم إلى قلوب من كان يحقد عليه استطاع 
فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظا غَِليظَ الْقَلِْب  ﴿:عالى، قال تويعادي دعوته

الَنفَضواْ ِمن حوِلك فَاعفُ عنْهم واستَغِْفر لَهم وشَاِورهم ِفي اَألمِر فَِإذَا عزمتَ فَتَوكَّْل 
 .)٣(﴾ينعلَى اللِّه ِإن اللّه يِحب الْمتَوكِِّل

                                         
)٣/١٤ ()١(.  
  .١٥٧: سورة األعراف، اآلية )٢(
  .١٥٩:سورة آل عمران، اآلية )٣(



– 

  )١٩٠٨(

تقديم التخفيف : من األولويات المطلوبة هنا، وخصوصا في مجال اإلفتاء والدعوةف
 من القيود الشرعية واالنفالتال يعني هذا التساهل  و،والتيسير على التشديد والتعسير

 .والتهاون فيها، وإنما يعني فقط الرفق وعدم التكليف بما ال يطاق
  .)١(اعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاتهيتخرج على هذه الق: قال العلماء

  .)٢(هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه: وقال السيوطي
  :ومن التطبيقات الفقهية

  :إذا كثر الشك في الصالة حتى صار وسواسا: مسألة
الموسوس هو من يشك في العبادة ويصحبه هذا الشك في كل عباداته، واألصل 

الصالة فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى أن من شك في ترك ركن وهو في 
، أما من كانت )٣ (على اليقين، ويأتي بما شك في فعله، ويتم صالته، ويسجد للسهو

 فإنسمته الشك الدائم، فيقع في حرج شديد غالبا يؤدي به األمر إلى ترك العبادة، 
في الحرج، والحرج التيسير في حقه أولى من التعسير، فال يلتفت للوسواس؛ ألنه يقع 

  . منفي في الشريعة، بل يمضي على ما غلب في نفسه؛ تخفيفًا عنه وقطعا للوسواس
وإذا رفع رأسه، وشك هل ركع أو ال، أو هل أتى بقدر اإلجزاء : يقول ابن قدامة

أو ال؟ لم يعتد به، وعليه أن يعود فيركع حتى يطمئن راكعا؛ ألن األصل عدم ما شك 
  .)٤( ذلك وسواسا، فال يلتفت إليه، وهكذا الحكم في سائر األركانفيه، إال أن يكون

 بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى واالحتياط حسن ما لم يفِض: قال ابن تيمية
  .)٥(إلى ذلك فاالحتياط ترك هذا االحتياط

                                         
  .٦٤ صواألشباه والنظائر البن نجيم، ٧٧األشباه والنظائر للسيوطي، ص )١(
  .٨٠ ص،األشباه والنظائر للسيوطي )٢(
، الـدر المختـار     )٤/١١١(المجموع   ،)٢/١٤٦(اإلنصاف   ،٢٧ ص   ،فقه، عمدة ال  )١/٣٦٠(المغني  : انظر )٣(

)٢/٢٩٥(.  
  ).١/٣٦٠( :المغني )٤(
  ).١٦٣/ ١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم )٥(



 

 )١٩٠٩(

  :الخاتمة
محمد الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا 

  :وبعد. وعلى آله وصحبه أجمعين
  .فنختم هذا البحث بأهم النتائج والتوصيات

  :النتائج: أوالً
 أن األحكام واألعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها - ١

في رتبة واحدة، والفهم الصحيح للشريعة يستلزم معرفة فقه األولويات، وكيفية 
 .رجيح بين المصالح إذا تعارضت، أو المفاسد إذا اجتمعتالموازنة والت

 .أن غياب فقه األولويات من حياة األمة يؤدي إلى مفاسد ال تحمد عقباها - ٢
فقه األولويات على بيان معرفة الحكم األولى بالتقديم عند تزاحم األحكام  يعمل - ٣

 .الشرعية أثناء التطبيق والعمل
 .  النوافل والمستحبات الفرائض أولى بالتقديم من- ٤
 .أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمورب جمهور أهل العلم يقررون - ٥
 إذا تزاحمت مصلحتان لزم المكلف الحفاظ على المصلحة الراجحة والتضحية - ٦

 .بالمصلحة المرجوحة، فيما إذا عجز عن الجمع بينهما وصيانتهما معا
 بأن تكون األعمال متساوية في ر وتفضيله عليه مقيد تقديم العمل المتعدي على العمل القاص- ٧

، فإذا والنوع، وقوة طلب الشارع لهاجملة من االعتبارات األخرى، كالتساوي في الرتبة، 
تفاوتت في أي من هذه االعتبارات، فال يكون الترجيح على حسب التعدي والقصور، 

 .وإنما بناء على تلك المعايير
 من االنفالتاوير على التشديد والتعسير ال يعني التساهل  تقديم التخفيف والتيس- ٨

 .القيود الشرعية والتهاون فيها، وإنما يعني فقط الرفق، وعدم التكليف بما ال يطاق
  :التوصيات: ثانيا

توصي الباحثة طلبة العلم والباحثين في جميع التخصصات القيام بالبحث والكتابة في بيان  - ١
 . من األهمية في توحيد األمة، وتوفير الجهد وتحقيق األهداففقه األولويات؛ لما له

تخصيص جزء من الجهود البحثية للكتابة بفقه األولويات في المجال السياسي؛ لما له من  - ٢
 .أهمية في وقتنا الحاضر

  والحمد هللا رب العالمين
  وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا



– 

  )١٩١٠(

  :أهم المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم - ١
 دار ):م. د( ،١ط .الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين عبد السيوطي، ،األشباه والنظائر - ٢

 .ه١٤١١ ،الكتب العلمية
زين الدين بن إبراهيم بن ابن نجيم، . األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان - ٣

   .ه١٤١٩ ،دار الكتب العلمية: نان لب- ، بيروت١ ط، زكريا عميرات:تحقيق. محمد
:  المحقق.اهللا محمد بن الحسن بن فرقد  عبدالشيباني، أبو . األصل المعروف بالمبسوط - ٤

  .)ت. د( ، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية:كراتشي) ط. د (أبو الوفا األفغاني
تار بن ، محمد األمين بن محمد المخالشنقيطي. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ٥

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، :  لبنان، بيروت)ط. د( .القادر الجكني عبد
 . م١٩٩٥/ه١٤١٥

 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ابن القيم،إعالم الموقعين عن رب العالمين،  - ٦
دار الكتب العلمية، :  بيروت،١ط. السالم إبراهيم محمد عبد: تحقيق. الدين

  .م١٩٩١/ه١٤١١
اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن  أبو عبد، لشافعيا. ألما - ٧

،  دار المعرفة:، بيروت)ط. د. (المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي عبد
  .م١٩٩٠/ه١٤١٠

الرحيم بن  أحمد بن عبد، )الشاه ولي اهللا الدهلوي(اإلنصاف في بيان أسباب االختالف  - ٨
 :، بيروت٢ طالفتاح أبو غدة، عبد: المحقق.  معظم بن منصورالشهيد وجيه الدين بن

 .ه١٤٠٤ ،دار النفائس
 بكر بن مسعود بن أحمد والكاساني، عالء الدين، أب. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ٩

 .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦دار الكتب العلمية، : )م. د(، ٣ط. الحنفي
 الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن وابن رشد الحفيد، أب. بداية المجتهد ونهاية المقتصد -١٠

 . م٢٠٠٤/ه١٤٢٥دار الحديث، :  القاهرة،)ط. د. (أحمد القرطبي
 .الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالمأبو  العمراني،. البيان في مذهب اإلمام الشافعي -١١

 . م٢٠٠٠/ه١٤٢١دار المنهاج، : ، جدة١ط. قاسم محمد النوري: المحقق



 

 )١٩١١(

، )ط. د( .حمد بن محمد بن علي الهيتميأ ابن حجر،. هاجتحفة المحتاج في شرح المن -١٢
  .م١٩٨٣/ه١٣٥٧المكتبة التجارية الكبرى، : مصر

 ،٢ط. محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدينالسمرقَنْدي، . تحفة الفقهاء -١٣
 . م١٩٩٤/ه١٤١٤دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان

، )ط. د( . إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسفي، أبوالشيراز.  في الفقه الشافعيهالتنبي -١٤
 .)ت. د(، عالم الكتب: )م. د(

 بن الحسين بن الحسن أبو اهللا عبد ابن الجالب،. التفريع في فقه اإلمام مالك بن أنس -١٥
دار الكتب العلمية، :  لبنان،، بيروت،١ط. سيد كسروي حسن:  المحقق.القاسم المالكي

 . م٢٠٠٧/ه١٤٢٨
الرحمن بن ناصر بن    عبدالسعدي،. الرحمن في تفسير كالم المنانتيسير الكريم  -١٦

مؤسسة الرسالة، : )م. د(، ١ط. الرحمن بن معال اللويحق  عبد:  المحقق.اهللا عبد
  . م٢٠٠٠/ه١٤٢٠

الرحمن  عبدابن رجب، . جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم -١٧
 دار السالم ):م. د(، ٢ط. مد األحمدي أبو النورالدكتور مح: تحقيق. بن أحمد، الحنبلي

  . م٢٠٠٤/ه١٤٢٤للطباعة والنشر والتوزيع، 
اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح   القرطبي، أبو عبد.الجامع ألحكام القرآن -١٨
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 ملخص البحث
  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :  أما بعد
فقد تناول هذا البحث مسألة تأثير عملية نقل القلب على ديانة المنقول إليه، ودرسها 
دراسة عقدية فاحصة في ضوء نصوص الكتاب والسنة، معضدة بشهادات الثقات من 

هل الخبرة واالختصاص من أهل الطب، وأقوال الراسخين من أهل العلم، وقد بني هذا أ
  .مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة: البحث على خطة تتكون من

أما المقدمة فذكرت فيها أهمية البحث، وأسباب اختياره، وخطة البحث، والمنهج المتبع 
  .  فيه

 األعضاء تأثيره على الجوارح، وحكم نقلفتناولت فيها، تعريف القلب، و: وأما المباحث
  . إجماال، ودراسة تأثير نقل القلب على إيمان العبد إيجابا وسلبا

وذكرت في آخره خاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث، وأسأل اهللا جل في عاله أن 
ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه أن صة، وليصلح قلوبنا ونياتنا، ويجعل أعمالنا لوجهه خا

  .  سميع مجيبإنه
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Abstract 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 
upon our Prophet Muhammad and his family and companions 
Having said that: 
This research dealt with the issue of the effect of the transfer of the 
heart on the religion of the transferee, and studied it doctrinally in 
the light of the texts of the Quran and Sunnah, with the testimony of 
trustworthy people of experience and specialization of the people of 
medicine, 
This research is based on a plan consisting of: introduction, four 
chapters, and a conclusion. 
The introduction mentioned the importance of research, the reasons 
for its selection, the research plan, and the methodology followed. 
As for the chapters: I dealt with: the definition of the heart, its effect 
on the limbs, the rule of its transmission in general, and the study of 
the effect of transferring the heart on the believer's faith positively 
and negatively. 
In the end, the conclusion included the most important results of the 
research, and I ask God almighty to reform our hearts and 
intentions, and make our work to his own, and benefit this research 
writer and reader that he heard the answer. 

  
  
  
  
  

  



 

 )١٩١٩(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 وشرح صدور المؤمنين لإليمان بفضله، وأضل الحمد هللا الذي خلق فسوى وقدر فهدى،

 خل ُّ :من شاء من عباده بعدله، ال راد لحكمه، وال معقب لقضائه، القائل في كتابه
 ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه  ىه مه جه ين
  ). ١٢٥: ألنعاما(  َّ ٌّ

ة والسالم على خير خلقه وأفضل رسله؛ محمد بن عبد اهللا وعلى آله والصال 
  .الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين

  :أما بعد
فإن من جليل نعم اهللا عز وجل على عباده في هذا الزمان؛ ما من اهللا به عليهم من 

ي علوم الطب وعالج األمراض، حتى تيسر للناس التقدم العلمي العظيم الذي ظهر ف
ذا الزمان ـ من طرق التداوي ما لم يكن متيسرا للسابقين، فتمكن أهل الطب في ه

من عالج كثير من األمراض المهلكة؛ والتي قد استعصى دواؤها بفضل اهللا وكرمه ـ  
  .قبل ذلك، بل وتمكنوا من نقل األعضاء المريضة واستبدالها بأخرى

ذلك من كالم أهل العلم في هذه النوازل ما هو معروف، وألفوا في ذلك مؤلفات وتبع 
كثيرة؛ وجمعت الفتاوى التي تحمل أقوالهم في تقييم هذا الواقع قبوال وردا، وعقدت 
لذلك المؤتمرات الكثيرة في الهيئات العلمية؛ والمجامع الفقهية المعنية بالنوازل 

  .وأحكامها
زل الطبية؛ ما كثر حصوله مؤخرا؛ من نقلب قلب شخص وكان من بين هذه النوا

آلخر عند قيام الضرورة الداعية لذلك، وقد يكون ذلك القلب المنقول قد نقل من 
فجر ذلك للسؤال عن مصير إيمان المؤمن ، شخص كافر لمسلم، أو من مسلم لكافر

مسلم؛ فهل إذا نقل لبدنه قلب كافر؛ وكذلك عن مصير حال الكافر إذا نقل له قلب ال
  يتبدل المؤمن بذلك من اإليمان إلى الكفر، أو الكافر من الكفر إلى اإليمان ؟

  : وقد التبس األمر على هؤالء بسبب أمرين
أن اهللا تعالى جعل للقلب سلطانا على الجوارح؛ وتأثيرا على أحوالها، : األول منهما

ن النبي صلى اهللا صالحا وفسادا، وجاء ذلك صريحا فيما رواه النعمان بن بشير ع



– 

  )١٩٢٠(

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا ( : عليه وسلم أنه قال
  )١( )فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

القلب ملك واألعضاء جنوده؛  ( :أنه قال وجاء عن أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ
  )٢().فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده 

ثم القلب هو األصل، فإذا كان فيه معرفة  ( :قال شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا ـ و
وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، ال يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب؛ 

أال وإن في الجسد مضغة : "ولهذا قال النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الصحيح
إذا فسدت، فسد لها سائر الجسد، أال وهي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، و

  )٤(.... )،)٣("القلب
فلما كان هذا المعنى مستقرا في نفوس أهل اإلسالم تبعا لهذه النصوص؛ ورد هذا 
اإلشكال على بعض الناس فأصبحت الحاجة ملحة لبيانه وكشفه، وتفنيد الوارد على 

شيء مما يستشكل في هذا قلوب بعض العامة في هذه المسألة، حتى ال يبقى بعد ذلك 
  . األمر

ما أخبر به بعض : والذي بسببه ورد هذا اإلشكال على بعض العامة: األمر اآلخر
الباحثين من أهل الطب؛ من حدوث بعض التأثر لدى بعض من أجري له هذا النوع 
من جراحة القلب، فزعموا أن بعض هؤالء قد تبدلت مشاعرهم حبا وبغضا لبعض 

 السبب الرئيس لذلك هو التأثر بمشاعر صاحب القلب األول؛ حيث األمور؛ ثم جعلوا
 ثم جر ذلك للسؤال عن انتقلت مشاعره مع قلبه إلى صاحب الجسد المنقول إليه،

 إذا نُقل له قلب من شخص ،إمكانية تحول شخص من اإليمان إلى الكفر أو العكس
ل ما اخبر عنه هؤالء ، ألن هؤالء ظنوا أن حصول ذلك من قبي)٥(يخالفه في االعتقاد

                                         
 ). ١٥٩٩ (ح) ٣/١٢١٩(، وصحيح مسلم )٥٢(ح ) ٢١ـ١/٢٠(صحيح البخاري ) ١(
ثم ، )١٠٨) (١/٢٥٧(والبيهقي في شعب اإليمان  ،)٢٠٣٧٥(رقم ) ١١/٢٢١"(جامعه "معمر في : أخرجه) ٢(

 ".ومعناه في القلب جاء في حديث النعمان بن بشير مرفوعا  هكذا جاء موقوفا،" ـرحمه اهللا ـ بيهقيمام القال اإل
    .تقدم تخريجه) ٣(
 ).   ٧/١٨٧(مجموع الفتاوى ) ٤(
 انظر فتوى الشيخ عبد اهللا بن آدم األلباني بتحريم نقل القلب من الكافر للمسلم خشية تحول المسلم للكفر بسبب )٥(

حكم : (الفتوى مرفوعة على موقع اليوتيب تحت عنوان. ذلك واستدالله لهذا األمر ورده على من أجاز ذلك
 YouTube - الشيخ عبد اهللا آدم األلباني -زراعة القلب 



 

 )١٩٢١(

من تبدل بعض المشاعر بسبب ذلك، ثم سئل بعض أهل العلم عن هذا األمر؛ وأجابوا 
بأجوبة وافية بالمقصود؛ لكن مع ذلك بقيت هذه المسألة تحتاج بحث تُجمع فيه األدلة، 
ويرد فيه على هذا اإلشكال ردا مفصال، فاستعنت اهللا على ذلك؛ وكتبت هذا البحث؛ 

 على الدليل، وفتاوى الراسخين من أهل العلم، وكالم الثقات من أهل الخبرة معوال فيه
واالختصاص، وأسأل اهللا جل وعال أن يجعل هذا البحث جهدا مباركا، وأن ينفع به 
كاتبه وقارئه، وأن يجعله بمنه وفضله عونا على طاعته، وبابا إلى رضوانه ومغفرته، 

  .وسلما إلى جنته، إنه سميع مجيب
   الموضوع أهمية

إذا كانت قيمة البحث تبدو بمقدار نفعه وحاجة الناس إليه؛ فإن هذا البحث يتعلق 
بالقلب الذي تتبع الجوارح صالحه وفساده، وهذا من أعظم ما يحرص على معرفته 
لتعلقه بالعبودية هللا جل وعال، والتي هي الغاية العظمى التي من أجلها خلق اهللا 

نزل عليهم الكتب، أضف إلى ذلك أمورا أخرى تبدي حسنه الخلق، وبعث المرسلين، وأ
  :وحاجة الناس إليه منها

  . تعلق الموضوع بنقل القلب، وبيان مدى تأثير ذلك على صالح القلب وفساده:أوال
  . تعلق المسألة بباب األسماء واألحكام، وهو باب عظيم من أبواب االعتقاد:ثانيا
لعامة في هذه المسألة بتقرير علمي مؤصل مبني  حل اإلشكال الذي توهمه بعض ا:ثالثا

  . على نصوص الشرع وقواعده
  . المساهمة في إثراء البحوث المتعلقة بهذا النوع من المسائل:رابعا

                                                                                                     
https://www.youtube.com/watch?v=mdO١fVlEFtE.(  

 .وحلقة قصص عملية زراعة القلب وأثره على سلوك المريض
AJSXQ٧S_B٦٩=v?watch/com.youtube.www://https((.  

فانتقلت .. زرع قلبا جديدا"  تحت عنوان)٢٠١٠ مايو ١٩(بتاريخ ) ٠٤١٢(يومية إيالف االلكترونية العدد وموقع 
 :رابط الموقع والمقال". صفات صاحب القلب األصلي إلي

/NewsPapers/Web/com.elaph://https٢٠١٠/٥/٥٦٢٤٨٥html..((  
 –الشخص المنقول إليه قلب هل تتغير عقيدته تبعا للمنقول منه  (وانظر موقع إسالم ويب 

)Id&FatwaId=Option&showfatwa=page?php.index/fatwa/net.islamweb.fatwa.(   
  



– 

  )١٩٢٢(

  خطة البحث
مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة وتفصيلها : لقد بنيت هذا البحث على خطة تتكون من

بحث، وأهمية الموضوع، وخطة البحث، وتشتمل على افتتاحية ال: المقدمة: كاآلتي
  : والمنهج المتبع فيه، ثم 

  .تعريف القلب: المبحث األول
  .الجوارحتأثير القلب على : المبحث الثاني

  . حكم نقل األعضاء البشرية من شخص آلخر: ثالثالمبحث ال
  .ديانة المنقول إليهتأثير نقل القلب على : رابعالمبحث ال

  .على أهم النتائجوأخيرا الخاتمة وتشتمل 
  المنهج المتبع في البحث

  : اتبعت في كتابة هذا البحث منهجا علميا تتمثل معالمه فيما يلي
  . عزوت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم اآلية في أصل البحث:أوالً
 خرجت األحاديث النبوية من مصادرها، فما كان منها في الصحيحين؛ فإني :ثانياً

 إليهما، وما كان في غيرهما خرجته مما تيسر الوقوف عليه من أكتفي بالعزو
  .المصادر، مع ذكر حكم أهل العلم عليه

  . وثقت النقول، ونسبت األقوال إلى أصحابها:ثالثاً
  . عرفت بالمصطلحات الواردة في البحث والتي تحتاج إلى تعريف:رابعاً



 

 )١٩٢٣(

   المبحث األول
  تعريف القلب

  : ثالثة معانالقلب يطلق في اللغة على 
  . الفؤاد الذي هو قلب اإلنسان، وغيره:أولها

  .  العقل:والثاني
  . رد الشيء من جهة إلى جهة:والثالث

ـ    الفـراء  قـال  ،العقل عن به يعبر وقد الفؤاد،: القلب ( :قال الجوهري ـ رحمه اهللا 
 أي :) ٣٧: ق( َّ مي خي  حي جي يه ىه مه جه ُّ : تعـالى  قولـه  في

 .عقل
. المنصرف مثل مصدرا، ويكون مكانا يكون والمنقلب. انكب أي ،فانقلب يءالش وقلبت
  )١( ).الرمضاء على تتقلب كالحية لبطن، ظهرا يءالش وتقلب. تقليبا بيدى وقلبته

   :صحيحان أصالن والباء والالم القاف ( :وقال ابن فارس ـ رحمه اهللا ـ
  .وشريفه شيء خالص على يدل :أحدهما
  . جهة إلى جهة من شيء رد على :واآلخر
 كل وخالص. وأرفعه فيه شيء أخلص ألنه سمي وغيره، اإلنسان قلب :القلب فاألول
  )٢(. )قلبه وأشرفه شيء

  :فيطلق فيه القلب على معنيين: وأما الشرع
الشكل الذي خلقه  )٣( الذي هو العضو اللحمي الصنوبري:القلب الحسي: األول منهما

  .اهللا في الجانب األيسر من الصدر
  )٤(.وهو لطيفة ربانية روحانية، لها تعلق بهذا القلب الجسماني: القلب المعنوي: يالثان

  : وقد توارد أهل العلم على تقرير هذا ومن ذلك
  :لمعنيين يطلق وهو القلب لفظ األول اللفظ ( :قول الغزالي ـ رحمه اهللا ـ

                                         
 ).٢٠٥ـ٢٠٤/ ١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )١(
   ).١٧/ ٥( مقاييس اللغة )٢(
  ).٢/١٣٢٦(اللغة العربية المعاصرة انظر معجم . أي مخروطي الشكل:  الصنوبري)٣(

 ).٨٩ـ ١/٨٨(انظر أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة ) ٤(



– 

  )١٩٢٤(

 لحم وهو ،الصدر من األيسر الجانب في المودع الشكل الصنوبري اللحم :أحدهما
 ،ومعدنه الروح منبع هو أسود دم التجويف ذلك وفي ،تجويف باطنه وفي ،مخصوص

 به يتعلق وال األطباء غرض به يتعلق إذ ؛وكيفيته شكله شرح اآلن نقصد ولسنا
  .الدينية األغراض

 هذا في القلب لفظ أطلقنا إذا ونحن ،للميت موجود هو بل ،للبهائم موجود القلب وهذا
 إذ والشهادة الملك عالم من وهو ،له قدر ال لحم قطعة فإنه ،ذلك هب نعن لم الكتاب
  .اآلدميين عن فضال البصر بحاسة البهائم تدركه

 وتلك ،تعلق الجسماني القلب بهذا لها روحانية ربانية لطيفة هو :الثاني والمعنى
 المخاطب وهو ،اإلنسان من العارف العالم المدرك وهو ،اإلنسان حقيقة هي اللطيفة

 عقول تحيرت وقد ،الجسماني القلب مع عالقة ولها ،والمطالب والمعاتب والمعاقب
 ،باألجسام األعراض تعلق يضاهي به تعلقه فإن ،عالقته وجه إدراك في الخلق أكثر

 المتمكن تعلق أو ،باآللة لآللة المستعمل تعلق أو ،بالموصوفات واألوصاف
   )١()....،بالمكان

 الصنوبرية المضغة :به يراد قد : "القلب " لفظ: (  اهللا ـوقال شيخ اإلسالم ـ رحمه
 )٢( الصحيحينفي كماسوداء علقة جوفها التي البدن من األيسر الجانب في التي الشكل
 سائر لها صلح صلحت إذا مضغة الجسد في إن: ( وسلم عليه اهللا صلى النبيعن 

   .  )الجسد سائر لها فسد فسدت وإذا الجسد
 ،الحنطة كقلب ،باطنه الشيء قلب فإن ،مطلقا اإلنسان باطن :ببالقل يراد وقد

  .باطنه وهو ؛قلبه أخرج ألنه ؛قليبا القليب سمي ومنه ،ذلك ونحو ،والجوزة ،واللوزة
 في العقل إن :قيل ولهذا أيضا بدماغه متعلق فالعقل ؛هذا بالقلب أريد فإذا هذا وعلى
  .أحمد اإلمام عن كذل ونقل ،األطباء من كثير يقوله كما .الدماغ
  . الدماغ إلى انتهى كمل فإذا القلب في العقل أصل إن :أصحابه من طائفة ويقول

 به العقل من يتصف وما ،وهذا بهذا تعلق لها النفس هي التي الروح أن :والتحقيق
   .القلب في اإلرادة ومبدأ ،الدماغ في والنظر الفكر مبدأ لكن ،وهذا بهذا يتعلق

                                         
 .)٣/ ٣(إحياء علوم الدين ) ١(
 . تقدم تخريجه) ٢(



 

 )١٩٢٥(

 وأصل اإلرادة أصله االختياري والعمل فالعلم ،العمل به ويراد لعلما به يراد والعقل
 القلب يكون أن بد فال ؛المراد تصور بعد إال مريدا يكون ال والمريد ،القلب في اإلرادة

 فمنه الدماغ إلى صاعدة وآثاره الدماغ من ذلك ويبتدئ ،وهذا هذا منه فيكون ،متصورا
  )١(.)...،صحيح وجه له لينالقو وكال ،االنتهاء وإليه المبتدأ

 ويطلق( : وقد ذهب ابن القيم ـ رحمه اهللا ـ إلى ما ذهب إليه شيخه ابن تيمية فقال
  :معنيين على القلب

 األيسر الجانب في المودع الشكل الصنوبري اللحمي العضو وهو حسي أمر :أحدهما 
  .الروح منبع وهو أسود دم التجويف وفي تجويف باطنه وفي الصدر من
 تعلق العضو بهذا لها روحانية رحمانية ربانية لطيفة وهو ؛معنوي أمر :لثانيوا

   )٢()...،اإلنسانية حقيقة هي اللطيفة وتلك واختصاص
فإذا تقرر هذا وجب الكالم عن المراد بالقلب في نصوص الشرع؛ هل يشمل المعنيين 

  معا، أم ينفرد به أحدهما أم يعتوران المعنى بحسب السياق ؟ 
 أنه يراد به القلب المعروف، أن األصل في إطالق القلب في نصوص الشرع: صلوالحا

  .وال يحمل على ما سواه إال إذا جاء نص بين يوجب حمل المعنى على خالفه
وأما ما ذكر عن القلب المعنوي غير المحسوس فإنما هو قوة إدراك هذه المضغة 

وضوعة في العين، والقوة السامعة  كقوة اإلبصار المالصنوبرية التي أودعها اهللا فيها،
والنصوص متناولة لهذه القوة كما أنها متناولة لمحلها الذي في األذن ونحو ذلك، 

  .تقوم به وهو المضغة الصنوبرية الشكل
لكن قد تنفرد بعض النصوص بإرادتها دون محلها، ويدل لذلك السياق، كما في قوله 

  .) ٣٧: ق( َّ مي خي  حي جي يه ىه مه جه ُّ : تعالى
   :ابن القيم ـ رحمه اهللا ـ في تفسير ذلك وبيانه لهذا قالو
 المشاهد والقلب به، القائم وروحه البدن، :وهي معلومة، أمورا هاهنا أن ريب وال( 

 إلى ونسبتها القلب، محلها التي العاقلة القوة وهي والغريزة، الحيوان سائر وفي فيه،
 تلك تسمى ولهذا األذن، إلى السامعة والقوة العين، إلى الباصرة القوة كنسبة القلب
 يه ىه مه جه ُّ : تعالى قال بصرا، الباصرة القوة تسمى كما قلبا، القوة

                                         
 ).٣٠٤ـ٣٠٣/ ٩( مجموع الفتاوى )١(
 ).٤١٤: ص( التبيان في أقسام القرآن )٢(



– 

  )١٩٢٦(

 القوة أراد وإنما أحد، لكل فإنه القلب، شكل يرد ولم ) ٣٧: ق( َّ مي خي  حي جي
  )١( ).....،فيه المودعة والغريزة

صرار صاحبه على ولهذا قد يوجد القلب مع فساد هذه القوة المودعة فيه بسبب إ
 كما أن العين قد تصيبها عاهة فتفقدها قوتها على الضالل، أو بسبب انتكاس الفطرة؛

اإلبصار، وكذلك األذن قد يصيبها ما يذهب قوتها التي تسمع بها األصوات، فكذلك 
  :الحال في القلب قد يصيبه ما يذهب قوته المدركة لحقائق األشياء، كما قال تعالى

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 
 َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه ىه مه

  .)١٧٩: األعراف(
فذكر القلب ونفى إدراكه الموجب للمتابعة لما جاء به المرسلين، وذلك أنهم عطلوا 

  .هذه القلوب عما خلقت له من االنقياد للحق علما واعتقادا وعمال
 فإن َّخن حن جن يم ىمُّ : قوله وأما( : قال اإلمام الطبري ـ رحمه اهللا ـ

 وال اهللا، آيات في بها يتفكرون ال قلوب خلقه من لجهنم اهللا ذرأهم الذين لهؤالء: معناه
 ربهم، توحيد فيعلموا لرسله، حججه بها يعتبرون وال وحدانيته، على أدلته بها يتدبرون
 عراضهمإل ،"بها يفقهون ال: "بأنهم ثناؤه جل ربنا فوصفهم. أنبيائهم نبوة حقيقة ويعرفوا

  )٢(.)....الكفر، وبطول الرسل، نبوة صحة تدبر وتركهم الحق عن
 وفي ذلك وقد يعبر عن ذلك بالعمى؛ وهو ذهاب بصيرة القلب التي تبصر الحقائق،

 فهي انكشاف صورة :وأما معاينة القلب  (:يقول العالمة ابن القيم ـ رحمه اهللا ـ
المرئي إلى العين، وقد جعل اهللا سبحانه المعلوم له، بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة 

 جك مق  حق   ُّ :القلب يبصر ويعمى، كما تبصر العين وكما تعمى، قال تعالى
فالقلب يرى ويسمع، ، )٤٦: الحج( َّخل حل جل مك لك خك حك

  )٣( ).....،ويعمى ويصم، وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه
ذه القوة الموجودة في ثم تكلم في موضع آخر عن النصوص الدالة على ذهاب ه

 عوقبوا عنه ورغبوا الحق ردوا لما نهمإ ( :القلوب عن الكفار وسبب ذلك فقال
                                         

 .)٢٣٢ــ٢٣١/ ٣(اك نعبد وإياك نستعين  مدارج السالكين بين منازل إي)١(
 .)٢٧٨/ ١٣(فسير الطبري ت) ٢(
 .)٢٣٢ــ٢٣١/ ٣( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )٣(



 

 )١٩٢٧(

 خت حت جت ُّ : المنافقين عن تعالى قال كما ؛والفهم العقل وسلب والرين بالطبع
)١()....،) ٣: المنافقون( َّ جخ مح جح  مج حج مث هت مت

 
 النجاة ويستلزم به ينتفع ذيال العلم نإ  (:ومن جنس ذلك أيضا قوله ـ رحمه اهللا ـ

 ثمرته لنفي يينتف قد والشيء ،حقيقته عنهم فسلب ،لهم حاصال يكن لم ؛والفالح
   ...،منه والمراد
 بها ينتفعوا لم لما ؛والعقول ،بصارواأل ،سماعاأل الكفار عن سبحانه عنه نفى ولهذا
 مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت  ُّ  :تعالى وقال
  ).٢٦: ألحقافا( َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس

 من خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  :تعالى وقال
  .)١٧٩: األعراف( َّ ميخي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن
          :تعالى قال ،فاقديها منزلةب كانوا الحواس بهذه المطلوب الهدى لهم يحصل لم ولما

  .)١٧١: بقرةال( َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ  ُّ 
 صالأ له هذه بل ،والبكم ،والنطق ،والصمم ،والسمع ،والعمى ،بالبصر يوصف فالقلب
 وال صمأ ،العين مفتوح عمىأ فصاحبه القلب عدمها فإذا ؛تبعا واللسان ذنواأل وللعين

 خك حك جك مق  حق  ُّ  :تعالى قال ،اللسان فصيح كان وإن بكمأ ،ذنهأب آفة
٤٦: الحج( َّ  خل حل جل مك لك ) 

 قلوب على والقفل ختموال بالطبع ونفيه سلبه وبين بالعلم الحجة قيام بين تنافي فال
  )٢(...).،لها وينقاد الحجة بموجب يعمل ال من

والحاصل أن القلب الذي هو مضغة اللحم ال يكون مؤثرا بمجرده؛ بل البد من سالمة 
قوته العاقلة؛ التي بها يتصور حقائق األشياء، وهذه القوة لها ارتباط بالروح، كما ال 

وبهذا يقع تأثيره على البدن كما قال ابن  شياء،بد من سالمة إرادته التي بها يختار األ
  : تيمية ـ رحمه اهللا ـ

 فإذا هذا وعلى...،باطنه الشيء قلب فإن ،مطلقا اإلنسان باطن :بالقلب يراد وقد( 
 يقوله كما .الدماغ في العقل إن :قيل ولهذا أيضا بدماغه متعلق فالعقل هذا بالقلب أريد
  )٣(.أحمد ماماإل عن ذلك ونقل ،األطباء من كثير

                                         
 ).١/١٠١(مفتاح دار السعادة ) ١(
 ).١٠٢ـ١٠١/ ١( مفتاح دار السعادة )٢(
  ).٥٦٠ـ٥٥٩(لفقه ص ، والمسودة في أصول ا)٩٥ـ١/٨٩( انظر العدة في أصول الفقه )٣(



– 

  )١٩٢٨(

   )١ (.الدماغ إلى انتهى كمل فإذا القلب في العقل أصل إن :أصحابه من طائفة ويقول
 به العقل من يتصف وما ،وهذا بهذا تعلق لها النفس هي التي الروح أن :والتحقيق

   .القلب في اإلرادة ومبدأ ،الدماغ في والنظر الفكر مبدأ لكن ،وهذا بهذا يتعلق
 وأصل اإلرادة أصله االختياري والعمل فالعلم ،العمل به ويراد لعلما به يراد والعقل
 القلب يكون أن بد فال ؛المراد تصور بعد إال مريدا يكون ال والمريد ،القلب في اإلرادة

 فمنه الدماغ إلى صاعدة وآثاره الدماغ من ذلك ويبتدئ ،وهذا هذا منه فيكون ،متصورا
  )٢(.)...،صحيح وجه له لينالقو وكال ،االنتهاء وإليه المبتدأ

  المبحث الثاني
  الجوارح تأثير القلب على 

لقد دلت النصوص على أن القلب له تأثير على حال العبد الذي يكون عليه من إيمان 
 وكذلك هو مؤثر في كمال االستقامة ونقصها، ومعصية هللا جل وعال، وكفر، وطاعة

ر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ومن أشهر ما جاء في ذلك ما رواه النعمان بن بشي
أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد ( : أنه قال

  )٣(. )الجسد كله، أال وهي القلب
 واألعضاء جنوده؛ ،القلب ملك ( :أنه قال وجاء عن أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ

  )٤().ه فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنود
ال والقلب هو األصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، ف

 وجند ،باألبصار يرى جند جندان للقلبف ( ،)٥(يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب
 له خادمة خلقت وقد ،والباطنة الظاهرة فاألعضاء المشاهد جنده فأما: بالبصائر يرى

 وإذا ،تكلم بالكالم اللسان أمر وإذا ،انفتحت باالنفتاح العين مرأ فإذا ،خالفا له تستطيع ال

                                         
 ).٥٦٠ـ٥٥٩(، والمسودة في أصول الفقه ص )٩٥ـ١/٨٩( انظر العدة في أصول الفقه )١(
 ).٣٠٤ـ٣٠٣/ ٩( مجموع الفتاوى )٢(
 . تقدم تخريجه) ٣(
 .تقدم تخريجه) ٤(
 ).٧/١٨٧(مجموع الفتاوى انظر ) ٥(



 

 )١٩٢٩(

 له لتذل األعضاء جميع وكذا، سعت بالسعي الرجل أمر وإذا ،بطشت بالبطش اليد مرأ
  )١(. )تذليال

 اهللا صلى النبي وقول ،تقريب هريرة أبي وقول ( :قال ابن تيمية ـ رحمه اهللا ـ 
 به يعصون قد اختيار لهم فالجند صالحا كان وإن الملك نفإ ؛بيانا أحسن وسلم عليه
 فإن القلب بخالف صالحه؛ مع فساد أو ،فساده مع صالح فيهم فيكون وبالعكس ،ملكهم
 إذا(  :وسلم عليه اهللا صلى النبي قال كما ؛قط إرادته عن يخرج ال له تابع الجسد

 القلب كانفإذا ، )٢() الجسد سائر لها فسد فسدت وإذا الجسد سائر لها صلح صلحت
 الظاهر بالقول الجسد صالح ضرورة لزم قلبيا وعمال علما اإليمان من فيه بما صالحا
 ،وظاهر باطن قول ؛وعمل قول :الحديث أهل أئمة قال كما ،المطلق باإليمان والعمل
 الظاهر صلح الباطن صلح متى ؛له الزم للباطن تابع والظاهر ،وظاهر باطن وعمل

 هذا قلب خشع لو( : العابث المصلي عن الصحابة من قال من قال ولهذا د؛فس فسد وإذا
 اهللا يكون وأن ،ورسوله اهللا حب من القلب إيمان في بد فال ،)٣()ه جوارح لخشعت
 نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّ : تعالى اهللا قال ،سواهما مما إليه أحب ورسوله
   )٤(...)،)١٦٥: لبقرةا( َّ ىقيف ىف يث ىث نث  مثزث رث يت ىت

 من حديث عمر بن الخطاب )٥(ما رواه البخاري في صحيحه: ء في ذلك أيضاومما جا
إنما األعمال بالنيات، وإنما : ( رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ).لكل أمريء ما نوى 

                                         
 ).٤١٤: ص( التبيان في أقسام القرآن البن القيم )١(
 .جه تقدم تخري)٢(
في تعظيم قدر هذا مروي عن حذيفة ابن اليمان رضي اهللا عنهما، أخرجه اإلمام محمد بن نصر المروزي ) ٣(

اإلمام بن : ، ورواه جماعة عن التابعي الجليل سعيد بن المسيب منهم)١٥٠(برقم ) ١/١٩٤(الصالة 
، وابن )٣٣٠٩(قم بر) ٢/٢٦٦(، وعبد الرزاق في مصنفه )١١٨٨(برقم ) ٤١٩(المبارك في الزهد ص 
وال يصح رفعه للنبي صلى اهللا عليه وسلم كما ذكر ذلك ) ٦٧٨٧(برقم ) ٢/٨٦(أبي شيبة في مصنفه 

، )٣٩ـــ٣٨(الذل واالنكسار للعزيز الجبار للحافظ ابن رجب ص : انظر. الحافظ ابن رجب وغيره
 . )٣٧٣(برقم ) ٢/٩٢(وإرواء الغليل 

 .)١٨٧/ ٧(مجموع الفتاوى ) ٤(
 ).١(ح ) ١/٦) (٥(



– 

  )١٩٣٠(

فمرد اعتبار األعمال الظاهرة إلى نية العامل، صحة وبطالنا، وقبوال وردا وجزاء؛ 
وقد تواترت عبارات أهل العلم على بيان هذا  ر القلب على الجوارح،وبهذا يظهر تأثي

هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين : ( قال اإلمام الشافعي ـ رحمه اهللا ـالتأثير ف
   )١(.)بابا من الفقه 

ه أحد أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، وأن ( :العيني ـ رحمه اهللا ـوقال 
  )٢().يها مدار اإلسالم األحاديث التي عل

لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه  ( :وقال اإلمام ابن مهدي ـ رحمه اهللا ـ 
   )٣().بهذا الحديث 

من :  أنه قالروينا عنه ـ يعني اإلمام ابن مهدي ـ ( :ـوقال النووي ـ رحمه اهللا 
   )٤(.)أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث 

ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب  ( :مه اهللا ـثم قال معلقا ـ رح
كتابه في . فعل اإلمام البخاري ـ رحمه اهللامما يصدق قوله و، )٥()بهذا الحديث 

  )٦(.صحيحال
 النية بحديث كتابه اهللا عبد أبو صدر  (:قال اإلمام الخطابي ـ رحمه اهللا ـلهذا و

 يستحبون  ـاهللا رحمهمـ  شيوخنا من متقدمونال كان حديث وهو به، كالمه وافتتح
 أنواعها جميع في إليه الحاجة لعموم الدين، أمور من ويبتدأ ينشأ شيء كل أمام تقديمه

  )٧(.)أبوابها من باب كل في ودخوله
والحاصل أن هذا كله يدل على إجماع أهل العلم على تأثير القلب على أعمال 

 وأن ما تقوم به من األعمال الصالحة ال يكون وأن الجوارح تتبع القلب، الجوارح،
  نافعا

                                         
 ).١/٦١(، وجامع العلوم والحكم )٢٢٥٥(ح ) ٢/٢٣(السنن الكبرى للبيهقي ) ١(
 ).   ١/٢٩٩(عمدة القاري ) ٢(
 ).١/٢٢ (ي، وعمدة القار)١/٦١(جامع العلوم والحكم ) ٣(
 ).٩(فتح القوي المتين في شرح األربعين ص ) ٤(
 ).٩(فتح القوي المتين في شرح األربعين ص ) ٥(
 ). ١(ح ) ١/٦(ح البخاري صحي) ٦(
 ).١٠٦/ ١( أعالم الحديث شرح صحيح البخاري )٧(



 

 )١٩٣١(

وال مقبوال إال إذا وافق عمل القلب الذي ال يصح إال به من نية العمل، والمعمول له، 
 البدن أعمال مجرد أن على المسلمون أجمع وقد: ( قال شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا ـ

 فليس اهللا وجه به يراد ال عمل كل وأن ،هللا طاعة وال عبادة يكون ال القلب عمل بدون
 الجسد سائر لها صلَح صلحت إذا مضغةً الجسد في إن" :الصحيح وفي ،له عبادة هو
   )٢(). واسع باب وهذا )١("القلب وهي أال الجسد سائر لها فسد فَسدت وإذا

 بأعمال االرتباط شديد النية مسألة في الكالم ( :وقال ابن القيم ـ رحمه اهللا ـ
 فيها وتأثيرها ،عليها وبنائها ،الجوارح بأعمال وارتباطها مراتبها ومعرفة ؛القلوب
 ومكملة تبع لجوارحا وأعمال ؛المقصود المراد األصل هي وإنما ،وفسادا صحة

 الروح فارق إذا الذي لألعضاء الجسد بمنزلة والعمل الروح بمنزلة النية وأن ،ومتممة
  . عابث فحركة النية بهتصح لم إذا العمل وكذلك ،فموات
 الجوارح وأحكام أصلها هي إذ ،الجوارح أحكام معرفة من أهم القلوب أحكام فمعرفة
من  وروحها ومحلها من العمل محل الروح فالنية هي سر العبودية...،عليها متفرعة
العبودية عمل األرواح له معه بل هو بمنزلة الجسد  في  ومحال أن يعتبر،الجسد

 :موقوفا على أمير المؤمنين عمر رضي اهللا عنه يمعنى األثر المرو وهذا ،الخراب
 حس جس مخ ُّ :  وقد قال تعالى)٣(".ال عمل لمن ال نية له وال أجر لمن ال حسبة له"

 سبحانه أن يكون أمر عباده ىفنه، )٥: البينة( َّ مص خص  حص مس خس
لنية للمعبود أصل  ومعلوم أن إخالص ا،بغير العبادة التي قد أخلص عاملها له فيها النية

 فإذا لم يأمرهم إال بعمل هو عبادة قد أخلص عاملها النية فيها لربه ،لنية أصل العبادة
م أن ِل ع، بل هي روح العبادة كما تبين؛ ومعلوم أن النية جزء من العبادة،عز وجل

هذا و وال مأمور به فال يكون فاعله متقربا إلى اهللا تعالىالعمل الذي لم ينو ليس بعبادة 
  )٤(). عامما ال يقبل نزا

                                         
 .تقدم تخريجه) ١(
 .)٦٥: ص(الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق ) ٢(
 ). ٦٠(ح ) ٣/١٢١٠( المشيخة الكبرى لقاضي مارستان  )٣(
 ).١٨٧/ ٣( بدائع الفوائد )٤(



– 

  )١٩٣٢(

 وعلى كل حال فالنصوص الدالة على تأثير القلب على أعمال الجوارح كثيرة جدا،
وكالم أهل العلم في شرحها وبيانها يطول وصفه، وما ذكر هنا فيه غنية وكفاية والحمد 

   .هللا رب العالمين
  ثالثالمبحث ال

   نقل األعضاء البشرية من شخص آلخر حكم 
تلف أهل العلم في نازلة نقل األعضاء اختالفا عظيما، فأجازه بعضهم، ومنعه اخ  لقد

آخرون، وتوسط جماعة من أهل العلم بين القولين، وقد حكى خالفهم في ذلك فقيه 
  :العصر وإمامه العالمة ابن باز فقال ـ رحمه اهللا ـ

ع بذلك، ومنهم  منهم من يجيز ذلك، ويجيز التبر:أما النقل ففيه خالف بين العلماء ( 
 ألن المؤمن والمسلم واإلنسان ليس له تصرف في نفسه بما يضره، ؛هذايجيز من ال 

  .فهو ملك هللا عز وجل
 إلى أنه إذا تبرع بذلك على وجه ال خوف عليه فيه وال فذهب جماعة من أهل العلم

  .خطر عليه فيه، أو أخذ منه عند موته على وجه ينفع غيره، منهم من أجاز هذا
 ليس لإلنسان أن يتبرع بشيء من أعضاه، ألنها غير :وقالوا هم من لم يجيز هذا،ومن

  .مملوكة له، بل هي ملك هللا، فليس له أن يتبرع بها ال كليه وال قلب وال غير ذلك
ه والقرنية وأشباه ي إذا تبرع بشيء ال يضره كإحدى كليت:وقال آخرون من أهل العلم

وال يضره، أما شيء يضره فال، ليس له أن يتبرع ذلك فال حرج ألنه شيء ينفع غيره 
   )١(.)...،بشيء يضره، أو يسبب موته

  :)٢(وخالصة ما هنالك أن األقوال في هذه المسألة ثالثة
  :جواز نقل األعضاء مطلقا إذا حقق ذلك مصلحة معتبرة شرعا: القول األول

العلميـة  للجـان   صدرت به الفتوى في عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئـات وا          قد  و
، وهيئـة   )٤(، ومجمع الفقه اإلسـالمي    )٣(مي الدولي المنعقد بماليزيا   المؤتمر اإلسال : منها

                                         
 ).s.org.binbaz.www://httpa( اهللاموقع الشيخ ابن باز رحمه ) ١(
 ).٣٦٠ــ٣٥٥(أحكام الجراحة الطبية ص : األقوال المذكورة هنا ملخصة من) ٢(
 .)٥٤ـ٢٢/٥١(انظر مجلة البحوث اإلسالمية ) ٣(
   ).٧٩ـ١/٧٧( انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )٤(



 

 )١٩٣٣(

، ولجنة الفتوى في كل من المملكـة األردنيـة          )١(كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية    
ــت ،)٢(الهاشــمية ــة الكوي ــة)٣(ودول ــة مــصر العربي ــة )٤(، وجمهوري           ، والجمهوري

  )٥ (.جزائريةال
  : منهمل طائفة من العلماء والباحثيناقبه و

والشيخ جاد ، )٧(، والشيخ إبراهيم اليعقوبي)٦(سعديالالشيخ عبد الرحمن بن العالمة 
، )١٠(، والدكتور رءوف شلبي)٩(، واختاره الدكتور أحمد شرف الدين)٨(الحق

  )١١(.وغيرهم

                                         
 ).٧٤ـ١/٧٦(، ومجلة الفقه اإلسالمي )٥٤ـ٨٤/٥٢(، و)٤٥ـ٢٢/٤٣( جلة البحوث اإلسالميةم انظر )١(
 فتاوى التبرع -دار اإلفتاء : (تحت الرابط. الموقع الرسمي لدار اإلفتاء بالمملكة األردنية الهاشميةانظر ) ٢(

  . )١٠١=aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id) باألعضاء
 و((دار اإلفتاء - قرار رقم: (٢٥٧) شروط التبرع باألعضاء البشرية

.( www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=٥٧٦) 
 ).٣٥٥(أحكام الجراحة الطبية ص و
 ).٣٥٦(لجراحة الطبية ص  انظر أحكام ا)٣(
، دار اإلفتاء المصرية ٤٩١، لجنة الفتوى باألزهر فتوى رقم ٧٤٢ هـ ١٣٦٨ لسنة ٢٠مجلة األزهر انظر  ) ٤(

، حيث لم أعثر على هذا )٣٥٦(بواسطة أحكام الجراحة الطبية ص . ٩٣ ص ٢١٢ مسلسل ٨٨مسجل 
 .العدد من المجلة بعد البحث والتتبع

 ).٣٥٥ـ٣٥٤(أحكام الجراحة الطبية ص ، و)٤٩ـ٢٢/٤٤(ث اإلسالمية مجلة البحو  انظر )٥(
 ). ١٠٠ـــ٩٥/   مجموع الفوائد واقتناص األوابد ٢١( انظر مجموع مؤلفات السعدي ) ٦(
خلص فيه القول بالجواز بستة وقد " شفاء التباريح واألدوات في حكم التشريح ونقل األعضاء: "كتابهانظر ) ٧(

 .م١٩٨٦ار ومكتبة الهالل، د:  طبعة.عشر شرطًا
نقل األعضاء من إنسان ": ه بعنوان١٤٠٣/  له مقال في مجلة األزهر عدد السنة الخامسة والخمسون، شوال) ٨(

  ). ١٣٨٩ـ  وإلى ص ١٣٧٥(الجزء العاشر من عدد السنة المذكورة ص : انظر. "آلخر
 موقع مجلة – ١٠ الجزء - ١٤٠٣زهر السنة الخامسة و الخمسون، شوال األ(: وانظر المقال والمجلة في

 .األزهر

٢١١٧٩/number/magazine/ar/view/ir.noormags.www://https(  . 

  ).١٣٠ــــ١٢٨(حكام الشرعية لألعمال الطبية ص األ: كتابه انظر) ٩(
 بواسطة أحكام الجراجة الطبية م٢/١٩٨٩/ ٨ األربعاء ٣٧٢٥انظر رأيه في جريدة الشرق األوسط، العدد  )١٠(

 ). ٣٥٧(ص 
 ).٣٥٥(أحكام الجراحة الطبية ص انظر ) ١١(



– 

  )١٩٣٤(

  :عدم جواز نقل األعضاء مطلقا: القول الثاني
، )١(عبد الرحيم السكريبن الدكتور عبد السالم :  قال جماعة من المعاصرين منهموبه

  )٣) (٢ (.علي الشاذليبن حسن  والدكتور
جواز نقل بعضها بشرط أن يكون العضو المنقول مما ينمو بعد نقله، : القول الثالث

لح كالقطعة المنقولة من الكبد، وقد ذهب لهذا فضيلة شيخنا العالمة محمد بن صا
  )٤(. رحمه اهللا رحمة واسعةالعثيمين

ثم إن نقل القلب من شخص آلخر ال يجوز عند من أذن فيه عند االضطرار إليه إال 
   )٥(.من شخص ميت لحي، إذ ال يجوز إعدام نفس إلحياء أخرى

وعلى كل فقد أطنب أهل العلم في بحث مسألة نقل األعضاء، واستقر قول جماهير 
ك إذا كانت المصلحة راجحة في نقلها، ولم يتسبب في ضرر أهل العلم على جواز ذل

ولم يكن مما يجر نقله إلى محظور شرعي، وعددوا لذلك شروطا، وقد للمنقولة عنه، 
  : جمعها الدكتور األحمد فقال

ما يجوز نقلـه من األعضاء مما ذكر، إنما يجوز وفق الشروط العامة التي البد و( 
  : ن األعضاء ، وهذه الشروط هي من اعتبارها في نقل أي عضو م

أاليترتب على المتبرع ضرر بذهاب نفسه أو منفعة فيه؛ كالسمع والبصر والمشي  .١
  .ونحو ذلك؛ حفظاً لحق اهللا تعالى

 وأخذ العضو دون ،أال يكون النقل إال بإذن المنقول منه؛ حفظاً لحق العبد في بدنه .٢
  .إذنه ظلم واعتداء

                                         
خلص فيه إلى تحريم نقل األعضاء " نقل وزراعة األعضاء اآلدمية من منظور إسالمي: " ألف في ذلك كتابه) ١(

 .م١٩٨٨:دار المنار، ط:  الناشر.مطلقًا
              دار التحرير للطبع والنشر، : ، الناشر"حكم نقل األعضاء في الفقه اإلسالمي: " ألف في ذلك كتابه) ٢(

  .تحريم النقل من شخص غير معصوم الدم كالكافر الحربيحكم الواستثنى من . م١٩٨٩: ط
 . انظر بحثه انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتًا من بحوث مجمع الفقه اإلسالمي      
 ).٣٥٥ـ٣٥٤(أحكام الجراحة الطبية ص انظر ) ٣(
  ).١٢(جواب السؤال رقم  / ٦٦( :شريطاللقاء الشهري  )٤(

 الجراحة الطبية ص ، وأحكام)١٨١(انظر التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني ص ) ٥(
واألحكام الفقهية لنقل األعضاء اإلنسانية للدكتور عبد المجيد السبيل بالعدد الثاني لمجلة ، )٣٣٩ــ٣٣٨(

 )٢٥٧(العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ص 



 

 )١٩٣٥(

كامل األهلية؛ فال يصح من الصغير، والمجنون، إذن المنقول منه وهو  أن يكون .٣
أو بإسلوب الضغط واإلكراه، واستعمال أساليب الحيل واإلحراج؛ حفظاً لحق العبد في 

  .بدنه
أال يكون النقل بطريق تمتهن فيه كرامة اإلنسان؛ كالبيع، وإنما تكون بطريق اإلذن  .٤

  .والتبرع
جب الشرع حفظ نفسه بخالف أن يكون المنقول لـه معصوم الدم، فهو الذي أو  .٥

  .كالحربي مهدر الدم
أن تحفظ العورات؛ فال يجوز الكشف عليها إال عند الضرورة، أو الحاجة الملحة،  .٦

  . ة أو الحاجة تقدر بقدرهاروالضرو
إعمال األطباء الذين يشرفون على عالج المريض قاعدة الموازنة بين المصالح  .٧

لية النقل وانتفاع المريض بها مرجوح، وال والمفاسد للمريض والمتبرع؛ فال تجرى عم
وغير ذلك من ، ينقل العضو من اإلنسان مع إمكان عالج المريض بوسيلة أخرى

الصور واألحوال التي يدور عليها تصرف الطبيب مع المريض بإعمالـه لقاعدة 
  )١(. )الموازنة بين المصالح والمفاسد

ل القلب على حال المنقول إليه، من والحاصل أن المقصود هنا هو بحث مسألة أثر نق
 اإليمان وعدمه، بحسب حال صاحب القلب الذي نقل منه، وبحسب حال المنقول إليه،

وأما مسألة نقل األعضاء فهي مسألة أفاض أهل العلم في بحثها فال نعرض لتفاصيل 
الكالم فيها هنا، وإنما البحث هنا مبني على ما خلص إليه جماهير أهل العلم من 

                                         
 علمية بجامعة اإلمام محمد بن رسالة). ٨: (أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي ص: ملخص بحث) ١(

سعود، حاز بها الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف األولى، لم تتم طباعتها حتى اآلن، وملخصها 
أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي : ملخص بحث(طريق اإلسالم، : مرفوع على موقع

)net.islamway.ar://https. (وانظر هذه الشروط ) في الفقه اإلسالمي -أحكام نقل أعضاء اإلنسان ،
أيضا في األحكام الفقهية لنقل األعضاء اإلنسانية للدكتور عبد المجيد السبيل بالعدد الثاني لمجلة العلوم 

  .)٢٥٩ـ٢٥٥(الشرعية واللغة العربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ص 
 :وفي: الموقع الرسمي لدار اإلفتاء بالمملكة األردنية الهاشمية، تحت الرابط      

 (دار اإلفتاء - قرار رقم: (٢٥٧) شروط التبرع باألعضاء البشرية)     
.( www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=٥٧٦)             

  ).٣٥٥(     وأحكام الجراحة الطبية ص 



– 

  )١٩٣٦(

از ذلك عند غلبة المصلحة، مع مراعاة ما اشترطوه لذلك، ومن أراد تفاصيل جو
الخالف واألدلة؛ فعليه مراجعة ما كتب من مطوالت البحوث، وقرارات المجامع 

  )١(.الفقهية، ومفردات المسائل في ذلك
   رابعالمبحث ال
  ديانة المنقول إليهتأثير نقل القلب على 

أنه ال تأثير لنقل القلب على ديانة المنقول إليه،  ـ الىالذي يظهر والعلم عند اهللا تع
فإيمان المؤمن ثابت له بعد نقل قلب الكافر إليه حتى يظِهر خالفه ويختار ـ بمحض 

المؤمن إليه  وكذلك كفر الكافر ثابت له بعد نقل قلب إرادته ـ الكفر على اإليمان،
بعض مشاعر وطباع من أجري حتى يصير إلى اإليمان، وما ذكر من التأثر الحاصل ل

له هذا النوع من الجراحة ـ إن صدق المخبر ـ ال يشبه مسألة تبدل الدين بوجه من 
الوجوه حتى تقاس عليه، وعليه فإن االستشكال الذي أورد في هذه المسألة مدفوع 

  : بوجوه كثيرة إليك تقريرها وبيانها
رفها ويقلبها كيف يشاء، فال راد أن القلوب بيد اهللا تعالى فهو الذي يص: الوجه األول

 مل خل  ُّ :  قال تعالىألمره وال معقب لحكمه، وال يملك أحد مع اهللا من  ذلك شيئا،
 ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه  ىه مه جه
   ).١٢٥: ألنعاما( َّ ٌّ

: َّ ممىم خم حمُّ :قال ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ في تفسير قوله
  )٢(.قد نقل مثله عن جماعة من أهل العلمو ، )به واإليمان يدللتوح قلبه يوسع

                                         
حكم نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي، للدكتور : "  من البحوث والرسائل العلمية التي أفاضت في ذلك)١(

، للدكتور عبد السالم السكري، أستاذ "منظور إسالمينقل وزراعة األعضاء اآلدمية من "حسن الشاذلي، 
لفضيلة الدكتور محمد " أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها"الشريعة والقانون بجامعة األزهر، و

محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وعضو هيئة التدريس 
شفاء التباريح واألدواء في حكم "المدينة المنورة، والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، وبالجامعة اإلسالمية ب

ضيلة  لف"التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني"للشيخ إبراهيم اليعقوبي، و" التشريح ونقل األعضاء
ئة كبار العلماء ، وعضو هي مجلس مجمع الفقه اإلسالميرئيس، اهللا أبو زيدبن عبد االدكتور بكر الشيخ 

  .بالمملكة العربية السعودية
  .)٣٠٠/ ٣(انظر تفسير ابن كثير ) ٢(



 

 )١٩٣٧(

 َّ جم يل ىل مل خل  ُّ  :ذكره تعالى يقول ( :وقال الطبري ـ رحمه اهللا ـ
 َّ ممىم خم حمُّ له، فيوفقه ربه عند من به جاء وما وبرسوله به لإليمان

 يستنير حتى ومعونته، بلطفه له وسهله ،عليه وهونه ،لذلك صدره فسح: يقول
 عن إضالله اهللا أراد ومن... ،بالقبول صدره له ويتسع له فيضيء قلبه، في اإلسالم
 الكفر وغلبة بخذالنه صدره ويجعل سبيله، عن وصده بكفره يشغله الهدى، سبيل
  . حرجا عليه

 ال الذي الصدر ههنا وهو ضيقه، شدة من ينفذه، ال الذي وهو الضيق، أشد ،"الحرج"و
 ،"الحرج"من وأصله. عليه الشرك لرين اإليمان، ورن يدخله وال الموعظة، إليه تصل

 شيء وبينها بينها يدخل ال األشجار، بها الملتف الشجرة وهي ،"حرجة"جمع" الحرج"و
   )١() بها التفافها لشدة

 ويسهله، وينشطه له ييسره أي ( :وقال الحافظ ابن كثير ـ رحمه اهللا ـ في تفسيرها 
 حم جم يل ىل مل خل ُّ : تعالى كقوله الخير، على عالمات فهذه لذلك
 مت زت رت يب ىب  ُّ : تعالى وقال اآلية، )٢٢: الزمر( َّ يمجن ىم مم خم

 َّ  ىق يف ىف ىثيث نث مث  زث رث يت ىت نت
 )٢(....)،)٧: لحجراتا(

 هو الشرح أن: القرآن له يشهد الذي( : وقال العالمة الشنقيطي ـ رحمه اهللا ـ
 كما؛ والحكمة والنور عرفةوالم اإليمان استقرار نتيجة حالة وهذه. واالرتياح االنشراح

: الزمر( َّ يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :تعالى قوله في
  .لإلسالم الصدر لشرح بيان: َّ يمجن ىم مم خم حمُّ :فقوله، )٢٢
 خن حن  جن يمُّ: اآلية نفس في كما الضالل، على دليل الصدر، ضيق أن كما

   )٣()...، َّجه ين ىن من
 رن مم ام يل ىل  مل يك ُّ : ومثل ذلك قوله عن أهل الكفر 

 جئحئ  يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن من زن
 مت خت حت جت مبهب خب حب  جب هئ مئ خئ

                                         
 ).٥٤٤ـ٩/٥٤١(تفسير الطبري ) ١(
  .)٣٠٠/ ٣(تفسير ابن كثير  )٢(
 .)٥٧٣/ ٨(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٣(



– 

  )١٩٣٨(

 خص حص  خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث
 حق مف خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط مض خض حض جض مص

 ).٤١ :المائدة(  َّ  جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك مقجك
 اهللا صلى محمدا نبيه ذكره تعالى اهللا من تسلية وهذا  ( :قال الطبري ـ رحمه اهللا ـ

 هذه في والمنافقين اليهود من قصتهم قص الذين رعةمسا على حزنه من وسلم عليه
 عليهم حتمت قد فإني، نبوتك جحود إلى تسرعهم يحزنك ال: ذكره تعالى له يقول، اآلية
 وغير، عليهم غضبي من للسابق كفرهم عن يرجعون وال، ضاللتهم من يتوبون ال أنهم

 واستحقاقهم هملهالك سبيال جعلته ما إلى تسرعهم من ترى ما على حزنك نافعهم
  . وعيدي
 يرد ومن :ذكره تعالى يقول .السبيل قصد عن الضاللة :الموضع هذا في الفتنة ومعنى

 أراد مما استنقاذا اهللا من له تملك فلن، الهدى سبيل عن بضاللته مرجعه محمد يا اهللا
 اهتدائه من فاتك ما على بالحزن نفسك تشعر فال  ،والضاللة الحيرة من به اهللا

   )١(.)للحق
فدلت هذه النصوص كلها داللة قاطعة أن التحول من الكفر إلى اإليمان، ال يكون إال 
بحول اهللا وتقديره، وأن المخلوقين ال يملكون من ذلك شيئا؛ وإنما ذلك بيد اهللا وحده 
ال شريك له، بل واألنبياء والمرسلون فضال عن أتباعهم ال يملكون إال هداية اإلرشاد، 

 ولو كانت عملية القلب تجدي نفعا في تحويل اإلنسان من اهللا وحده،والتوفيق بيد 
  .الكفر لإليمان أو العكس لسعى جماعة من الناس في هذا العصر لتحصيل ذلك منها

 مك لك اك يق ُّ : وكيف يكون ذلك وقد قال اهللا تعالى لخير األنبياء والمرسلين
  ).٥٦: القصص( َّ من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك

من حديث المسيب بن حزن رضي اهللا عنه أنه  )٢(ا في الصحيحينوجاء في سبب نزوله
  : قال
 أبا عنده فوجد وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول جاءه الوفاة طالب أبا حضرت لما( 

 عم، يا: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال المغيرة، بن أمية أبي بن اهللا وعبد جهل،
: أمية أبي بن اهللا وعبد جهل، أبو فقال ، "اهللا عند هاب لك أشهد كلمة اهللا، إال إله ال: قل

                                         
 ).  ٨/٤٢٧(تفسير الطبري ) ١(
 .  واللفظ له.)٢٤(ح ) ١/٥٤(، ومسلم في صحيحه )٣٨٨٤(ح ) ٥/٥٢(أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(



 

 )١٩٣٩(

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يزل فلم ؟ المطلب عبد ملة عن أترغب طالب، أبا يا
 ملة على هو: كلمهم ما آخر طالب أبو قال حتى المقالة تلك له ويعيد عليه، يعرضها

 أما": وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال اهللا، إال إله ال: يقول أن وأبى المطلب، عبد
 حي جي يه ىه  ُّ : وجل عز اهللا فأنزل ،"عنك أنه لم ما لك ألستغفرن واهللا
 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي
 فقال طالب، أبي في تعالى اهللا وأنزل .)١١٣: التوبة( َّ مئ زئ رئ

   :وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول
 َّ من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ُّ 
  ...).،)٥٦: القصص(

فإذا كان النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو أفضل الخلق، ال يملك أن يحول شخصا من 
الكفر إلى اإليمان، وال من المعصية إلى الطاعة، فكيف يستطيع طبيب جراح أن يحول 

  .شخصا من الكفر إلى اإليمان أو العكس بنقل قلب إليه
صلى يخبر تعالى أنك يا محمد  ( :قال السعدي ـ رحمه اهللا ـ في تفسير هذه اآلية

 ال تقدر على هداية أحد، ولو كان من  ـوغيرك من باب أولىاهللا عليك وسلم ـ 
وخلق اإليمان في أحب الناس إليك، فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق، 

القلب، وإنما ذلك بيد اهللا سبحانه تعالى، يهدي من يشاء، وهو أعلم بمن يصلح للهداية 
  )١(. )هديه، ممن ال يصلح لها فيبقيه على ضاللهفي

ومثل ذلك قصة إبراهيم عليه السالم مع أبيه فإنه دعاه لإليمان فأبى أن يستجيب له 
   :ومات كافرا قال تعالى

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ 
 مكىك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
 مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 خس حس جس جخمخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت هبجت
 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس
  .)٤٨ ـ ٤٢: مريم( َّ حف جف

                                         
 ).  ٦٢٠(ص  سعديتفسير ال) ١(



– 

  )١٩٤٠(

  :ومثله أيضا ما حصل لنوح عليه السالم مع ابنه وقصه اهللا تعالى في قوله
  زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق  ُّ 
 مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 جخ مح  جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ
 جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ
  لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع
 جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك
  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  حي جي ٰه مه
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن
: هود( َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
٤٧ -  ٤١(. 

ياء فضال عن غيرهم ال يملكون إال هداية اإلرشاد، وكل هذه القصص تدل على أن األنب
وأما هداية التوفيق ـ تحويل الناس من الكفر إلى اإليمان ـ فذلك بيد اهللا وحده، 
ولهذا لما حزن النبي صلى اهللا عليه وسلم على كفر قومه ساله ربه جل وعال فقال 

  :له
 مه جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل  ُّ 

 َّ مس هث مث هت هبمت مب هئ مئ  هي مي حيخي جي ٰه
٣٥:األنعام( )  

 هؤالء من يكذبونك الذين إن: ذكره تعالى يقول (:قال ابن جرير ـ رحمه اهللا ـ
 الدين، من استقامة على أجمعهم أن أشاء لو إياك، تكذيبهم فيحزنك محمد، يا الكفار،

 واحدة، وملتهم وملتكم واحدة، جميعكم كلمة تكون حتى اإلسالم، محجة من وصواب
 أفعل لم ولكني بلطفي، ذلك على القادر ألني يعل بعيدا يكن ولم ذلك، لىع لجمعتهم

 أجسامهم وأصور أخلقهم أن قبل من فيهم، قضائي ونافذ خلقي، في علمي لسابق ذلك
   )١(...).،الجاهلين من محمد يا تكونن فال

                                         
 ).١١/٣٣٩(بن جرير تفسير ا) ١(



 

 )١٩٤١(

ال ومن جنس هذه النصوص السابقة والتي تدل على أن التوفيق لإليمان بيد اهللا وحده 
  : شريك له في ذلك، وأن العباد ال يملكون منه شيئا، قول اهللا تعالى

 حف جف جغمغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس  ُّ 
  خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك حكخك جك مق حق مف خف

 هب مب مئهئ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ممجن
 ).٣٤-  ٣٣: لرعدا( َّ هش مش هس مس هث مث متهت

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ  :وقال تعالى
 رت يب ىب نب زبمب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .)٢٣: لزمرا( َّ يث ىث نث مث زث رث  يت نتىت مت زت

  ىق يف يثىف ىث نث مث رثزث  يت ىت نت  ُّ  :وقال تعالى
 ٰى ين ىن نن  زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 .) ٣٧ـ ٣٦: الزمر( َّ ري
 من له فما بضالله القضاء عليه حق من: أي: ( شوكاني ـ رحمه اهللا ـعالمة القال ال

 من يخرجه مضل من له فما اهللا يهد ومن الضاللة، نم ويخرجه الرشد إلى يهديه هاد
   )١(...).،الضاللة في ويوقعه الهداية،

وقد عمد النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى ترسيخ هذا االعتقاد في نفوس الناس 
 بن عبد اهللا جابرمن حديث بتكراره في فواتح خطبه، وأخرج ذلك مسلم في صحيحه 

 اهللا يحمد الناس، يخطب وسلم عليه اهللا صلى هللا رسول كان: قال رضي اهللا عنهما
 هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من( : يقول ثم أهله، هو بما عليه ويثني

   )٢( ). اهللا كتاب الحديث وخير له،
ولهذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل اهللا الثبات على الحق بكلمات ملؤها 

تقار إلى اهللا تعالى، ويسمع ذلك منه أصحابه كما روى ذلك الثناء والضراعة واالف
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه (  :قالالترمذي وحسنه من حديث أنس بن مالك أنه 

يا رسول اهللا، آمنا بك : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت: وسلم يكثر أن يقول

                                         
 .)٥٣٣/ ٤ (للشوكاني القدير فتح ) ١(
 ).٨٦٧(ح ) ٥٩٣/ ٢(صحيح مسلم ) ٢(



– 

  )١٩٤٢(

 بين أصبعين من أصابع اهللا يقلبها نعم، إن القلوب: ؟ قال وبما جئت به فهل تخاف علينا
   )١(). كيف يشاء

 عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما )٢(وروى اإلمام مسلم في صحيحه
 بين كلها آدم بني قلوب إن: ( يقول وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعتأنه قال 
 صلى اهللا رسول قال ثم  )يشاء حيث يصرفه واحد، كقلب الرحمن، أصابع من إصبعين

  .) طاعتك على قلوبنا صرف القلوب مصرف اللهم( : وسلم عليه اهللا
 كقلب الرحمن أصابع من إصبعين بين ملقى آدم ابن قلوب إن( : )٣(وفي لفظ البن حبان

 اصرف اللهم( : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقول ثم  )يشاء كيف يصرفه واحد
  ).  طاعتك إلى قلوبنا

عبد  عنكما روى ذلك البخاري  ر من ذكر ذلك في قسمه إذا احتاج للقسمبل كان يكث
ال ومقلب ( :  أكثر ما كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يحلف:قال ابن مسعود أنه اهللا

  )٤( ).القلوب
فكل هذه األحاديث تدل على أن تحويل اإلنسان من الضاللة إلى الهدى إنما هو بيد اهللا 

ك، بل لو اجتمعت األمة بأسرها لتحويل شخص من الكفر إلى وحده ال شريك له في ذل
اإليمان؛ أو من اإليمان إلى الكفر لما استطاعوا إلى ذلك سبيال إال بإذن اهللا فضال عن 
طبيب ينقل قلبا من جسد إلى آخر، وقد روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النبي 

 اجتمعت لو األمة أن واعلم (:صلى اهللا عليه وسلم قد قال له في وصيته المشهورة
 أن على اجتمعوا لك،ولو اهللا كتبه قد بشيء إال ينفعوك لم بشيء ينفعوك أن على

         وجفت األقالم عليك،رفعت اهللا كتبه قد بشيء إال يضروك لم بشيء يضروك
   )٥ (.)الصحف 

                                         
. ه اهللاوصححه اإلمام ابن تيمية رحم. هذا حديث حسن: ، وقال الترمذي)٢١٤٠(ح ) ٤/١٦(سنن الترمذي ) ١(

 ).٩/٣٤(انظر درأ تعارض العقل والنقل 
 ).٢٦٥٤( ح )٢٠٤٥/ ٤ (مسلم صحيح )٢(

   ).إسناده صحيح : ( ، وقال الشيخ شعيب األرنؤوط في الموضع نفسه)٩٠٢) (٣/١٨٤) (٣(
 ).    ٧٣٩١(ح ) ١١٨/ ٩(صحيح البخاري ) ٤(
اإلمام : ، وصححه   أيضا)سن صحيحهذا حديث ح(: وقال الترمذي) ٢٥١٦(ح ) ٢٤٨/ ٤(سنن الترمذي ) ٥(

، وجامع العلوم والحكم )٥٥( انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص .ابن تيمية، والحافظ ابن رجب الحنبلي
 ).٤٥٩(ص 



 

 )١٩٤٣(

، نوأعظم النفع هو نفع الناس بإخراجهم من ظلمات الكفر والضالل إلى نور اإليما
وأعظم الضرر تحويلهم من اإليمان إلى الكفر، وإذا كان الناس ال يملكون ألحد نفعا وال 
ضرا إال بإذن اهللا؛ حتى ولو كان ما ينتفع به بأيديهم كالمال، أو ما يحصل به الضرر 
بأيديهم كالسالح، فكيف بتقليب القلوب من الكفر إلى اإليمان؛ أو من اإليمان إلى الكفر 

  . ر عليه إال اهللالذي ال يقد
استحالة حصول اإليمان ممن ختم على قلبه ولو جمعت له اآليات : الوجه الثاني

 جم يل ىل مل  ُّ  :العظيمة الباهرة، واألدلة والبراهين القاطعة، قال تعالى
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
  ).١١١: األنعام( َّ خي حي  جي يه ىه

 وتحوله من الكفر إلى اإليمان إال بإذن فإذا لم تؤثر فيه هذه اآليات العظيمة الباهرة،
   اهللا وتقديره؛ فكيف يؤثر فيه مجرد نقل قلب إليه ؟

بل ال يشك عاقل في أن تأثير هذه اآليات العظيمة المذكورة هنا أعظم بكثير من مجرد 
 بل وال يمكن أن يقارن بين ما يؤدي إليه خبر تواترت نقل قلب من جسد إلى آخر،

قله من العلم واليقين والتأثير في النفس، وبين تأثير نقل مضغضة الخالئق كلها على ن
من جسد إلى جسد، فإذا كان األول ال يؤثر بمجرده إال أن يشاء اهللا، فال شك الثاني ال 

  . يؤثر بمجرده من باب أولى
 لنبيه ذكره تعالى يقول(  :قال اإلمام الطبري ـ رحمه اهللا ـ في تفسير هذه اآلية

 األوثان بربهم العادلين هؤالء فالح من آيس محمد، يا: وسلم عليه اهللا صلى محمد
 حتى المالئكة إليهم نزلنا لو فإننا لك، لنؤمنن بآية جئتنا لئن :لك القائلين واألصنام،

 أنك وأخبروهم نبوتك، على وداللة لك، حجة إياهم بإحيائنا الموتى وكلمهم عيانا، يروها
 فجعلناهم شيء كل عليهم وحشرنا اهللا، عند من حق هب جئتهم ما وأن تقول، فيما محق

            إال أن يشاء اهللا ذلك لمن شاء منهم ؛ وال اتبعوك، وال صدقوك،ما آمنوا، قبال لك
ولكن أكثر هؤالء المشركين يجهلون أن ذلك : ، يقولَّ خي حي  جي ُّ

متى شاؤوا كذلك، يحسبون أن اإليمان إليهم، والكفر بأيديهم، متى شاؤوا آمنوا، و
 وال يكفر ال يؤمن منهم إال من هديته له فوفقته، وليس ذلك كذلك، ذلك بيدي،، كفروا

  )١(). إال من خذلته عن الرشد فأضللته
                                         

 ).١٢/٤٦(تفسير الطبري ) ١(



– 

  )١٩٤٤(

أن حكمة اهللا وعدله وإحسانه ورحمته التي وسعت كل شيء تأبى أن : الوجه الثالث
 مك لك اك   ُّ  :، قال تعالىيحول بين المؤمن وإيمانه بمجرد نقل قلب كافر إليه

  ).١٤٣: لبقرةا( َّ رن مم  ام يل ىل يكمل ىك
وإذا كان اهللا جل وعال قد أسقط اإلثم والمؤاخذة عن المكره على ارتكاب الذنب الذي ال 
يختاره وال يريده ولو كان كفرا، ولم يجعل ذلك قادحا في أصل إيمانه، وال في كماله 

وهالكه بعد أن كان مؤمنا الواجب وال المستحب، فكيف يجعل نقل القلب موجبا لكفره 
مع أنه لم يتلفظ بكفر وال اعتقده وال عمل به، واهللا هو الحكم العدل وهو أرحم 

  . الراحمين
 نب  ُّ  :وقد قال تعالى فيمن أكره على قول الكفر أو فعله مع اطمئنان قلبه باإليمان

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 َّ  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث

  .)١٠٦: نحللا(
 اهللا أخبر: ( رضي اهللا عنهما أنه قال في تفسيرها عباس ابن  اإلمام الطبري عنروى

 من فأما عظيم، عذاب وله اهللا من غضب فعليه إيمانه، بعد من كفر من أنه سبحانه
 اهللا ألن عليه، حرج فال عدوه، من بذلك لينجو باإليمان قلبه وخالفه لسانه به فتكلم أكره

  )١ (. )قلوبهم عليه عقدت بما العباد يأخذ إنما سبحانه
 بن عمار المشركون أخذ ( : عمار بن ياسر أنه قال عن)٢(المستدركوروى الحاكم في 

 تركوه، ثم بخير آلهتهم وذكر ،وسلم عليه اهللا صلى النبي سب حتى يتركوه فلم ياسر
 ؛اهللا رسول يا شر: قال " ؟ وراءك ما: " قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتى فلما
 مطمئنا: قال " ؟ قلبك تجد كيف: " قال بخير، آلهتهم وذكرت منك نلت حتى تركت ما

  ").فعد عادوا إن: " قال باإليمان،
 ىب نب  ُّ :وقال تعالى فيمن ألجأته الضرورة إلى أكل الخبائث التي حرمها

  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب
                                         

 ). ١٤/٣٧٦( تفسير الطبري )١(
حيح على شرط الشيخين ولم هذا حديث ص: وقال) ٣٣٦٢(ح) ٣٨٩/ ٢( المستدركأخرجه الحاكم في  )٢(

إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار : ( ، وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه اهللا ـ ، ووافقه الذهبي"يخرجاه 
 ).٨٧٩(ح ) ٢/١٩٧(الدراية تخريج أحاديث الهداية ). سمعه من أبيه 



 

 )١٩٤٥(

 رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف
 .)١٧٣ـ١٧٢: لبقرةا( َّ يي ىي  ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن

  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم  ُّ :  وقال تعالى
 هتمث مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
  ).١٤٥: نعامألا(َّ مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج

 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  ُّ : وقال تعالى
 .)١١٥: نحللا( َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن

 لقول الكفر أو فعله مع اطمئنان قلبه باإليمان، فإذا كان لم يؤاخذ من ألجأه اإلكراه
، فكيف يحول بين المرء وإيمانه بسبب نقل وكذلك لم يؤاخذ من اضطر لفعل الحرام

مضغة لحم إليه ؟ وقد اضطر إلى نقلها من غير أن يقول كفرا، وال أن يعمل به، وال 
ته وإحسانه تأبى أن يعتقده، ولم يختر كفرا على اإليمان، فال شك أن عدل اهللا ورحم

 واهللا تعالى ال يضيع عمل عامل، وال أجر من أحسن عمال، ولهذا لما دعاه أهل ذلك،
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : اإليمان مشفقين أجابهم بقوله تعالى

، وقال )١٩٥: آل عمران( َّ  يب مهجه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم
وبهذا نخلص إلى ، )٦٠: الرحمن( َّ مخ جخ مح جح  مج حج  ُّ : تعالى

 :  جه الالحق وفيه مزيد بيان لهذا المعنى فيقالتقرير الو
أن اهللا جل وعال قد أخبر في كتابه أنه ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما : الوجه الرابع

 حت جت هب مب خب حب جب  ُّ : ورحمته فقال تعالىمن كمال عدله بأنفسهم وهذا 
  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت
  ).١١: الرعد( َّ حض

عنى هذه اآلية على قول اهللا تعالى في إيمان العبد وشهادته هللا وحمل األئمة م
 هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه ُّ  :بالتوحيد
  ).٢٥٦:البقرة ( َّ  هس مس هث مثهت مت
 بن جبر، وسعيد بن جبير مجاهد عن اإلمامين )١( في تفسيرهحاتم أبي ابن فروى 

 ما ايغيرو حتى بقوم ما اهللا يغير ال: َّ مثهت متُّ هب :قوله( : أنهما قاال
   ).بأنفسهم

                                         
)٤٩٧/ ٢() ١(.  



– 

  )١٩٤٦(

 أي :مجاهد قال َّ مثهت متُّ(:  فقال ـ رحمه اهللا ـالقرطبيوشرح ذلك اإلمام 
  .يكفروا حتى اإليمان اسم عنهم يزيل ال :أي بأنفسهم، ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال

" الحديث صحيح وفي ببينونة، كسر: والقصم .بينونة غير من االنكسار: واالنفصام
 الشيء فصم: الجوهري قال. يقلع أي )١("عرقا ليتفصد جبينه وإن الوحي عنه فيفصم
 َّ مثهت متُّ: تعالى اهللا قال فانفصم، فصمته: تقول يبين، أن غير من كسره

 : فضة)٣( بدملجيشبهه غزاال يذكر )٢(ةالرم ذو قال مثله، وتفصم
 )٤(مفصوم الحي جواري من ملعبفي   * نبه فضة من دملج كأنه
. باثنين بائنا فيكون بالقاف" مقصوم" يقل ولم. نام إذا وانحنائه هلتثني مفصوما جعله وإنما

  . الحمى عنه وأفصمت. أقلع: المطر وأفصم
ولما كان الكفر بالطاغوت واإليمان باهللا مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في 

  )٥().من أجل المعتقد) عليم(من أجل النطق ) سميع(الصفات 
 ذلك يبدوا أن :أحدهما: نوعان التغيير وهذا ( :ه اهللا ـوقال شيخ اإلسالم ـ رحم

 .والعقاب الذم عليه يترتب وعمال قوال فيبقى
 ويعزموا والبغض والشك الريب من بضده قلوبهم في الذي اإليمان يغيروا أن :والثاني

 وهناك المأمور ترك على هنا العذاب فيستحقون ورسوله به اهللا أمر ما فعل ترك على
  . المحظور فعل على

 له والشكر له واإلخالص عليه والتوكل اهللا محبة يناقض مما النفس في ما وكذلك
 بأضدادها واتصف عنها القلب خلي فإذا واجبة كلها األمور هذه ألن عليه؛ يعاقب
   )٦().تالواجبا هذه ترك على العذاب استحق

                                         
 ).٢(ح ) ١/٦(صحيح البخاري ) ١(
بهيس العدوي، شاعر مضري، كان ببادية العراق، وفد على الوليد بن عبد غيالن بن عقبة بن : ذو الرمة) ٢(

، مات كهال "افتتح الشعراء بامرئ القيس، وختموا بذي الرمة: "الملك ومدحه، قال أبو عمرو بن العالء
 ).٥/٢٦٧(انظر سير أعالم النبالء . سبع عشرة ومئة: بأصبهان سنة

 ).٦/٢٠٦(العين . )السوار يدملج كما الشَّيء صنعِة تسوية: دملَجةوال. الحلي من الِمعضد: ( الدملج )٣(

 ).٥/٢٠٠٢( الصحاح )٤(

 ).٢٨٢/ ٣(تفسير القرطبي ) ٥(
 .)١٠٩/ ١٤(مجموع الفتاوى ) ٦(



 

 )١٩٤٧(

 جم يل ىل مل خل ُّ : ومثل ذلك في الداللة على فساد هذه الشبهة قوله تعالى
 َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم

  ).٥٣: األنفال(
 أنفسهم في ما غيروا إذا إال يسلبهم فال: ( قال شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا ـ

 ويسلب النقم يوقع وال السيئات فعل من إال بالسيئات يجزى فال ،والذنوب بالمعاصي
 األمم جميع من رسله خالف بمن فعل كما لذلك المقتضية بالسيئات أتى من إال النعم
 خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض  ُّ  : العذاب في قال كما

 :ثم قال) ٥٢سورة األنفال ( َّ جل مك لك خك حك جكمق حق  مف
 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 
 ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين

 ٥٣سورة األنفال ( َّ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
- ٥٤( .  

، ٍَّّ ٌُّّ  :قال ولهذا، تبآيا كذبوا لما عليهم النعم لزوال تمثيال فذكر
  .الموت بعد لعذابهم تمثيال األول ذكرو

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّ  :قال كما
 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج
  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض
  .)٥٢ - ٥٠ األنفال سورة( َّ جل مك لك خك حك جكمق حق
 ،العذاب ىإل الموت بعد ليصلوا أخذهم يتضمن أخذه فإن، بذنوبهم اهللا فأخذهم هنا فقال
 ،النعم بزوال هالكهم فذكر ،عنهم النعمة وزوال الدنيا في هالكهم يقتضي الهالك ولفظ
 ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ : قال كما ،بالنقم أخذهم وذكر
)١(.)...،)١٠٢ هود سورة( َّ مم ام  يل

 
 التي نعمه يغير ال أنه تعالى اهللا فأخبر ( :وقال ابن القيم ـ رحمه اهللا ـ في تفسيرها

 بمعصيته، اهللا طاعة فيغير بنفسه، ما يغير الذي هو يكون حتى أحد على بها عمأن
 وما وفاقا، جزاء عليه غير ؛غير فإذا سخطه، بأسباب رضاه وأسباب بكفره، وشكره

 .للعبيد بظالم ربك
                                         

 ).١٣٥ـ١٣٤/ ١( رشاد سالم -جامع الرسائل البن تيمية ) ١(



– 

  )١٩٤٨(

، قال )١(...)،بالعز والذل بالعافية، العقوبة عليه اهللا غير بالطاعة، المعصية غير فإن
 مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث  ُّ : تعالى

، وال يخرجه عن )٩٧: لنحلا( َّ مم ام يل ىل مل  يك
 هب مب مئهئ  هي مي خي ُّ : ذلك إال خروجه عن اإليمان، وقال تعالى

 خم  حم جم  ُّ  :، وقال تعالى)٤٦: فصلت( َّهس مس هث مث متهت
  ).١١٧: هود( َّ من خن حن جن مم

مر كذلك لم يكن أن المنقول مضغة وليس إيمانا وال كفرا، وإذا كان األ: الوجه الخامس
لنقله تأثير في اعتقاد المنقول إليه، ومما ذكر في ذلك من كالم أهل العلم قول العالمة 

القلب وعاء كالسراج واإليمان نور داخل : ( محمد األمين الشنقيطي ـ رحمه اهللا ـ
  )٢().ينقل معه النور والظلمة  ال فحينما ينقل القلب إنما ينقل الجرمالوعاء كالزيت 

وعلى كل تقدير لو فرضنا أن انتقلت (  :وقال العالمة الشيخ ابن باز ـ رحمه اهللا ـ 
 حكم المسلم، وصارت تبع المسلم إذا مات على اإلسالم اكلية كافر إلى مسلم صار له

 وصار لها حكم اإلنسان ،ال تعذب، ألنها انتقلت من ذلك الجسد الخبيث إلى جسد طيب
مرة إذا تخللت من غير أن يخللها أحد صارت طيبة، وكما  كما أن الخالطيب باالنتقال،

فزال اللون والريح والطعم وصار : أن الماء النجس الكثير إذا زال عنه أسباب النجاسة
  .طيباً واستحال إلى الطيب طهر

من كلية أو غيرها أو قلب أو غيره فإنه يتبع المسلم، فيكون : فهكذا ما نقل من كافر
ذا طاب المسلم طاب قلبه، ولو كان منقوالً، فإن الشرايين واألشياء إ طيباً تبع المسلم،

المتعلقة بهذا القلب وتمده بالدم كلها من المسلم، فيكون الطيب جديداً له بعدما كان 
خبيثاً جاءه الطيب بإمداد المسلم له، وبقاءه فيه، يعبد اهللا، يعظم اهللا، ويخشاه ويراقبه 

 وأنه ؛ وعلى فرض صحة النقل؛ى فرض وجوده فإن هذا عل ـسبحانه وتعالىـ 

                                         
 ).٧٤(الجواب الكافي ص ) ١(
عطية محمد سالم رحمه اهللا إثناء مناقشة الشيخ محمد المختار الشنقيطي في رسالة           نقل هذا عنه تلميذه الشيخ       )٢(

 وهى مناقشة علمية غزيـرة      ،الدكتوراه أحكام الجراحة الطبية في الشريعة اإلسالمية وما يترتب عليها من آثار           
منقول منها هنا بنصه في انظر تسجيل المناقشة على شبكة األلوكة وغيرها، وموضع الكالم ال . العلم كثيرة الفوائد  

-أحكـام -وعنوانها-الدكتوراه-رسالة-مناقشة: ( انظر الرابط ).  ١: ١٩( وإلى  )  ١: ١٦.(التسجيل من الدقيقة  
   ).net.islamway.ar://https .ر المترتبة عليهاواآلثا-الطبية-الجراحة



 

 )١٩٤٩(

يكون  ومثل غير ذلك ، ومثل القرنية،يعيش مثل المحل الثاني فإنه مثل الكلية إذا نقلت
، له حكم من انتقل إليه، فإذا نقل من الكافر إلى المسلم صار طيباً وله حكم المسلم

م القيامة، وصار وإذا نقل من المسلم إلى الكافر صار له حكم الكافر، وحشر معه يو
قلب وغيره، فإذا عمر : تابعاً له؛ ألن األعضاء تتبع اإلنسان، فهي أعضاه وأجزاؤه

بالطاعات صار طيباً، وإذا عمر بالشرك والكفر وبغض اهللا ورسوله انتقل من حال 
 مثل المسلم لو ارتد عن دينه بينما هو طيب مسلم إذا ارتد عن الطيب إلى حال الخبث،

فقاً أو كافراً معلناً صار له الخبث، انتقل له الخبث، وزال عنه الطيب دينه وصار منا
بكفره وردته، فهكذا إذا انتقل عضو المسلم إلى الكافر صار له الخبث، وإذا انتقل عضو 
الكافر إلى المسلم صار له الطيب باالنتقال، وهذا شيء ال أعلم فيه إشكاالً وال نزاعاً لو 

  )١(.)...،وقع
هذا ال يضر ألن القلب  ( : أيضا العالمة األلباني ـ حمه اهللا ـ فقالوسئل عن ذلك

الذي هو مقر اإليمان والصالح والتقوى؛ كما جاء في األحاديث وبعض اآليات 
القرآنية؛ ليس هو مجرد هذه المضغة، وإنما هو أثر حياة هذا اإلنسان كله بجسده 

أال وإن في الجسد : ( ول عنهاوروحه، وقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرس
، )٢ ()مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب 

وإذا حصل ذلك فلن يختلف شيء من حياة المريض المنقول إليه القلب، سواء كان قلب 
  )٣(.)كافر إلى مؤمن، أو العكس 

ه الصالة والسالم بين محل القلب، النبي علي ( :وقال العالمة العثيمين ـ رحمه اهللا ـ
وأن المراد بالقلب القلب المعنوي، الذي هو العقل والذي محله القلب، وأن هذا العقل 
يكون في نفس الشخص الذي قدرت هدايته، بمعنى أن القوة المعنوية العاقلة في هذا 

تبقى هي، القلب المركب في هذا الجسم هي المدبرة لهذا الجسم، وأنه إذا انتقل محلها 
فتبقى الهداية في المؤمن المهتدي، وإن زال قلبه، هذا على فرض أن هذه المسألة قد 

                                         
  ).s.org.binbaz.www://httpa( موقع الشيخ ابن باز رحمه اهللا )١(
 .تقدم تخريجه) ٢(
لـى  إهل يجوز نقل قلب المسلم أو الكافر بعد موتـه  : " سلسة الهدى والنور، ومرفوع على اإلنترنت بعنوان ) ٣(

 ". مسلم؟ األلباني



– 

  )١٩٥٠(

أحد تكون بمعنى؛ أنه ينقل قلب مسلم ويركب له قلب كافر أو العكس، فالجواب من 
  :هذين الوجهين

 المراد بالقلب هذه المضغة الجسمية ولكنها لها اإلمرة على البدن الذي :إما أن يقال
 فيه وخلقت فيه، أي الذي خلقها اهللا فيه؛إذا صلحت صلح الجسد بخالف إذا نقلت ركبت

  .إلى مملكة أخرى فإنه ال يلزم أن تأتمر هذه المملكة الجديدة بأمرها
 القوة العقلية الشائعة في نفس البدن، والتي محلها ومنبعها المراد بالقلب: أو يقال

اده النبي صلى اهللا عليه وسلم، وال يلزم القلب، وأحد هذين الوجهين يتبين به ما أر
على أحد هذين الوجهين أن نقول أنه إذا ركب قلب مؤمن في كافر؛ أن يكون هذا 

    )١(...).الكافر مؤمنا، وأنه إذا ركب قلب كافر في مؤمن أن يكون هذا المؤمن كافرا،
   :األصل بقاء ما كان على ما كان:  أن يقال: الوجه السادس 

 المؤمن أنه باق على إيمانه بعد نقل قلب الكافر إليه، واألصل في الكافر  فاألصل في
أنه باق على كفره بعد نقل قلب المؤمن إليه، فال يخرج المؤمن عن إيمانه إال بقول 
أو فعل أو اعتقاد يخرجه عنه، وال يدخل الكافر اإلسالم بمجرد نقل قلب إليه، بل ال بد 

 قال قاد معناها والعمل بمقتضاها، والكفر بالطاغوت،له من النطق بالشهادتين مع اعت
 خي حي جي ٰه جهمه هن من خن حن ممجن خم حم جم  ُّ : تعالى
: لبقرةا( َّ  هس مس هث هتمث مت هب مب هئ مئ  هي مي
٢٥٦.(  

ونقل القلب ليس إيمانا باهللا وال كفرا بالطاغوت، حتى يحكم بإيمان الكافر الذي نقل له 
  .للمؤمن ردة حتى يكفر بذلكقلب من مؤمن، وفي المقابل ليس نقل قلب الكافر 

 اهللا سوى ما عبادة فيترك بالطاغوت يكفر فمن: ( قال السعدي ـ رحمه اهللا ـ 
  هيُّ وطاعته ربه عبادة له أوجب تاما إيمانا باهللا ويؤمن الشيطان، وطاعة
 أركانه، ورسخت قواعده ثبتت الذي القويم بالدين: أي َّمب هئ مئ

 هبُّ التي الوثقى بالعروة استمسك ونهلك أمره، من ثقة على به المتمسك وكان

                                         
: تحـت الـرابط  " فر لمسلمحكم نقل قلب كا: "بعنوان" نور على الدرب"  انظر فتوى الشيخ صوتيا في برامج      )١(

)https://www.youtube.com/watch?v=٠gzJiROd٤bA(. 



 

 )١٩٥١(

 هذه أطلق فقد بالطاغوت، وآمن باهللا فكفر القضية عكس من وأما. َّ هتمث مت
  )١(...).،الجحيم إلى مآله باطل بكل واستمسك والنجاة، العصمة بها التي الوثقى العروة

 لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّ : ومثل ذلك قوله تعالى 
 ري ٰى  ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل  ىكيك مك
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي
 .)٢٤ ـ٢٢: قمانل( َّ  حت جت

 محسن وهو ينقاد: أي وجهه يسلم ومعنى ( :قال الشيخ حافظ الحكمي ـ رحمه اهللا ـ 
 وهو الوثقى بالعروة يستمسك لم فإنه محسنا يك ولم اهللا إلى وجهه يسلم لم ومن، موحد

 ري ٰى  ىنين نن من زن رنُّ: ذلك بعد وجل عز بقوله المعني
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي
 )٢(...)، َّ حت جت

ولهذا أجمع أهل العلم على أن الكافر ال يصير مسلما إال بنطق الشهادتين، واعتقاد 
 عليه اتفق مما وهذا: ( معناهما والعمل بمقتضاهما، قال شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا ـ

 دين من طرارباالض علم ما على مجمعون فإنهم المسلمين، وعلماء الدين، أئمة
 أو مشركاً، أو معطالً، كان سواء الشهادتين، إلى يدعى فإنه كافر كل أن الرسول،

 بن بكر أبو قال كما، ذلك بدون مسلماً يصير وال مسلماً، الكافر يصير وبذلك كتابياً،
 إله ال أن أشهد: قال إذ الكافر أن على العلم أهل من عنه أحفظ من كل أجمع: المنذر

 اهللا إلى وأبرأ حق، محمد به جاء ما كل وأن ،ورسوله عبده محمداً أن أشهدو اهللا، إال
 بعد رجع فإن مسلم، أنهـ  يعقل صحيح بالغ وهو ـ اإلسالم دين يخالف دين كل من
  )٣ (. )المرتد على يجب ما عليه يجب مرتداً، كان الكفر فأظهر ذلك

ما مع القدرة فهو كافر باتفاق إذا لم يتكلم به" الشهادتان"فأما  ( :وقال في موضع آخر
  )٤(...).، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف األمة وأئمتها؛المسلمين

                                         
 ).١١٠(تفسير السعدي ص ) ١(
 ).٢/٤٢١(معارج القبول ) ٢(
 ).٨/٧(درء التعارض ) ٣(
 ).٧/٦٠٩(مجموع الفتاوى ) ٤(



– 

  )١٩٥٢(

 أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولعن  عمر بن اهللا عبد من حديث )١(وفي الصحيحين
 اهللا، رسول محمدا وأن اهللا إال إله ال أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت ( :قال

 بحقها، إال وأموالهم دماءهم، مني عصموا فعلوا، فإذا الزكاة، ويؤتوا صالة،ال ويقيموا
    ).اهللا على وحسابهم

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن( : عنهما اهللا رضي عباس ابن من حديث )٢(وفيهما
 فليكن كتاب، أهل قوم على تقدم إنك: قال اليمن، على عنه اهللا رضي معاذا بعث لما
 خمس عليهم فرض قد اهللا أن فأخبرهم اهللا، عرفوا فإذا اهللا، عبادة إليه همتدعو ما أول

 أموالهم من زكاة عليهم فرض اهللا أن فأخبرهم فعلوا، فإذا وليلتهم، يومهم في صلوات
   ).الناس أموال كرائم وتوق منهم فخذ بها، أطاعوا فإذا فقرائهم، على وترد

كذلك كان البد للكافر من قول ال إله إال اهللا، واألدلة على ذلك كثيرة، وإذا كان األمر 
واعتقاد معناها، والعمل بمقتضاها حتى يصير مسلما، وال يحكم بإسالمه بمجرد نقل 
قلب مسلم إليه ألن ذلك ال يحوله لإلسالم، وكذلك المسلم ال بد أن يأتي بما يخرجه عن 

  .نقله إليه ال يجعله مرتدادين اإلسالم؛ وإال فال يكفر بمجرد نقل قلب كافر إليه؛ ألن 
قاعدة اليقين ال يزول بالشك، فمن ثبت له عقد اإليمان بيقين لم يزل : الوجه السابع

  :عنه بشك، والعكس بالعكس
والنصوص تقضي بأنه ال تأثير لهذا النقل بمجرده، فال يصير المؤمن كافرا، وال الكافر 

ده، وإنما ذلك أمر موقوف مؤمنا بمجرد نقل قلب إليه من شخص يعتقد نقيض اعتقا
على قوله وعمله واعتقاده بعد هذا النقل، وأما أن يكون نقل القلب هو الذي غيره فهذا 
أمر تأباه النصوص، ويكذبه الواقع، واليقين أن باق على حاله إن كان مؤمنا أو كان 

عنه إال ببينة ويقين  يزل لم بيقين إسالمه ثبت منكافرا، حتى يبدي خالف ذلك، ف
، وكذلك من ثبت كفره فإنه ال يدخل في اإلسالم إال بالشهادتين،  قضي بردته وكفرهي

، وقد سبق االستدالل بجملة من النصوص على هذا األمر )٣ (قوال، واعتقادا، وعمال
  .والحمد هللا رب العالمين

                                         
 ).٢٢(ح ) ١/٥٣(، ومسلم في صحيحه )٢٥(ح ) ١/١٤(أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
 ).١٩(ح ) ١/٥١(، ومسلم في صحيحه )١٤٥٨(ح ) ١/١١٩(خاري في صحيحه أخرجه الب) ٢(
 .)٤٦٦/ ١٢ (الفتاوى مجموع انظر )٣(



 

 )١٩٥٣(

  : شهادة أهل االختصاص: الوجه الثامن
هة الشرع؛ بذكر أدلته، وبيان لما بحثت هذه المسألة وقررت ما قررته فيها من ج

دالالتها على المراد، وأردفت ذلك بكالم الجهابذة من أهل العلم؛ أحببت أن أعضد ذلك 
أيضا بشهادة أهل االختصاص من أهل الطب المشتغلين بجراحة القلب، والمباشرين 
لعمليات نقل القلب، لما لهم من خبرة وإلمام بأحوال المرضى قبل وبعد نقل القلوب 

  .ليهمإ
فنقلت شهادة جماعة من ثقاتهم، وما ذكروه من عدم تأثير عملية نقل القلب على 
ديانة المنقول إليه، حيث لم يطلعوا  ـ مع طول ممارستهم لهذه المهنة ـ على أحد 

  :تحول من دين إلى آخر بسبب هذا النوع من العمليات الجراحية ومن ذلك
واستشاري ، المعروف الجبير المختص  بن عبد العزيزخالدالدكتور شهادة : أوال

  :جراحة القلب للكبار والصغار بمركز األمير سلطان للقوات المسلحة
وقد أدلى بهذه الشهادة في محاضرة علمية بالقاعة الكبرى بالجامعة اإلسالمية 
بالمدينة المنورة ـ حرسها اهللا ـ وحضرها المئات من الدكاترة والمختصين وطالب 

التخصصات العلمية والشرعية، ونقلت جريدة المدينة كالمه عن هذه العلم في مختلف 
  : المسألة بهذه المحاضرة حيث قال الدكتور وفقه اهللا

في المملكة  وجميع ما رأيت زراعة القلب في المملكة مرة كل أسبوع تقريبا، تُجرى( 
م بسبب نقل من حاالت النقل ال تؤيد هذه الشائعات، ولم أر مسلما قد تحول عن اإلسال

 وهذا المشرك الذي نُقل له قلب مسلم ما زلت أحاول دعوته ولم يسلم مع أن قلبه،
  .عمليته كانت من أنجح العمليات

 ومع وأضاف إنه أجرى عملية نقل واحدة لقلب طفل مسلم إلى شخص غير مسلم،
ذلك ال يزال صاحب القلب الجديد على غير إسالمه، مع أن عمليته كانت من أنجح 

   )١ (. )العمليات ورغم دعوته لإليمان ومحاولة إقناعه بالدخول في اإلسالم
 بالجامعة ألقاها في محاضرة دكتور الجبيروأوضح ال ( :ثم قال المحرر بالجريدة

أن ما ينقل ويروج له : ”القرآن.. القرآن: قلبي“: اإلسالمية بالمدينة المنورة بعنوان

                                         
المحاضرة بالقاعة وقد ألقى الدكتور خالد الجبير هذه ، )٤/١/٢٠١٠: (الجمعة: انظر جريدة المدينة، بتاريخ) ١(

ه، وهي مرفوعة ٢٠/٥/١٤٣١ : الموافقالكبرى بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في يوم الثالثاء
في عن هذه المسألة الكالم و، وموقع اليوتب،  اإلسالميةبنصها صوتا وصورة على موقع الجامعة

 ).١: ٥٢ ( : وإلى )١: ٤٥: ( الدقيقةالمحاضرة في



– 

  )١٩٥٤(

شخص بعد نقل القلب إليه كالم عاٍر من الصحة، في اإلنترنت وغيره من تغير حال ال
ومع ذلك   فالنتائج التي تروج هي ألشخاص نقل إليهم قلب وكلية،وفيه تزييف للحقائق،

فمن يتحدث عنها ال يذكر نقل الكلية ليثبت أن التغير يحصل بمجرد نقل القلب، ومعلوم 
  .  يغفل شيًئا منهاأن البحث ال بد أن يأخذ باالعتبار جميع العوامل المؤثرة وال

وزاد الجبير أن البحوث وجدت أن من نُقل له عضو قلب أو كلية قد يتغير في صفاته 
 على الرغم من أنه لم يكن كذلك، ؛ ويحب الرياضة، كأن يصبح ممن يحب الموز؛قليلًا

من إحدى عشرة، اثنتي عشرة حالة، : يوهذا التغير لم يوجد إال في نوادر أي حوال
  .  حالة، وهو ليس بذي أهميةةألف وخمسمائ

وخلصت بعض البحوث إلى أن سبب التغير قد يكون ألن الكلية أو القلب نقل معه جينًا 
: إلى األعضاء لم يكن موجودا عند الشخص المنقول له فسبب له التغير، ومنهم من قال

  )١(). إن التغير نفسي
ين إفادات علمية في هذه وقد كتب كذلك الدكتور خالد الجبير مع جماعة من المختص

المسألة لزميلنا الفاضل الدكتور أحمد العودة ـ وفقه اهللا ـ وقد دونها ببحثه الذي 
  :، فقال الدكتور خالد الجبير في إفادته هذه)٢(نال به شهادة الدكتوراه

أني زرعت أو ساعدت في زراعة ثالثة وثالثين قلبا، وكل القلوب التي : األمر األول( 
من أجساد متوفية لم يكن أصحابها مسلمون ــــ إما هندوس أو زرعت نقلت 

بوذيون أو غيرهم، ولم أجد تغيراً في سلوك أو تصرف من نقلت إليهم تلك القلوب، 
سنة، دخلت عليه بعد شهر من العملية وهو يقرأ القرآن، ٤٥بل أحد مرضاي عمره 

هذا أول يوم أحمل فيه : أحمد اهللا على ما أنعم به عليك، ففاجأني بقوله: فقلت له
  !كتاب اهللا، وأول يوم أصلي، فلم أكن أصلي وال أصوم قبل العملية 

ما يذكره بعض الفضالء من تغيرات تحدث بعد زراعة القلب محل نظر؛ : األمر الثاني
ألن ما يحدث من تغير بسبب زراعة القلب، يحدث مثله بسبب زراعة الكلى والكبد 

  .بالقلبوكل الزراعات، فليس خاصا 
  .فقط، وهذه نسبة ال تذكر% ٣ نسبة التغير ضئيلة جدا ال تتجاوز :األمر الثالث

                                         
 .)٤/١/٢٠١٠: (الجمعة: انظر جريدة المدينة، بتاريخ) ١(
كل من الدكتور خالد الجبير، والدكتور أحمد راشد فقيه، : حمد العودة وهذه اإلفادات كتبها لسعادة الدكتور أ)٢(

 .والدكتور محمد الدخيل، وقد ذكرتها هنا متتالية نقال عن رسالته، وأحلت إليها



 

 )١٩٥٥(

سبب هذا التغير حير األطباء لكن الذي عليه األبحاث الجيدة وهو األقرب : األمر الرابع
أنه بسبب التغيرات الصحية والضغوط النفسية بعد العملية، حيث يجلس : للمعقول

 عن الناس، والعملية مهمة فقد يحدث له خوف شديد من المريض مدة طويلة معزوال
نتائجها، فقد يغير اإلنسان شيئا من عاداته فيحب طعاما كان يكرهه أو العكس،  فهذه 

   )١()جينية تغيرات نفسية أكثر منها 
وبمثل ذلك أيضا شهد استشاري القلب أحمد بن راشد بن فقيه ـ وهو استشاري 

بمركز األمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم،  فقال ورئيس قسم كهربائية القلب 
شاهد مرضى أجريت لهم عملية زراعة قلب ولم يتغير فيهم  ( إنه :ـ وفقه اهللا ـ

شيء من التفكير والسلوك والذاكرة وغير، وأن المعلومات المذكورة حول حدوث 
فردية ال يبنى تغيرات على الشخصية بعد عملية زراعة القلب ال تعدو أن تكون تجارب 

   )٢().ليها حقائق 
وقال الدكتور محمد بن عبد اهللا الدخيل استشاري القلب بمركز األمير سلطان لطب 

تجارب حية بدت للعيان تبين أن زوال (  إن :وجراحة القلب بالقصيم ـ وفقه اهللا ـ
   )٣().قلب اإلنسان ال يغير مما فقه أو عقل شيئا 

 المختص في األعصاب وعلم النفس، والباحث وقال الدكتور هيثم أسامة صادق
  : المتخصص في المجال نفسه بكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز

ما يدعى أن المرضى مستقبلي قلوب من متبرعين في عمليات نقل القلب تنتقل  (
يؤسفني أن أقول أن استدالال كهذا :  ليهم خصائص وذكريات وأحاسيس المتبرعينإ

 أمر ))anecdotal evidenceاالستدالل بحواديت كهذه . نيةضعيف الحجة والب
   .شبه علمي، حيث ال تجربة علمية حقيقية فيه

 أقل مستويات االستدالل قوة، حيث أن ترجمتها وفهمها خاضعان ألنواع ديتالحوا
  . حداثألما يفيد قصة القاص من ا لىإ )selection bias(عديدة من حيود االختيار

  .ذا كان القاص مشوب المصداقيةإحواديت يضعف أكثر لى الإاالستناد و

                                         
المسائل الطبية في باب الطهارة دراسة فقهية طبية تطبيقية : انظر هذه اإلفادة في بحث الدكتور أحمد العودة) ١(

 ).٣٠٦ــــ٣٠٥(مقارنة 

 ).٣٠٦( المسائل الطبية في باب الطهارة دراسة فقهية طبية تطبيقية مقارنة )٢(

 ).٣٠٦( المرجع السابق ص )٣(



– 

  )١٩٥٦(

 ؛على أنهما باحثانـ  )١("وجاري شوارتز" ،"لندا رسيك"ومحياي ب" لاستدالف 
هلية لتطرف ألفاقدان للثقة وا ـ! متغاضيا عن أنهما محضران ألرواح الموتى
   ).سالميإبل وعقدي (أفكارهما وغرابتها ومنافاتها ألي أساس علمي 

 شاع عنه أنه احتال على "جاري شوارتز" .لك تكسب هؤالء من ادعاءاتهملى ذإأضف 
  .! ماليين دوالرثالثةب توفي ابنه فحضر روح االبن في حمام المنزل ثم طالب بأ
حساس ال يزال مرفوضا من المجتمع العلمي كأمر إادعاء احتفاظ القلب لذاكرة أو و

   .غير محتمل نظريا غير مدلل تجريبيا
ات من التفسيرات الدماغية للتغيرات السلوكية التي قد يحس بها مستقبل هناك العشر

دوية ألقلب بديل، كتأثر الدماغ أثناء الجراحة، أو تغير مستوى تروية الدماغ، أو ا
  .المصاحبة، أو الوضع المحيط

 ن ال يعدو حدوثها مجرد الصدفة غير المثبتة تجريبيا،آلأما الذكريات والتفاصيل فإلى ا
  .سرة بتفسيرات أبسط خافية أو مخفيةأو المف
لو كان للقلب المتبرع به دور حسي أو سلوكي : رض نفسهعسؤال منطقي يهنالك 

رئيسي، ألم يكن يجدر أن تشعر الغالبية الساحقة من آالف مستقبلي القلوب بتغير في 
 بدال أن يشعر بها قلة قليلة يحكي حواديتهم بضع أشخاص قد  ؟الذاكرة أو السلوك

   ؟ ونون منحازين لمنفعةيك
هذا حقل ، و)pseudoscience (مناطق البحث هذه كلها تدخل فيما يسمى بشبه العلم

 بل إلى ،لى المنهجية العلمية التجريبيةإخصب من الممارسات التي ال تستند حقا 
إن علينا الحذر الشديد من ترويج نظريات مشكوك . ...،نماط والتكهناتألالفلسفيات وا

 ما نلفظه مسؤولية ،تها على أنها تحمل مصداقية معطف العالم أو الطبيبفي إمكاني
  )٢()...، خاصة لو كان في منبر يصل الكثير،نحاسب عليها

فهذه شهادات بعض أهل االختصاص، وإن كانت النصوص القاطعة تغني عن ذكرها، 
ا وقد اعتمدت  وإثراء له في مقابل أقوال المخالفين، السيمإال أنها ذكرت تتميما للبحث،

على بحث ومتابعة واستقصاء، وجاءت موافقة ألدلة الشرع، ومطابقة للواقع، واهللا 
  .وحده الهادي إلى سواء السبيل

                                         
 ).wama٧yaya @٢ ومحياي"بها_يعقلون_قلوب" ٢١ الحلقة :وليد فتيحي. مع د٢ومحياي : ( انظر)١(
دكتور   )  ٢( اي لل رامج ومحی ى ب ي عل دماغ رد علم و ال ل ھ ث: انظر العق ادقھی امة ص   TwitLonger: (م أس

When you talk too much for Twitter(.  



 

 )١٩٥٧(

  الخاتمة
من خالل ما تقدم من العرض والتحرير لهذه المسألة، توصلت لجملة من النتائج 

  :وهي
حكام من اإليمان، والكفر،  أن الكالم عن المسائل التي تتعلق بباب األسماء واأل:أوال

وغير ذلك يجب أن يكون مستندا للبحث العلمي المحقق، ونصوص الشرع المصدق، ال 
  . لمجرد األخبار والدعاوى، أو التجارب المدعاة

 أن اإليمان هداية وتوفيق من اهللا تعالى، ال يتحصل؛ وال يذهب ويتبدل بتغير قلب :ثانيا
 المقام إنما هو فرضيات؛ ال يقال تفتقر لدليل وال غيره، وأن كل ما افترض في هذا

  .األدلة القاطعة دالة على بطالنها وتهافتها: يصدقها فحسب، وإنما يقال
أن التأثر الذي يطرأ على اإلنسان فيما هو عليه من إيمان وكفر خاضع للمؤثرات : ثالثا

هل العلم على الفكرية، ال لمبضع الجراح؛ إذ لو كان األمر كما يدعي هؤالء؛ ألجمع أ
تحريم هذا النوع من الجراحة في حال نقل القلب من كافر لمسلم؛ ألنه ال يجوز بحال 

  .تطبيب البدن بما يكون حامال له على الكفر المبين
 تبين من خالل البحث أن جماعة من المختصين قد ردوا على هذا االستشكال، :رابعا

  .   تدفع هذا االستشكال وتبطلهواستندوا إلى تجارب طويلة، وأدلة قاطعة، كلها
 وفي الختام أسأل اهللا تعالى أن يجعل هذا البحث بحثا مباركا، وأن ينفع به، وأن يغفر 
لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأن يختم لي بخير، إنه سميع 
مجيب، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله، وأزواجه، وذريته، وأصحابه، وأتباعه 

  .لى يوم الدين، وسلم تسليما كثيراإ



– 

  )١٩٥٨(

  :المصادر والمراجع
     محمد بن عبـد البـاقي بـن محمـد         : المؤلف،  )المشيخة الكبرى (أحاديث الشيوخ الثقات

ـ ٥٣٥: المتوفى(األنصاري الكعبي، أبو بكر، المعروف بقاضي الماِرستان         : ، حققـه  )هـ
األولـى  : ، ط لنشر والتوزيـع  دار عالم الفوائد ل   : الناشر،  الشريف حاتم بن عارف العوني    

 . هـ١٤٢٢
      محمد بن محمد المختار الشنقيطي    : المؤلف،  أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها ،

  .هـ١٤١٥الثانية، : ، طمكتبة الصحابة، جدة: الناشر
  . ه١٤١٧:الرابعة :دار الكتب للماليين،بيروت ـ لبنان،ط:أحمد عبد الغفور عطار،الناشر

  دار : الناشـر ،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالـي الطوسـي        : المؤلف،  م الدين إحياء علو
 .بدون معلومات الطبع  بيروت،ـلبنان المعرفة 

    محمـد ناصـر الـدين األلبـاني     : المؤلف ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
 . هـ١٤٠٥الثانية : ، ط بيروتــالمكتب اإلسالمي : الناشر، زهير الشاويش: إشراف

      محمد األمين بن محمد المختـار بـن        : المؤلف  ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
ـ  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيـروت      : الناشر  ،  عبد القادر الجكني الشنقيطي     ـ

  .هـ١٤١٥: ط. لبنان
    أبو سليمان حمد بـن محمـد الخطـابي    : المؤلف، )شرح صحيح البخاري (أعالم الحديث

مركـز   (جامعة أم القرى    : الناشر،  محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود       . د: ققالمح
 . هـ١٤٠٩األولى، : ، ط) البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي

  المؤلـف  حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعنـد مخـالفيهم         : أعمال القلوب ، :        
 . ه١٤٢٦: اإلمام محمد بن سعود، طجامعة : سهل بن رفاع العتيبي، الناشر. د

  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن   : المؤلف، التبيان في أقسام القرآن
  .دار المعرفة، بيروت، لبنان: الناشر، محمد حامد الفقي: ، تحقيققيم الجوزية

  اهللا أبـو  الدكتور بكر بن عبدالشيخ ضيلة ، لفالتشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني 
 . ه١٤١٦: األولى: مؤسسة الرسالة، ط: الناشر ،زيد

 ِزي: المؤلف،  تعظيم قدر الصالةورتحقيقأبو عبد اهللا محمد بن نصر بن الحجاج الم ، : 



 

 )١٩٥٩(

     أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي         : المؤلف،  )ابن كثير (تفسير القرآن العظيم
دار الكتـب العلميـة،     : الناشر،  ن شمس الدين  محمد حسي : المحقق،  البصري ثم الدمشقي  

 .هـ١٤١٩ -األولى : ، ط بيروتــمنشورات محمد علي بيضون 

      أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس        : المؤلف،  تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم
: الناشـر ، أسعد محمد الطيب  : ، تحقيق بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم       

  .هـ١٤١٩:الثالثة: ، ط المملكة العربية السعوديةـتبة نزار مصطفى الباز مك
   أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثـم        : المؤلف،  تفسير القرآن العظيم

الثانيـة  : ، ط دار طيبة للنشر والتوزيع   : الناشر،  سامي بن محمد سالمة   : ، تحقيق الدمشقي
 .هـ١٤٢٠

    عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد اهللا  : المؤلف، في تفسير كالم المنانتيسير الكريم الرحمن
مؤسـسة  : الناشر، عبد الرحمن بن معال اللويحق   : المحقق،  )هـ١٣٧٦: المتوفى(السعدي  
 .هـ١٤٢٠األولى : ، طالرسالة

   محمد بن جرير بن يزيد بـن كثيـر بـن غالـب     : المؤلف، جامع البيان في تأويل القرآن
: الناشـر ،  أحمد محمـد شـاكر    : ، تحقيق )هـ٣١٠: المتوفى(لطبري  اآلملي، أبو جعفر ا   

  . هـ١٤٢٠ :األولى: ، طمؤسسة الرسالة
  باس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد             : المؤلف،  جامع الرسائلتقي الدين أبو الع

ر دا: الناشر،  محمد رشاد سالم  . د: ، تحقيق اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني        
   .هـ١٤٢٢األولى  : ، طالرياض، السعودية ـ العطاء

          زين الـدين عبـد   : المؤلف، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم
: تحقيق،  الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي           

: ، ط للطباعـة والنـشر والتوزيـع   دار السالم: الناشر، الدكتور محمد األحمدي أبو النور 
   .هـ١٤٢٤ :الثانية

          زين الـدين عبـد   : المؤلف، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
: المحقق،  الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي           

          ،  بيـروت ، لبنـان ـ   مؤسـسة الرسـالة  : الناشـر ،  إبراهيم باجس-شعيب األرناؤوط 
  .هـ١٤٢٢ :السابعة: ط



– 

  )١٩٦٠(

              الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه 
: ، تحقيـق محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي: المؤلف ـ   صحيح البخاريـ 

ورة عن السلطانية بإضـافة    مص(دار طوق النجاة    : الناشر،  محمد زهير بن ناصر الناصر    
  .هـ١٤٢٢ :األولى: ، ط)ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

        منـشور كملحـق بمـصنف عبـد       (،   الجامع معمر بن أبي عمرو راشد األزدي موالهم
حبيـب الـرحمن    : ، تحقيق معمر بن أبي عمرو راشد األزدي موالهم      : المؤلف،  )الرزاق

           ، بيـروت ،  ان، وتوزيـع المكتـب اإلسـالمي      المجلس العلمي بباكست  : الناشر،  األعظمي
  . هـ١٤٠٣ :الثانية: ط

        محمد بن أبي بكـر  : المؤلف، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء
: ، ط  المغـرب  –دار المعرفـة    : الناشر،  بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية        

  .ه١٤١٨: األولى
    دار التحرر  : سان في الفقه اإلسالمي، للدكتور حسن الشاذلي، الناشر       حكم نقل أعضاء اإلن

 . م١٩٨٩: للطبع والنشر، ط
       دار التحريـر   : حسن الشاذلي، الناشر  . د: حكم نقل األعضاء في الفقه اإلسالمي، المؤلف

  .م١٩٨٩: للطبع والنشر، ط
األولى، : ، ط  المنورة  المدينة -مكتبة الدار   : الناشر،  عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي    . د

  .ه١٤٠٦
    تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميـة        : المؤلف،  درء تعارض العقل والنقل

: الناشر،  الدكتور محمد رشاد سالم   : تحقيق،  )هـ٧٢٨: المتوفى(الحراني الحنبلي الدمشقي    
   .هـ١٤١١ :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، ط

     أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد          :المؤلف  ،  الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
   السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني:المحقق ، )هـ٨٥٢: المتوفى (بن حجر العسقالني 

  تقـي الـدين أبـو    : المؤلـف ، الرد على الشاذلي في حزبيه، وما صنفه في آداب الطريق
بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيميـة             العباس أحمد   

 –دار عـالم الفوائـد      : الناشر،  علي بن محمد العمران   : ، تحقيق الحراني الحنبلي الدمشقي  
  .هـ١٤٢٩األولى : ، طمكة



 

 )١٩٦١(

    أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن المبارك بن واضـح          : المؤلف،  الزهد والرقائق البن المبارك
دار الكتـب   : ، الناشـر  حبيب الرحمن األعظمـي   : ، تحقيق لحنظلي، التركي ثم المروزي   ا

  . ه١٤٢٥: العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
  رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو           : المؤلف،  سنن الترمذيومحمد بن عيسى بن س

شـركة مكتبـة ومطبعـة      : الناشـر  وآخرون،   أحمد محمد شاكر   :تحقيق وتعليق ،  عيسى
   .ه١٣٩٥الثانية، : ، ط مصرـ طفى البابي الحلبيمص

  رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو           : المؤلف،  سنن الترمذيومحمد بن عيسى بن س
: ، ط بيـروت ـدار الغـرب اإلسـالمي    : الناشر، بشار عواد معروف: ، تحقيقعيسى

  .م١٩٩٦األولى، 
  الخراساني، أبوبكر البيهقي   أحمد بن الحسين بن علي بن موسى      : المؤلف،  السنن الكبرى ،

 :الثالثـة : ن، ط  لبنا –دار الكتب العلمية، بيروت     : الناشر،  محمد عبد القادر عطا   : تحقيق
  .هـ١٤٢٤

  حققـه وراجـع    ،  أحمد بن الحسين الخراساني، أبو بكر البيهقـي       : المؤلف،  شعب اإليمان
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ه، ومنهـا   ٢٤/٤/١٤٣٩: التربية، بجامعة الملك سعود، ونوقشت في يوم الخميس الموافق        
 . الملك سعودنسخة بمكتبة جامعة 

   أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بـن            : المؤلف،  المستدرك على الصحيحين
، مصطفى عبـد القـادر عطـا      : تحقيق،  حمدويه الضبي النيسابوري المعروف بابن البيع     

  .ه١٤١١األولى، :  ـ لبنان، ط بيروت،دار الكتب العلمية: الناشر
 زاق بن همام بن نافع الحميري اليمـاني الـصنعاني         أبو بكر عبد الر   : المؤلف،  المصنف ،

المكتـب  : ، توزيـع   الهنـد  ـ المجلس العلمي : الناشر،  حبيب الرحمن األعظمي  : تحقيق
  .ه١٤٠٣ ،الثانية: ، طبيروتـ اإلسالمي 

 أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليمـاني الـصنعاني             : المؤلف،  المصنف
،  الهنـد -المجلس العلمي : الناشر،  حبيب الرحمن األعظمي  : المحقق،  )هـ٢١١: المتوفى(

  .ه١٤٠٣الثانية، : ، ط بيروت–المكتب اإلسالمي : توزيع
   أبو الحـسين،  ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي    : المؤلف،  معجم مقاييس اللغة 

  .هـ١٣٩٩: ، طدار الفكر: الناشر عبد السالم محمد هارون: تحقيق
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  )١٩٦٤(
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: ، لبنـان، ط  بيـروت ـدار الكتب العلميـة   : الناشر، سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية

 .ه١٤١٩
  :المواقع العلمية

      اإلنسان في الفقه اإلسالمي)net.islamway.ar://https/. ( اإلنـسان  أعضاء نقل أحكام 
 . م٢٠٠٥/  ه ١٤٢٦:مكان النشر الرياض، تاريخ النشر، )اإلسالمي الفقه في

 " رسـالة علميـة   ). ٨: (أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي ص    ": ملخص بحث
بجامعة اإلمام محمد بن سعود، حاز بها الباحث درجة الـدكتوراه مـع مرتبـة الـشرف         

: طريق اإلسالم، بعنوان  :  لم تتم طباعتها حتى اآلن، وملخصها مرفوع على موقع         األولى،
ــث ( ــص بح ــالمي     : ملخ ــه اإلس ــي الفق ــسان ف ــضاء اإلن ــل أع ــام نق أحك
)net.islamway.ar://https/. (اإلسالمي الفقه في اإلنسان أعضاء نقل أحكام.( 

 )ر المترتبـة عليهـا    الطبيـةواآلثا  الجراحـة  أحكـام  وعنوانها الدكتوراه رسالة مناقشة. 
net.islamway.ar://https(  

٢١١٧٩/number/magazine/ar/view/ir.noormags.www://shttp(  .  
 .م٢/١٩٨٩/ ٨ األربعاء )٣٧٢٥(جريدة الشرق األوسط، العدد 

     ــريض ــلوك الم ــى س ــره عل ــب وأث ــة القل ــة زراع ــصص عملي ــة ق  .حلق

  .))AJSXQ٧S_B٦٩=v?watch/com.youtube.www://https 

       هل يجوز نقل قلـب المـسلم أو         : "سلسة الهدى والنور، ومرفوع على اإلنترنت بعنوان
 ". لى مسلم؟ األلبانيإالكافر بعد موته 

       دار اإلفتـاء    : (تحـت الـرابط   . الموقع الرسمي لدار اإلفتاء بالمملكة األردنية الهاشمية- 
 . )١٠١=aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id) فتاوى التبرع باألعضاء

 موقع الشيخ ابن باز رحمه اهللا )sa.org.binbaz.www://http.( 

 موقع مجلة األزهر. 
 

  
  

  



 

 )١٩٦٥(

  
  
  
  
  
  

 

  :مقدمة: أوالً
حاولت تجارب روائية عربية منذ العقود الثالثة األخيرة من القرن المنصرم وحتى 
لحظتنا الراهنة العودة إلى منابع تراثية عربية تجلت من خالل قراءة التراث والتأسيس 
 عليه، والغوص في البيئة المحلية لتكون منهالً أساسياً من مناهل السرد الروائي، وهذا

ما أسهم في تشكّل تجارب فنية جديدة تهدف إلى تأصيل الفن الروائي في الثقافة العربية 
من خالل ربطه بالجذور التراثية، سواء على مستوى الشكل أم على مستوى 

، فبرزت متون سردية بدت منبتة الصلة بقوانين الواقع الموضوعي، ١المضمون
مبدعيها إلى مقاربة الواقع من خالل بنى ومعبرة عن نزوع " ومفارقة لتلك القوانين، 

أسطورية يتداخل الواقعي فيها بالمتخيل تداخالً تمحي معه الحدود الفاصلة بين طرفي 
وهو ما عبر عنه الروائي جبرا إبراهيم جبرا عندما . ٢" الواقع واألسطورة:هذه الثنائية

واقعي : تويينكّل رواية عظيمة يجب أن تعمل على مس" إن : ذهب إلى القول
مدى نجاح الكاتب يمكن قياسه بمدى قدرته على دمج المستويين معاً ، وأسطوري وإن

  .٣"بصورة مقنعة

                                         
توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، رياض وتار، :  للتوسع في ذلك يمكن العودة إلى كتاب- ١

   وما بعدها١٣: ٢٠٠٢منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
: ٢٠٠١ النزوع األسطوري في الرواية العربية، نضال الصالح، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، - ٢

١٤٣  
: ١٩٧٩، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  جبرا إبراهيم جبرا دراسات نقدية، الرحلة الثامنة،- ٣

١٠٥ 

 
 

 
  )تخصص األدب والنقد الحديث(األستاذ المساعد 

   جامعة حائل  - اآلداب والفنونكلية
  



– 

  )١٩٦٦(

ويعد هذا الشكل أكثر أشكال التجلّي األسطوري في الرواية العربية المعاصرة، بل إنه 
ئية العربية أحد أبرز العناصر النصية المميزة لعدد غير قليل نسبياً من النصوص الروا

الصادرة منذ الربع األخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، ومنها 
، ١٩٨٢" نشيج الدغل"، لصنع اهللا إبراهيم، و١٩٨٠"اللجنة: "على سبيل المثال روايات
" الغرف األخرى"، لرشيد بوجدرة، و١٩٨٥" الحلزون العنيد"للسوداني يوسف خليل، و

آخر "، إلبراهيم الكوني، و١٩٩٠" نزيف الحجر" راهيم جبرا، ولجبرا إب، ١٩٨٦
ومسوغ ذلك، كما يبدو، محاولة معظم كتّاب .  ، لفاضل العزاوي١٩٩٢"المالئكة

تحاول استعادة مناخات البداءة " حفريات روائية: "الرواية في إنجاز ما يمكن تسميته
لة البشرية في الحقل األسطوريواستنهاض المخيال الشعبي األولى، ومنجزات المخي ،

الزاخر بما له أكثر من صلة بما هو أسطوري من مغاور النسيان التي تكاد تعصف به 
   . ١لصالح األدب المستقر منذ عقود طويلة من الزمن

إن الكثير من تلك الحفريات قد تمكّن من إنجاز متخيل روائي شديد الغنى والتنوع، 
تشاف أشكال جديدة أكثر اقتراباً من المخيلة العربية أراض بكر واك"ومن ارتياد 

  .٢"والمناخات العربية بأجوائها وميثولوجياها وأساطيرها
ولئن كان كثير من هذه النصوص على صلة مع صيغ حكائية، أو مظاهر نصية، تُنتج 
ا هي األخرى عوالم مفاِرقة للمألوف، كالعجائبي، والغرائبي، والعجيب، والغريب، وسواه

، فإن هذه الصلة، وربما "الفانتاستيك"وتجنيساته لخطاب " تودوروف"من تصنيفات 
الصالت أحياناً، ال تعني تداخالً في هذه النصوص بين ما هو أسطوري وتلك الصيغ أو 

  .٣المظاهر، بقدر ما تعني تشرب األخيرة أو امتصاصها لبعض المالمح األسطورية
 التي تسعى إلنتاج ٤للسعودي جبير المليحان" أبناء األدهم" وإلى هذا النمط تنتمي رواية 

في ) أجا وسلمى( نص سردي ينطلق من حكاية أسطورية عن قصة تسمية جبلي 

                                         
  ١٤٣:  النزوع األسطوري في الرواية العربية، نضال الصالح- ١
 الرواية ما فوق الواقع، بحث في ظواهر تأصيل الحدث الروائي العربي، أحمد جاسم الحميدي، محمد جاسم الحميدي، دار - ٢

 ٣١: ١٩٨٥، ١ابن هانئ، دمشق، ط
 ٦٧: ١٩٩٧ شعرية رواية الفانتاستيكية ، شعيب حليفي، المجلس األعلى للثقافة، الرباط، - ٣
ودي، يكتب القصة القصيرة منذ سبعينيات القرن الماضي، صدرت له مجموعات   جبير المليحان، قاص وروائي سع-  ٤

، ورواية واحدة هي ٢٠١٢، ج ي م ٢٠٠٩، قصص صغيرة ٢٠٠٨، الوجه الذي من ماء ٢٠٠٤الهدية : قصصية عدة، منها
 ٢٠٠٠، حائز على جوائز أدبية عدة، ومؤسس شبكة القصة العربية عام ٢٠١٦أبناء األدهم 



 

 )١٩٦٧(

وامرأة  تسمى ) أجا( منطقة حائل بهذه التسمية، مستثمراً قصة العشق بين رجل يسمى 
ية الجبلين إليهما، كانت نهاية عشقهما الصلب على هذين الجبلين، فتنسب تسم) سلمى(

فتكون هذا الحكاية، نقطة انطالق لبناء عالم سردي متخيل حول هذه القصة، يعتمد 
الكاتب في سرده على تشفير السرد بكثير من المالمح األسطورية التي تمزج الواقعي 

  .بالمتخيل
  :أهمية البحث : ثانياً

  :تكمن أهمية هذا البحث في ناحيتين مهمتين
المنجز الروائي السعودي، إذ إن هذا المنجـز يعـاني فقـراً فـي              يتعلق ب : أولهما

توظيف األسطورة ، وهو ما اعترف به غير روائي، كما نلحظ في تـصريح القـاص                
إن الروايات السعودية تعاني فقرا حقيقيـا فـي         :" والروائي عبد اهللا الوصالي عندما قال     

ـ              وات والـسياسات   توظيف الحدث التاريخي، مشيرا إلى أنـه ال يتحـدث عـن الخط
واإلجراءات التطبيقية للفن الروائي، بل كيف يمكن لكل روائي أن ينتزع الحدث  مـن               
مكانه، ثم يوظفه توظيفا روائيا جيدا، مبينا أن ذلـك يخـضع لـوعي الكاتـب نفـسه،               

  .١"وقراءاته، وهضمه للحقائق، وإعادة توظيفها من جديد
بشكل عام كـان قلـيالً مقارنـة        فنجد أن توظيف األسطورة في الرواية السعودية        

، ومن الرويات القليلة التـي  ٢بنسبة الكم الهائل من الروايات في المشهد الثقافي السعودي 
إنها اعتمدت تكنيكاً أسطورياً، رواية الجنية لغـازي القـصيبي، وروايـة            : يمكن القول 

  .لعبد الرحمن العكيمي) رقصة أم الغيث(
تكمن فـي انزياحهـا عـن     " أبناء األدهم   " واية  إن أهمية  ر   : وبالتالي يمكن القول  

السائد في السرد السعودي، ويتمثل هذا االنزياح، بانطالقها من األسطورة وفي اعتمـاد             
تكنيك يستفيد من البنى األسطورية في تشكيل السرد، وهي بذلك تشكل دفعاً لتبني اتجاه               

ه في إنتاج النص الفنـي،  جديد في هذا السرد يقوم على استيعاب التراث المحلي وتوظيف     
مـا يـشير إلـى هـذا        " أبناء األدهـم  " وفي تعليق للكاتب جبير المليحان على روايته        

إن هناك أسطورة صـغيرة دونـت       : " االستيعاب لذاك التوظيف عندما ذهب إلى القول      
                                         

  ٢٠١٥/ ٣/ ٢٤: وطن السعودية، تاريخ صحيفة ال- ١
 األسطورة تخضع غير المحسوس في رواية رقصة الغيث، محمد الفي اللويش، صحيفة الوطن، الخميس، - ٢
٢٠١٠/ ٧/ ١  



– 

  )١٩٦٨(

بنيـت  . وكتبت ودرست على أزمنة كثيرة، اخترقت مساحة من الجغرافيا يعرفها بدقـة           
ي هذا المكان في زمن قديم وهذا الزمن القديم عاشت فيـه األسـطورة              هذه األسطورة ف  

  .١"في روايتها القديمة أو الجديدة وما فيها من صراع وحرب وسالم
والناحية الثانية تتعلق بالقيمة الفنية للرواية، وال سيما جانب التكنيك األسطوري الذي 

يمنح أي عمل سردي نتناوله في هذا البحث، وهو مرتبط بالشكل السردي الذي 
طرق تشكيل الحكاية : "، أو٢"الكيفية التي تروى بها القصة" خصوصيته وتميزه، أي 

، إذ ال تكمن قيمة النص األدبي فيما يقوله فحسب، بل في كيفية أو ٣"وأساليب عرضها
الكيفيات هي ما يجعل منه عمالً / وإذا كانت هذه الكيفية . كيفيات أدائه لهذا القول أيضاً

فإن الجنس الروائي يبدو أكثر األجناس األدبية كفاءة في ابتكار الكيفيات التي ، بياًأد
فما . ٤وسائط نقل المحكي الروائي من كونه مادة خاماً إلى كونه فناً، وعبرها، تتعدد بها

هدفاً في حد ذاته، وال يتخذ أداة إلثارة الدهشة بقدر "هو أسطوري في هذه الرواية ليس 
  .٥" وسيلة لتعميق الرؤية الواقعيةما يتخذ

 ه" أسطرة"ولذلك، فإنال يكمنان في إعادة ، أو استلهامه ألسطورة ما، الروائي لنص
بمعنى . بل في تفجيره برؤى ودالالت جديدة تحمل موقفاً من الراهن، إنتاج ذلك المنجز

  .٦األسطورة على المستويين الداللي والبنائي" عصرنة"
  :لبحثأسئلة ا: ثالثاً

  :يحاول البحث اإلجابة عن أسئلة عدة، لعل أهمها ما يأتي
ما المقصود بمفهوم التكنيك األسطوري؟ وكيف ظهـر التوالـد النـصي فـي               -

 الرواية المدروسة؟
  ما مالمح النزوع األسطوري؟ وكيف برز في الرواية؟ -

                                         
 تغطية لندوة حول الرواية في بيت السرد في جمعية الثقافة ٢٠١٧/ ١/ ٢٧: صحيفة العرب، تاريخ:  ينظر- ١

 .والفنون بالدمام
                ،١ي، بيروت، طالنص السردي من منظور النقد األدبي، حميد لحمداني، المركز الثقافي العرب بنية - ٢

٤٥: ١٩٩١  
  ١١٠: ١٩٩٢، ١ السرد في الرواية العربية المعاصرة، عبد الرحيم الكردي،دار الثقافة، القاهرة، ط- ٣
 ١٦٣:  النزوع األسطوري في الرواية العربية، نضال الصالح- ٤
  ٦٣: ١٩٩٨، ١ أثر غابرييل غارسيا ماركيز في الرواية العربية، الرشيد بو شعير،دار األهالي، دمشق، ط- ٥
 ١٦٣:  النزوع األسطوري في الرواية العربية، نضال الصالح- ٦



 

 )١٩٦٩(

هل النزوع األسطوري هو تحايل على الواقع وتخلص من سلطة الرقيب، عبر             -
  اقع متخيل بعيد عن زمان السرد؟خلق و

  :الدراسات السابقة: رابعاً
 إن هذه الرواية هي األولى للكاتب جبير المليحان الذي عرف قاصاً لـه تجربتـه               
المهمة في المنجز السردي القصصي السعودي،  الممتدة على سـنوات طويلـة، وقـد               

هذا ما شجعنا علـى     ، ولم تقدم أية دراسية علمية تتناول الرواية، و        ٢٠١٦صدرت عام   
دراستها، ولكن بحثنا سيفيد من دراسات سابقة مقاربة اعتمدت التحليل األسطوري فـي             

  :الرواية العربية، ومن أهمها
األسطورة في روايات تجيب محفوظ، سناء شعالن، نـادي الجـسرة الثقـافي              -

تناولت المؤلفـة فيـه عالقـة األسـطورة         . ت. االجتماعي، الدوحة، قطر، د   
وتوظيف األسطورة في الرواية العربية، من خالل نموذج واحد هـو           باألدب،  

روايات نجيب محفوظ، فتوقفت عند المكان األسطوري، والزمان األسطوري،         
  .والحدث األسطوري، والشخصية األسطورية، وغير ذلك

توظيف الينبوع، المأثورات الشعبية وأثرها في البناء الفني للرواية الفلسطينية،           -
خصص لدراسـة  . ١٩٨٣ ١ مؤسسة سنابل للنشر ط    –حمن بسيسو   عبد الر . د

  .المأثورت الشعبية واألسطورية في نماذج من الرواية العربية الفلسطينية
 المركز الثقافي العربي، بيـروت  –، سعيد يقطين    ١الرواية والتراث السردي ط    -

تناول فيه عالقة الرواية بالتراث السردي العربي، وأثـر ذلـك فـي             . ١٩٩٢
  .ل فنية الروايةتشكي

 الهيئـة المـصرية     –تداخل النصوص في الرواية العربية، حسن محمد حماد          -
  .العامة للكتاب، بال تاريخ، توقف فيه عند أنماط التناص في الرواية

النزوع األسطوري في الرواية العربية، نضال الـصالح، منـشورات اتحـاد             -
وث األسـطوري   ، توقف فيه عند أثر المـور      ٢٠٠١الكتاب العرب ، دمشق،     

 .العالمي و المحلي في الرواية العربية
شكّلت هذه الدراسات وغيرها مرجعية مهمة في رفد البحث بكثيـر مـن التـصورات               

  .والمقوالت النظرية



– 

  )١٩٧٠(

  :منهج البحث: خامساً
يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في توضيح العالقة بـين الـسرد والنـزوع       

، وفي تحليل جماليات هـذا التوظيـف فـي المكـان            األسطوري في الرواية المدروسة   
  .والزمان والسرد والشخصيات

  ):التكنيك األسطوري( المصطلح: سادساً
المراد بالتكنيك األسطوري في روايتنا المدروسة، هو استلهام وسائل أسطورية في           
التشكيل السردي، وهو دال على النزوع األسطوري في التعبير عند السارد ، وهو حالة              

 يمارسها العقل دون الوعي الكلي للفرد ، إذ يعمل على التخفيف من سـلطان النزعـة              "
ومـن  . ١"العقالنية التي ترى الكون آلة جبارة عمياء، تعمل وفق قوانين أزلية ميكانيكية           

هنا تأتي ضرورة الفن الذي يعيدنا إلى الطبيعة، ويعيد وحدتنا معها ككائنـات طبيعيـة               
يدنا إلى التأمل في الغايات القائمـة خلـف المظـاهر الكونيـة             بالدرجة األولى، كما يع   

  . ٢المختلفة، ويرجع إلينا ذلك الحدس الخالق، واإلدراك الباطني للمدهش والقدسي
ولقد رأى بعض النقاد أن االرتباط باألسطورة في األدب الحديث، لـيس عـودة،               

سـطورة ، ولـيس    وإنما هو استمرار ، فقد رأى نورثروب فراي أن األدب تكـرار لأل            
محاكاة للواقع، فاألساطير تشكل أنماطاً أولية ما تزال قائمـة، تتكـرر باسـتمرار فـي             
األعمال األدبية، تمنحها مادتها، وتملي عليها بنيتها، وما يظهر في العمل األدبـي مـن               
شخصيات وأحداث تبدو مشابهة لمثيالتها في الحياة، ليست فـي الحقيقـة إال رمـوزاً               

اسية لدى اإلنسان البدائي، مشابهة لألنماط األسطورية التي كانت قد عبرت           للميول األس 
  .٣عن تلك الميول من قبل

فالتكنيك األسطوري في الرواية العربية المعاصرة شكل مـن أشـكال التجريـب             
الجمالي، وإذا كنا نتفق مع الناقد أحمد زياد محبك عندما رأى أن العودة إلى األسـطورة         

                                         
 موسوعة األديان السماوية والوضعية، ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة حسن نعمة، دار الفكر اللبناني، - ١

  ٢٩: ٢٠٠٢بيروت، 
 األسطورة والمعنى، دراسات في الميثولوجيا، الديانات الشرقية، فراس السواح، دار عالء الدين، دمشق، - ٢
  ٣٠: ١٩٩٧، ٨ط
 دراسات نقدية من األسطورة إلى القصة القصيرة، أحمد زياد محبك، منشورات دار عالء الدين، دمشق، - ٣
  ١٩: ٢٠٠١، ١ط



 

 )١٩٧١(

ص من التوتر والصراع والقلق والتشوه والتمـزق وتحقيـق الوحـدة            هو محاولة للخال  
الكلية للوجود، بما فيه اإلنسان، لينفي عن نفسه الغربة والوحدة، ويعيد لذاته تواصله مع              
الكون، ولكنها محاولة هاربة، تفر من مواجهة الواقع وتحديه، ومحاولة فهمه وتملكـه،             

ر الذي ال يمكن من غيره للمجتمـع مـن تحقيـق            والسعي إلى الفعل فيه والتغيير، األم     
، فإننا نرى أن هذا الرأي يميـل إلـى تجريـد            ١حريته وتأكيد كرامته وإقامة العدالة فيه     

الرواية من تقنية فنية تميزها وهي تقنية التخييل التي يمكـن أن تـستفيد مـن النـزوع           
ـ             ن وظيفتهـا   األسطوري في إضفاء عنصر الدهشة على الرواية، من دون أن تتخلى ع

االجتماعية، التي ستأتي من خالل التشفير والترميز، فليس المطلوب دوماً من الروايـة             
أن تقدم مقوالتها بأسلوب وعظي مباشر، وهنا نشير إلى أن العودة إلى األسطورة، كمـا        
هو الحال هنا في روايتنا المدروسة، ليس وسيلة العتماد األسـطورة، منطلقـاً رئيـساً               

 هي ذريعة فنية تستلهم من األسطورة تقنياتها في تشكيل الـسرد، ليكـون              للسرد، وإنما 
طريقة جديدة في ارتياد العوالم الروائية، وبذلك يصبح التكنيـك األسـطوري هـو ذاك               

استلهام األسطورة أو استيحاءها، على نحـو كلـي أو          " النزوع األسطوري القائم على     
سطورية، أو بناء عوالم تخييل روائيـة  جزئي، ظاهر أو مضمر، أو استدعاء الرموز األ      

  .٢" تتصل بأكثر من نسب مع ما هو أسطوري
  :مالمح التكنيك األسطورية في الرواية: سابعاً

من أسطورة قارة في المخيال الشعبي، ترى أن سبب تسمية " أبناء األدهم" تنطلق رواية 
ين يحمالن الموجودين في منطقة حائل يعود إلى قصة عاشق) أجا وسلمى( جبلي 

االسمين نفسهما، ويذهب ذاك المخيال إلى نسج قصص متعددة حول هذين العاشقين 
أكثرها دوراناً على األلسن أن والد سلمى الشيخ مران في الرواية قد رفض تزوجهما 
فهربا معاً، فالحقهما رجال القبيلة وصلب كل واحد منهما على جبل حمل اسمه، تحاول 

ه القصة بصياغة أحداثها وتفاصيلها التي هي من نسج خيال الرواية إعادة إنتاج هذ
السارد، الذي حاول الزعم، عبر حيلة فنية موهمة، أن ما تقدمه الرواية هو القصة 
الحقيقية لهذين العاشقين، فينسج جملة من العالقات الدرامية يحدد فيها مالمح 

لسرد النزوع الشخصيات وصفاتها وعالقاتها مع بعضها، وال يغيب عن هذا ا
                                         

  ٢٠:  سطورة إلى القصة القصيرة، أحمد زياد محبك دراسات نقدية من األ- ١
   ٧:  النزوع األسطوري في الرواية العربية المعاصرة، نضال الصالح- ٢



– 

  )١٩٧٢(

األسطوري الذي يسبغه السارد على الحدث والمكان والشخصيات من خالل تكنيك 
أسطوري يسبغ على الواقعي كثيراً من تقنياته، فتراوغ الرواية بين حلول واقعية و 
جماليات أسطورية تسبغ على مكونات الرواية، و يمكن التوقف عند أهم مالمح هذا 

  :آلتيةالتكنيك األسطوري بالنقاط ا
  : األسطورة ذريعة للسرد- ١

وهو عنوان خارج ) أصل الحكاية( يفتتح السارد نصه بعنوان جنيني أول يحمل عنوان 
نصي، بمعنى أنه مسرود مقتطع من الذاكرة الشعبية، يروي نص الحكاية األصلي، أو 

بي كما هو متداول في المخيلة الشعبية التي تصنع أساطيرها وحكاياتها بالتوارث الشع
  :الشفهي من جيل إلى آخر، جاء في العنوان االفتتاحي

  :قيل( 
، وعشقته، ورفض أهلها )سلمى(من العماليق، عشق فتاة اسمها ) َأجا( إن شاباً اسمه 

، فطاردهما القوم، حتى أمسكوا بهما، )العوجاء( تزويجه إياها، فهربا، ومعها خادمتها 
لي أجا وسلمى، وهناك قتلوهما، وصلبوهما، ، بين جب)السعودية( في موقع مدينة حائل 

  .على الجبلين اللذين سميا باسميهما حتى اليوم
لم يكن من العماليق، وإن، وإن، لكن المؤكد أن سلمى أحبت أجا ) أجا( وقيل أيضاً إن 

  .وعشقته حتى إنه قيل إنها وهي على الصليب كانت تناديه هو ليخلصها ال أحد غيره
  .١:...)ومع كل هذا نؤكد أن الحكاية حدثت كما يأتي... وقيل، وقيل 

هو فعل يتناسب مع أجواء األسطورة، فهو فعل مبني للمجهول ) قيل( إن الفعل الظنّي 
يحيلنا إلى الرواية الشفهية الشعبية التي تختلف رواياتها ومسروداتها للحكاية، ففعل 

 ما يستند إلى مخيلة شعبية السرد ال يستند إلى بحث تاريخي، أو راو محدد، بمقدار
تصنع حكاياتها فتزيد فيها، وتحذف منها، لتحقق غاياتها، لذلك نرى السارد يتبع رواية 

في إشارة إلى روايات كثيرة تناولت هذه ...) وقيل وقيل : ( األسطورة  بقوله
األسطورة الشعبية، ثم يأتي السارد ليؤكد بشكل حاسم إن الحكاية الحقيقية هي ما 

، إنه زعم ...)ومع كل هذا نؤكد أن الحكاية حدثت كما يأتي(يه هذه الرواية سترو
يوحي بامتالك الحقيقة، وما ذاك إال حيلة فنية تشويقية الستفزاز المتلقي الباحث عن 

                                         
  ٩: ٢٠١٦، ١ أبناء األدهم، جبير المليحان، جداول للنشر والتوزيع والترجمة، بيروت، ط- ١



 

 )١٩٧٣(

الحقيقة، أو الباحث عن غويات السرد المتخيل لها، فالرواية تراهن على إعادة إنتاج 
  ).أجا وسلمى( هو أسطورة العاشقينالمشترك بين السارد والمتلقي و

ال شك إن انطالق الفعل السردي في الرواية من األسطورة المعروفة في المخيلة 
الشعبية، إلعادة إنتاج حكاياتها وتفاصيلها فنّياً، يؤكّد حرص السارد على إبداع نص 

انت تواصلي، وعلى تشكيل أفق تخييلي آخر للحكاية مستفز للمخيلة الشعبية التي استك
  . إلى تأويالت محددة للحكاية من دون الغوص في تفاصيلها

إن مراهنة السارد ،هنا،على قدرته على إعادة إنتاج التفاصيل لألسطورة الشعبية، هذا 
اإلنتاج الذي يستند إلى المخيلة الخاضعة لشروطها الفنية أكثر من الخضوع إلى شروط 

ص القائم على االنطالق من األسطورة الواقع الموضوعي، أو التأريخي، فيشتغل التنا
أي كل عملية توليدية " إلى النص الفني، وهو ما أسماه جيرار جينت التوالد النصي، 

لنص ما الحق من نص سابق عن طريق تحويل كبير فيه بطريقة مباشرة ، حتى إن 
من " وفي هذا تخرج الكتابة . ١"النص الالحق يكتب النص السابق بطريقة جديدة

ز إلى الهامش، وفي هذه المساحات الملغّمة تُرمى بذرة الخلق واالبتكار، وتعود المرك
مقولة النص لتحوي مختلف األعمال السردية الجديدة التي تتخذ من التجريب الفني 
مساراً في اتجاه التحديث، إن لم نقل عنه قناعاً تخفي وراءه االنتهاك والخرق لمقولة 

" القول إن السارد جبير المليحان بعمله هذا يقدم محاولة وبذلك يمكن . ٢"الجنس والنوع
، وهكذا يتحول النص ٣"لتعطيل خاصية القراءة األحادية االتجاه، وتحريك فعالية التوليد

السردي إلى كيان يتفجر إلى ما وراء المعنى الثابت والحقيقة الثابتة نحو اللعب الحر 
وبالتالي فإن . ٤المنتشرة عبر السطوح النصيةالالنهائي، والجذري للمعاني الالنهائية 

أبرز سمات التحديث في رواية أبناء األدهم على صعيد التشكيل السردي يكمن في 
                                         

اعل النصي، إبراهيم أبو طالب، إصدارات  الموروثات الشعبية القصصية في الرواية اليمنية،دراسة في التف-  ١
 ٢٢٠: ٢٠٠٤وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 

 فوزية السالم والكتابة على التخوم، محمد الباردي، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، تداخل األنواع األدبية، - ٢
  ٢٥٤: المجلد األول، ٢٠٠٨جامعة اليرموك، إربد، منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان األردن، 

 القراءة وتوليد الداللة، تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي، حميد لحميداني، المركز الثقافي العربي، الدار - ٣
 ٢١: ٢٠٠٧، ٢البيضاء، المغرب، ط

ثقافة  المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك، عبد العزيز حمودة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني لل- ٤
  ٣٩٠: ١٩٩٨والفنون واآلداب، الكويت، أبريل، 



– 

  )١٩٧٤(

نزوعها األسطوري المتمثل في أن السارد يمتح من األسطورة الشعبية ويتداخل معها، 
 إلى أسطورة وعملية التداخل هنا تأخذ منحى مختلفاً عن التوظيف، حيث تتحول الرواية

أو حلم بخالف ما هو معروف في الرواية الواقعية التي تستثمر األسطورة لتساعد في 
  .١تشكيل الرؤية، أو الموقف، إنها هي الرؤية ذاتها

  : تقنيات التشكيل السردي- ٢
الروائي هي تقنية  السرد في) أبناء األدهم( إن أهم تقنية اعتمدتها رواية : يمكن القول
 بمزايا) السرد الروائي والتقطيع السينمائي( ينمائي، وتشترك هاتان التقنيتان التقطيع الس

 لبناء اآلخر بعضها مع بعضها يلتحم صغيرة أجزاء من يتكون مشتركة؛ فكالهما
الزمني  االسترجاع إلى واللجوء تشكّله، في الصورة على  يركّز كالهما و المشهد،

Flash back) (االستباق، بيد أو إذ منهما؛ كل عرض طريقة في ختالف يكمناال أن 
 و الحركة و بالصورة السينما تعرض إن حين في شفاها، أو كتابة إما تُقدم إن الرواية

  .٢التقنية المؤثرات من كثير عبر الصوت
وتظهر هذه التقنية في رواية أبناء األدهم من خالل توزعها على مساحة اثنين وثالثين 

شكّل كل عنوان اختصاراً داللياً وكنائياً لمحتواه، وهذا العدد من ، )فصالً( عنواناً 
العناوين، يعد نادراً في السرد الروائي، وربما مرد ذلك إلى أن السارد جبير / التقسيمات

المليحان كاتب قصة قصيرة في األصل وهذه روايته األولى، فظهر تأثير تكنيك القصة 
 طبيعته المكتوب هم هذا التقسيم في تجاوز النصالقصيرة في السرد الروائي، وقد أس

 وصفية و لغة إلى السردية اللغة تشكيل فيها يعاد تصويرية، طبيعة إلى التخييلية
 من مساحة إياها مانحا عيانية مجسدات في النصية الموصوفات تجسيد و حوارية
 لم يعد هنا شخص: ( وهو ما نلمحه في مجمل عناوين الرواية، ومنها. ٣الجديدة الداللة

منذ أمد بعيد، الشيخ مران، لم تنس الغناء أبداً، أنا الحمراء يا صاحبي، الذئاب، رائحة 

                                         
تداخل النصوص في الرواية العربية، بحث في المنهج، حسن محمد حماد، الهيئة المصرية العامة :  ينظر- ١

  ٢٩: ١٩٩٧للكتاب، القاهرة، 
 الدولي قدالن مؤتمر المصطلح، وجيه فانوس، و الظاهرة بين الروائي النص في السينمائي السرد  تقنيات- ٢

  ٨٦٧: )األدبية األنواع تداخل(عشر الثاني
كلية  -األول السرديات مؤتمر إلى مقدم العربية، مصطفى الضبع، بحث الرواية في األنواع  تداخل : ينظر- ٣

  ٦٧٣: ٢٠٠٨السويس، مارس،  قناة جامعة -اإلنسانية العلوم و اآلداب



 

 )١٩٧٥(

الدم، نخيل وعين ماء، رائحة األرض والعشب، جبالن عاشقان، صوت قلب 
، وإذا كانت السمة المشتركة لهذه العناوين ولبقية عناوين الرواية هي أن كل ...)األدهم

ال للمضمون الذي يندرج تحته، فإن أولى سمات التكنيك األسطوري عنوان يشكل اختزا
في بعض هذه العناوين، هو الميل إلى صباغة لغة حلمية مجازية، تجنح إلى االختصار 

رائحة الدم، ونخيل وعين ماء، رائحة ( الشعري للمضمون، كما نلمح في عناوين 
ي يمزج الواقع بالحلم ، وهو تكنيك أسطور....)األرض والعشب، صوت قلب األدهم

  .في رسم المشهد
يحاول الروائي، من خالله، صوغ عالم أسطوري يتناسل داخل الرواية بوصفه 
معارضةً للعالم األول، وليس إلغاء له، فيجد المتلقّي نفسه في مواجهة شخصية روائية 

  . ١فائرة بشبكة تكاد تكون ال متناهية من المجازات والرموز والدالالت
: من خالل فعاليتين سرديتين أساسيتين" أبناء األدهم"رتيب المحكي في رواية ويتم ت

، الذي يقصد به الحفاظ على سير األحداث والشخصيات والزمن إلى األمام، "التتابع"
ثم العودة إلى ، ثم تعليقه لالنتقال إلى حدث آخر، ، الذي يعني رواية حدث"التناوب"و

لمنطق في حكاية السارد لكل شخصياته الرئيسية في ويتجلى هذا ا، ٢الحدث المعلّق
بمعنى . بل من خالل توزيعها داخل السرد، الرواية التي ال يتم تقديمها دفعة واحدة

الذي يأتي ) أجا( روايتها من خالل منطق الحكاية داخل الحكاية، فالرواية تبدأ بمشهد 
جة التفاوت الطبقي بينهما، خاطباً لسلمى من أبيها الشيخ مران، الذي سيرفض طلبه بح

الرواية الالحقة هي تفسير وتصوير لكل مسببات ذلك، ) فصول( ثم ستكون كل عناوين
وصوال إلى ) جبل األدهم( فتروي سير الشخصيات، وأحداثها، ووصولها إلى المكان

) الشيخ مران( ، فيكون الفصل التالي من السرد لسيرة )أجا وسلمى( لقاء العاشقين 
عه االجتماعي، ثم يكون الفصل التالي بتقنية الخطف خلفاً، أو االستدعاء فيوصف وض

يسرد لنا سيرة مران الصغير راعي اإلبل الذي سرق الماعز ) مران الصغير( بعنوان 
وهذه . بوضعه الجديد) الشيخ مران( وكيف تطورت ونمت هذه الشخصية لتصبح 

  .رئيسية في الروايةالتقنية اعتمدها السارد في تقديم كل الشخصيات ال

                                         
  ١٤٦: ، نضال الصالح النزوع األسطوري في الرواية العربية المعاصرة- ١
 ١٦٩:  النزوع األسطوري في الرواية العربية المعاصرة، نضال الصالح- ٢



– 

  )١٩٧٦(

  : العتبات النصية ودسائس العنوان- ٣
 تبرز في رواية أبناء األدهم عتبتان نصيتان تؤكدان نزوع الرواية األسطوري، 

  .األول العنوان، والثاني األقوال التي وضعاها السارد قبل بدء المتن السردي
 هنا هو اسم الجبل ، واألدهم)أبناء األدهم( على صعيد العنوان، فهو تركيب إضافي 

) أبناء( الذي سيكون الفضاء المكاني ألحداث الرواية، وعلى الرغم من مركزية  لفظة 
في العنوان، و اختزالها الداللي لكل شخصيات الرواية تقريباً، وإشارتها إليهم، إلّا أن 

سيكون هو البطل الخفي الرئيس للرواية، فالبؤرة ) الجبل/ األدهم( الفضاء المكاني 
المولدة للسرد، ونقطة االنطالق هي محاولة تفسير تسمية جزئي هذا الجبل باسم جبل 

سلمى ( وهما تسميتان تتماهيان مع اسمي بطلي الرواية الرئيسيين. سلمى، وجبل أجا
، وسيتضح ذلك من خالل احتفاء السرد الوصفي المتشظي على صفحات الرواية )وأجا

ة كانت تبدأ بوصف هذا الفضاء المكاني، أو فصول الرواي/ جميعها، فكل عناوين
وصف جزئياته، وتضفي عليها شيئاً من األسطورة من خالل إضفاء صفات بشرية 
على المكان، أو من خالل المبالغة في االنزياحات اللغوية التصويرية التي تنقله من 

 المناسب هي االختيار) األبوة(فضاء الواقعي إلى فضاء المتخيل، ومن هنا كانت عالقة 
للعنوان، وهي العالقة التي كررت في الرواية على ألسنة شخصياتها، عالقة األبوة بكل 

... ما تحمله من دالالت، حنان وقسوة، ملجأ و مأوى، غضب وقسوة، انهيار وموت،
إن العنوان هنا شكّل اختصاراً داللياً للرواية، وشكل المتن السردي : وبذلك يمكن القول
نوان، وبذلك يكون المكان فضاء جغرافي له وجوده السحري شرحاً لهذا الع

  .واألسطوري
أما على صعيد عتبة األقول المقبوسة، فقد أورد السارد قبل دخوله في المتن السردي 

 نحن:  " قولين دالين على النزوع األسطوري في الرواية، األول، لجاك مايلز هو
والثاني، لم ينسبه إلى قائل، ". االنحناء من نحو على الماضي من مهاجرون جميعا

 دونوا دونوه؛ إنما الذين أولئك وحتى متراكمة، أساطير البشر تاريخ: " ينص على أن
  . ١"مصالحهم

فإننا أمام قولين يشيران إلى مضمرات نصية يهـدف الـسارد إلـى تحقيقهـا، أو              
 الماضـي،  تعزيزها، أو دحضها، وتحطيمها، فإذا كان لدى اإلنسان نزوعاً أصيالً نحـو      

                                         
  ٨:  أبناء األدهم- ١



 

 )١٩٧٧(

يذكره ويعيه، ففي كل األحوال ال ينقطع الماضي، بل يظّل يعيش فـي الوجـدان حيـاً،        
يستمر تأثيره في الحاضر، بل يمتد إلى المستقبل، ذلك ألن لإلنسان في الماضي رصيداً              
كبيراً من الخبرة والتجريب والمعرفة، مثلما أن له فيه األصل الذي ينتمي إليه، والنسب              

  .١ بهالذي يرتبط
إن غاية ما يسعى إليه األدب المعاصر هو العودة إلى األسطورة ، لخلـق عمـل                
أدبي له جوه وطبيعته ومنطقه يتحد فيه الـشكل والمـضمون، ويبـرز فيـه اإلنـسان                 
المعاصر ، وحده، غريباً، محكوماً بتحديات الواقع، مثلما برز اإلنسان البدائي، من قبل،             

  .٢القدر وبتحديات الطبيعة، العظيمة الهائلةفي األسطورة وحده، محكوماً ب
ومن هنا يأتي النزوع األسطوري في الكتابة الروائية ليعبر السارد من خالله عمـا         
يريد قوله بطريقة مختلفة تخرج عن المألوف، وتمنح السارد فضاء من الحرية لمحاكمة             

كمـة للحاضـر    ذاك الماضي بقيمه وعاداته ومقوالته، وال سيما تلك التي مازالـت حا           
ومتحكمة به، وهذا ما يؤكده عدم تؤطر أحداث رواية أبناء األدهم في زمن محدد، فهي                
عودة للماضي من دون تحديد إطار زمني تأريخي محدد بل غائم، كل ما يحيـل إليـه                 
يشير أنه مغرق في القدم، وهذا النمط  من السرد يحفز المتلقي على بـذل جهـد أكبـر       

كما أنه يمنح الكاتب حرية فـي صـنع         . امن خلف فعل القراءة   للوصول إلى المعنى الك   
عوالمه المنفلتة من النظم االجتماعية، تلك الصياغة التي قد تصل أحيانـاً إلـى درجـة              
التناقض والتضاد، وهو ما يمكن أن نجد صداه في أحداث عدة في الرواية، فالبيئة التـي    

بين الرجل والمرأة ، ويظهر فيهـا  كانت تعيش فيها وريقة زوجة مران تسمح باالختالط  
طقس الغناء والرقص المشترك وسيلة القتناص الحبيب الذي سيـصبح زوجـاً الحقـاً،         
وهذا ما يوحي بأفق من الحرية، ولكننا سنفاجئ أن وريقة بطريقـة فجائيـة ستخـضع                
لرغبة والدها من دون نقاش، فتصبح زوجة لمران الذي لم تحبه يومـاً، ولـم تعرفـه،                 

. خصية مسلوبة الحرية في تضاد حاسم مع ما أوحاه مشهد الغنـاء والـرقص             فتظهر ش 
 البـشر  تاريخ" ومن هنا كانت العتبة النصية التي دونها السارد في مفتتح روايته القائلة 

، تخفـي مـضمرات   " مصالحهم دونوا دونوه؛ إنما الذين أولئك وحتى متراكمة، أساطير
                                         

  ٢٣ص :   دراسات نقدية من األسطورة إلى القصة القصيرة، أحمد زياد محبك- ١
البطل في : ع، وينظر للتوس٢٣ دراسات نقدية من األسطورة إلى القصة القصيرة، أحمد زياد محبك، ص - ٢

 .١٩٧١، ٢األدب واألساطير، شكري عياد، دار المعرفة، القاهرة، ط



– 

  )١٩٧٨(

نتصار على العشق هو انتصار للسلطة المجتمعيـة        أن اال : داللية توحي به الرواية مفاده    
القامعة لكل ما يخالف شروطها، لذلك نرى السارد يؤكد على قيمة الحب فـي مواضـع       

أجـا، وسـلمى،   :( كثيرة من الرواية على لسان الشخصيات الممثلة له، وهي شخصيات  
  .، كما سنلحظ في الفقرات التالية)ومنهاد

  : تشظي القيمتشابه المصائر و:  الشخصيات- ٤
تحتفي الرواية بمقولة أساسية هي الحب، ويتفرع عنها مقولتان فرعيتان هما الرحيل، 
واأللم وهما نتيجتان فرعيتان عن المقولة األولى، فالرواية تُمثل بالمعنى العام صراع 

بالمعنى الفني  اإلنسان مع القوى السالبة إلرادته، ومن هنا برز التكنيك األسطوري 
لي الذي يضفي على الشخصية صفات تُحررها من أرض الواقع لتطلقها في فضاء الجما
ومن هنا كانت النهاية المدمرة  التي تحمل في طياتها دالالت أسطورية يبدو ، الفن

، الفداء الذي تظهر رمزيته بأسطرة الفداء معها، وعبرها، واحداً من أهم مظاهرها
نشطار الجبل إلى شطرين، واشتغال موت شخصيتي سلمى وأجا بحدث جلل هو ا

المخيال الشعبي في تأويله، وكما تظهر رمزيته في االنتقام من الشخصيات الشريرة من 
  .خالل موتها نتيجة ذاك الحدث، واالنتصار لقيم أخرى ستولد من جديد

لو تأملنا الشخصيات الرئيسية في الرواية الحاملة للحدث ولمقوالت النص، فسنالحظ  
  : بنيتها العميقة متشابهة في السيرة السردية، فهي تقوم على البنى الداللية اآلتيةأنها في

مران الطفل الذي تنتشله امرأة وتأخذه قبيلتها، هو شخصية مجهولة النسب، يعمل 
راعي للماعز يحاول التقرب من إحدى نساء القبيلة، فتكون مهنته سبباً في إنزال عقوبة 

ل عقدة له في الرواية، ثم سيرحل إلى قرية بجوار األدهم، ليزعم مهينة ومذلّة له، ستُشكّ
  .أنه صاحب نسب عريق، وليصبح من أعيان القرية ويتخلّص من العقدة القديمة

سيعمل راعي إبل ومهنته ستكون عائقاً لزواجه من ابنة مران سلمى، والمفارقة ) أجا(
  ). تشابه المهنة( الدرامية، هنا، أن مران سينسى أنه عمل برعي الماعز 

وستصر على الزواج منه، فيظهر ) صايل( منهاد ابنة شيخ القبيلة ستحب الراعي  
والدها ديمقراطياً ويوافق على الزواج، لكن العائق الدرامي هنا سيكون في موت الوالد 

  .ومالحقة ابن عمها لها، فيكون الهروب إلى األدهم
تحليل، فسنجد أن الصراع الطبقي المتمثل في لو تأملنا البنية العميقة لدالالت هذه ال

مع طبقات عليا هي المحرض األساسي للسرد الروائي، حاول ) الراعي( صراع المهنة 



 

 )١٩٧٩(

الكاتب كسر هذه الثنائية الصراعية من خالل نجاح مؤقت لمنهاد في الزواج من صايل، 
 مصير كل من أجا و كان). الموت بالطاعون( لكنه أوجد نهاية درامية البنتها وزوجها 

وسلمى مشابهاً عندما تمردا على الشيخ مران وهربا معاً، ليكون انشطار الجبل هو 
فنحن هنا أمام لعنة القبيلة التي ستحّل بأبطال الرواية فتفتك بهم، ففي . المسبب لنهايتهما

كل أسماء األماكن : " مالحظات السارد المضافة على المتن في نهاية الرواية  يقول
  .١"قية، وكل األحداث وأسماء األشخاص متخيلةحقي

إن التسمية المكانية، الجبل باعتبارها عنواناً ال يحمل الكاتب أية مسؤولية أمام المتلقين، 
السيما عندما يدعم ذلك زمن غير محدد بتاريخ معين، واالكتفاء باإلشارة إلى أنه زمن 

ه إلى أن أسماء األشخاص واألحداث ، ومن هنا، فإن إشارت)زمن العماليق( مغرق بالقدم
متخيلة هو دفع للبلس وللمواجهة مع المجتمع، فاألسماء التي اختارها الكاتب لشخصياته 
مغرقة في المحلية، ومستمدة منها، وبالتالي فالتشابه قد يكون وارداً، وهذا يطرح سؤاالً 

 والشخصيات عن سيميائية األسماء في الرواية وما تشير إليه، فطالما أن الحدث
متخيلة، فلماذا لم تكن األسماء متخيلة أيضاً؟ وربما في هذا داللة تشفيرية مضمرة، 
فالمسمى في الرواية ال يكون اعتباطياً، كما قد يكون في الحياة الواقعية، وهذا ما تؤكده 

التي تحيل إلى مبدأ الشر في الشخصية ويظهر ذلك من خالل ) مران(تسمية شخصية 
سارق ماعز، انتهازي، يدعي النسب الشريف، ( لتي اختارها السارد لها الصفات ا

  ...).يتنكر لمهنته ويتعالى عليها، الشك بأبوته لسلمى
والشخصيات النسائية التي تمثّل رموزاً  للخير ) أجا(وهذا ما نلحظه في شخصية 

كانت والحب والحنان والوفاء واإلخالص، والتخلص من عقدة طبقية المجتمع، التي 
تؤدي دور الضحية المظلومة، وبالتالي فالصراع بين هذه الشخصيات هو صراع قيمي، 
بين ثنائية الخير المطلق والشر المطلق، بكل ما يعترضه من عوائق جعلت السارد 
يعتمد التكنيك األسطوري في إضمار كثير من دالالت هذا الصراع، لعل من أهمها 

  . الذي سنفصل القول فيه في الفقرة اآلتيةعلى الصعيد المضموني تكنيك الغناء
  :  الغناء طقس احتفائي ووسيلة لالحتجاج- ٥

لعل من أهم ما يقدمه طقس الغناء في الرواية هو تلك الداللة التضادية بين القدرة على 
التي تمتلكها بعض شخصيات الرواية وال سيما المرأة، وبين استالب ) الحرية( الفعل

                                         
 ١٨٣:  أبناء األدهم- ١



– 

  )١٩٨٠(

د الدرامي، وهنا يطرح السؤال اإلشكالي، كيف تمتلك تلك المرأة ذلك الفعل على الصعي
كل تلك الحرية في الطقس الغنائي الذي يختلط به الشباب بالفتيات ويكون إشعاراً 
بحصول الحب وبإعالنه ومن ثم الزواج؟ ثم تُقدم المرأة خارج هذا الطقس االحتفائي 

فيه؟ وهذا ما يجعلنا ننظر إلى مشهد مسلوبة القرار والحرية في اختيار زوج ال ترغب 
الغناء على أنه تكنيك جمالي متخيل أسطوري، وهذا ما يبرز في الرواية  من خالل 

من دون أن تعرفه، أو تحبه، فتلجأ، في لحظات ) مران(التي تتزوج ) وريقة(شخصيةُ 
 للزواج، التذكر الذي ال يخلو من حسرة، إلى استعادة مشهد الغناء باعتباره طقساً وعرفاً

  :يبدأ المشهد بتقديم كرنفالي أسطوري لطقس الرقص
 واسعة، حلقة النساء تشكل والرقص؛ البيوت للغناء أحد باحة في البنات تجتمع إذ(

باألطياب،  شعورهن ودهن ضفائرهن، فككن وقد الحلقة، الراقصات وسط البنات وتنزل
 بالرقص فتنطلق البنات ء،والغنا الدفوف بضرب النساء تبدأ .المالبس بأفخر وتزين
 تكاد حتى تضيق ثم مهل، قليال وعلى قليال، تتسع دائرية حلقة في اإليقاعات، على

 في تتنفس زهرة كورق مبتعدة الدائرة، ثم تتفتح تنحني، والظهور تتالمس، الرؤوس
   .١...)الشمس ضوء

  :الرجل والمرأةثم يكمل السارد المشهد  بتقديم صورة التماهي والتفاعل في المشهد بين 
ويبتسمون  يصفقون وهم النساء، دائرة خلف دوائر في والشباب يقف الرجال، بينما( 

 واحدة من الراقصات، واحدة اسم شاب يلفظ عندما لكن المديح، كلمات بعض ويلقون
 إن بالذات، هي لها، عشقه داللة حمام؛ فهذا كسرب وتطلقها تفتل خصلها، وهي بذاتها،

 الوجد، بحمى مسكونا الفؤاد، حار العشق، القلب، طاغي  مرتجفكان خجالً غضاً
 يستطيع ال و والسكون، والوقوف الصمود، على لجسده المرتعش قدرة ال بحيث

بلفظ  اكتفى ليستقر؛ قلبه لقيادة قوة وال عينيه، من المنطلق الوله على شعاع السيطرة
 حتى طويال طويال، الغناءو الحقول، إلى كريح واالنطالق عاليا الصراخ ثم االسم،
 أما .الحب لوعة من حناجرهم مواساته وغناء قلوبهم، بأصوات دافعين رفاقه به يلحق

 لكنها عادة تالحظه التي فتاته، بعيني وهو يحدق االسم، فيلفظ بالشجاعة، يتحلى من
 المغنيات، النساء صف يتخطى أن هنا عليه شيئا، تسمع وكأنها لم الرقص، في تستمر
 يقترب من وهو الغناء، يبدأ ثم الرقص، ساحة وسط في يقف حتى بات الدفوف؛وضار
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 القلب، تشبه حلقه على شكل والمربوط المعطر المضفور الجلدي محزمه ويلبسها فتاته
   .١)رقبتها وحزامه على قلبه، ويسقط مغنيا راقصا منها يقترب

نسيين األسطوريين في الرواية ثم تأتي النتيجة الرومانسية التي تذكّرنا باألبطال الروما
  :األوروبية

 في الحزام أبقت كانت تحبه فإن وجريء؛ هياب واجف بقلب ينتظر أن عليه هنا(
 يشم حتى تقترب نحوه، يسحبها ويمسك يدها، يده يمد نحوه، يدها ومدت رقبتها،
 عن األخريات الفتيات تتوقف عينيها، في و يرى لمعان العشق الفواحة، رائحتها

وضرب  الغناء ويتوقف العاشقين، للقلبين الدائرة تتسع .الخلف ويتراجعن إلى ص،الرق
 غناء جديدة، يرتفع رقصة بداية في وتدور ويدور نحوه، يسحبها وعندما، الدفوف،
  .٢..)الحضور وتصفيق الدفوف، وصوت النساء،

وتحررها المرأة حريتها في االختيار، / كما يبرز في المشهد النزوع نحو منح العاشقة
من قيود اجتماعية، الزعم هنا أنها قيم ذاك الزمن االفتراضي المغرق في القدم الذي 

  :  تسرد الرواية أحداثه من مخيلتها
قلوبهم،  تنكسر أن من خوفا حبيباتهم؛ رقاب على بأحزمتهم يلقون هم الذين قليلون( 

 العاشق، من الفتى بوتقتر رقبتها، من  تحبه ال كانت إن  الحزام البنت تخلع عندما
 عليه هنا .السور فوق من وتقذفه عاليا الحزام تخلع أو تتجاهله، أو ..بحزامه وتضربه

 كهوف أحد أو المزارع، في يغيب أن مخذول، عليه كعاشق الرقص حلقة يغادر أن
  .٣)الهدوء بعض عينيه إلى ويعود قلبه المجروح، يندمل حتى الجبل،

ينزع منزعاً أسطورياً، ويقدم جملة من الدالالت المتضادة إننا هنا أمام مشهد احتفائي 
في الرواية، التي تمنح الشخصيات حرية في هذا المشهد ثم ستسلبها منها الحقاً، ويمكن 
أن يفسر هذا التضاد، بأنه أسطوري يحافظ على نسقية السرد الذي تهدف من خالله 

طلق منها السارد، وبالتالي فسؤال الرواية إلى إنتاج المتن الحكائي لألسطورة التي ان
لماذا يسلب السارد بعد هذا الطقس الغنائي االحتفائي المرأة حريتها في : مهم مفاده

  .االختيار؟ يعد سؤاال مشروعاً
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إن :  وفي ضوء التأويل للمضمر الداللي والثقافي، يمكن طرح احتمال اإلجابة بالقول
ة؟ قامعة للمرأة، وهذا يشير إلى داللة السارد يحمل الماضي البعيد قيماً معاصر

تشفيرية، فالماضي في الزمن الروائي هو تعريض بالزمن الحالي، وبالتالي بالمنظومة 
القامعة للمرأة والقيم الضاغطة عليها والمتحكمة بمصيرها التي مازالت تحمل القيم 

ى وأمها نفسها حتى عصرنا، فتتحول الشخصيات إلى رموز للقيم التي تحملها، فسلم
وريقة ترمزان لجميع النساء اللواتي يتعرضن لسلب حريتهن في توجيه حياتهن، 
واختيار قراراتها الحاسمة، في حين كانت منهاد ترمز إلى التمرد على هذا الواقع 

ولو / راعي الغنم صايل/ والصمود في اختيار الزوج الذي ال يتناسب اجتماعيا معها 
مى، فسنرى أنهما كانتا أمام تحد درامي متشابه، قارنا بين شخصيتي منهاد وسل

انتصرت فيه كل منها لمصيرها، فسلمى و منهاد وقعتا في حب رجل من طبقة 
، لكن منهاد تنتصر لحبها بمساعدة والدها )أجا وصايل يرعيان الماشية( اجتماعية أدنى 

التفاوت الطبقي، في الذي يبدو ديمقراطياً في دعم اختيار ابنته، ولو حطّم ذلك منظومة 
حين أن سلمى لم تكن تجد الداعم  لخيارها الزواج من أجا، فكانت المواجهة القاسية 
التي تمثلّت بهروبها معه، والمفارقة في األمر أن منهاد تنتمي لقبيلة والدها سيد فيها، 
في حين أن والد سلمى الشيخ مران كان في األصل يرعى الغنم، وتغمز الرواية في 

 المصطنع، وفي هذا إشارة إلى عدم أصالته، فالغش في النسب وسرقة الماعز نسبه
  .واالنتهازية والجبن، كلها سمات شريرة كانت تتمتع بها هذه الشخصية

إن األسماء والصفات المسندة للشخصيات الروائية مخططة : ( ومن هنا يمكن القول
  .١)دفة أو للمقاصد االعتباطية تخطيطاً فنياً داللياً محكماً، ال مجال فيه لمنطق الص

، ٢ويظهر الغناء في الرواية وسيلة تحٍد، فوريقة التي كان مران ينهرها دوما عن الغناء
وهي تجعله وسيلة مواجهة .  ٣)قلبها في تحفظها التي العشاق أغاني( ما زالت تغني

  :حزانهاوتحد لمران، ولكنه تحٍد يظهر خلفه شخصية مهزومة عاطفياً منكسرة أمام أ
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 فتملصت يديه لحملها؛ مد البراري، في وحيدة كأنها تسمعه، ال وكأنها تغني ظلت( 
 الباب، وأغلق الصغيرة، غرفتها وألقاها في يديها، من سحبها تغني، واستمرت منه،
  .١)سكتت فراشه حتى في يصله غنائها صوت بقي

ا نلمح في قول منهاد ويظهر الغناء وسيلة للتماهي بين األرض ومواجع الشخصيات، كم
  :لوريقة

 في أصابعك الليل اغرسي في تغنين وعندما صوتها، تسمعي أمك، جلد المسي( 
 .والحجر والشجر، والشعاب، األودية، يصل إلى صوتك أن وتعرفي تسمعك، األرض؛

 أنك ستعرفين أرواحها، يسقي إنه .مساكنه في والنمل في أعشاشها، الطيور حتى تسمعه
 .على البقاء وقادرة وقوية نشيطة، أنك وتحسين معك، الحياة هذه أنو لست وحيدة،

  .٢)فوقه ينبت ما وكل التراب أحبي
فالغناء صدى الروح وتعبير عن مواجدها وما تحمله من حزن، إنه وسيلة خالص، 

صاحب قيثارة الرنين ) أورفيوس(وهذا ما يذكرنا بأسطورة الموسيقي اإلغريقي  
، ويسحر بموسيقاه البشر والحيوانات والجماد، ياة في الطبيعةيعزف فتدب الح، والشجن

، فالموسيقى والغناء تظهران تكنيكاً أسطورياً خارقاً ٣وتأنس الوحوش، فتهدأ األمواج
 ترفع(للمألوف عندما يتماهى مع الطبيعة وكائناتها، فينعكس أثره عليهما، فمنهاد 

 أصواته دوي ويتحول تفل الجبل،يح فيركض، )الجبل( غناءها يسمع بالغناء؛ صوتها
  .٤..).الصخور كل تردده صداح إلى

كما يظهر تأثيره وصداه فيمن يصل إليه، وهذا ما نلحظه في غناء وريقة بعد فقد ابنتها 
  :سلمى

 الصوت حام بالغناء، انطلق صوتها وبهدوء سلمى، تذكرت ظهرها، على تمددت(
 في انطلق القصيرة، الطينية األسوار قفو قفز من ثم البيت، باحة في الشجي الحزين
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 أو بيوتهم، باحات في فرشهم فوق المتمددين إلى الدور المجاورة، إلى ووصل الفضاء،
 يرتفع صوت الغناء كان .طويال السمع وأصاخوا جلستهم، من عدلوا فوق السطوح،

  . ١...)النسوة، بعض دموع هلت دافئ؛ حليب مثل صافيا ويصلهم
والغناء هو وسيلة الشخصيات المقهورة في الرواية ويبرز كما أشرنا عند شخصياتها 

 يغني، بدأ( ، فعندما يرفض مران تزويج أجا من سلمى )وريقة، منهاد، و أجا( الرئيسة 
، فالشخصيات تتّخذه وسيلة لتفرغ ٢)وقلبه أصابعه تعبت حتى ربابته؛ قوس ساحبا

  .ل للتنفيس عنهاالروح من أحزانها، أو على األق
 : أنسنة المكان والحيوان - ٦

 أروع من األنسنة إنساني، وتعد غير هو ما على صفة اإلنسان إضفاء"  هي األنسنة
 تشابه وال المنطقية، للمقاييس ال تخضع فائقة فنية رؤيا ألنها الفن، في الجمالية القيم

 والحيوانات، األمكنة، لىع إنسانية محددة صفات الفنان فيها يضفي الواقعية، األحداث
 إنسان كأنها ويجعلها تشكيال إنسانيا، يشكلها حين الطبيعة وظواهر واألشياء، والطيور،
  .٣"أجله من الذي ُأنسنت الموقف حسب وتقسم وتتعاطف، وتعبر وتحس تتحرك،

اكتشافه للطبيعة  مراحل في البدائي اإلنسان رافقت بدائياً، شكال سردياً األسطورة تعد
متغيراتها، فكان ينسب كّل ما يستعصي عليه من أحداثها ومما يجري حوله في و

 التفسيرات لهذه الجمعي التناقل بفعل خارقة، فنتجت األسطورة غيبية قوى الوجود إلى
 ال ألخيلة تجسيد أو أولي، تاريخ أو بدائي علم سوى ليست فاألسطورة" والخياالت 

  .٤"ىالمنح بهذا آخر تفسير أي أو واعية،
في رواية أبناء األدهم، فسنرى أنّه ) انشطار الجبل( ولو نظرنا في التغيير الطبيعي

يحمل أجواء أسطورية في تفسير الحدث الروائي األساسي وهو البحث عن سبب تسمية 
جبلي سلمى وأجا بهذه التسميات، فهذا التغيير الطبيعي، في الوقت ذاته، يأتي مترافقاً 

، بكل ما يحمله من دالالت على حياة جديدة، كما أنه يترافق )جاسهل بن أ( مع والدة 

                                         
  ١٣٢ -١٣١:  أبناء األدهم- ١
 ١٠٣:  أبناء األدهم- ٢
 ٩٠: ٢٠٠٩ أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف، مرشد أحمد، دار التكوين، دمشق، - ٣
  ١٠: ١٩٨١، ١جعفر صادق الخليلي، منشورات عويدات، بيروت، ط: راثفين، ترجمة. ك.ك األسطورة، - ٤



 

 )١٩٨٥(

، وهذا ما سيشغّل المخيال األسطوري )سلمى وأجا( مع موت الشخصيتين الرئيستين 
  .كي يؤول مصيرهما، وكي يؤول ما حدث

 يبرز تكنيك األنسنة في رواية أبناء األدهم وسيلة إلضفاء أجواء أسطورية،  والرواية
 منطق كّل بذلك تتجاوز فإنها أشكالها التعبيرية، األنسنة شكالً من نم تتخذ حين

إنها تأخذ تكنيك األسطورة في التعامل مع موجودات .للكتابة جديدا شكال للواقعية، وتتّخذ
انبثق من . ١حسب تعبيرات روالن بارت" قلباً رومانسياً" الطبيعة، فالكاتب يمنحها 

 الخارجي العالم تجليات يؤنسن والفنان. " نسانيةروح بشرية، يعطي السرد جمالية إ
 المناخ خلق في ليسهم الجديد، بدورها اإلنساني تقوم ويدعها الفني، عمله إلى ويدخلها

 كي وأفكاره، ومشاعره مع اإلنسان تتحاوز وليجعلها يحققه، أن يطمح الذي العام
الحياة، في والفرح والقهر المعاناة تشاركه ذاتية لحاجة المحاورة نتيجة هذه وتجيء 
 خالقا الحياة تصويراً وتصوير متميزاً، داخليا تفسيراً األحداث تفسير إلى تسعى وفنية،
  .٢"المطلقة واإلنسانية بالشمولية تتسم جديدة برؤية

متكامال،  متجانسا عالما فينتج والطبيعة، اإلنسان بين الفطرية العالقة تلك يوطد فالسارد
وهذا ما يمكن . ٣" فضفاضة حرير غاللة مثل الواقع هذا تهبط على مةهائ وأسطورة"

  :أن نلحظه في المقطع اآلتي
 ينفعها ولم أحد، ثمة يكن لم !صايل جسد زوجها فيه تدفن مكانا تجد أن قاسيا كان كم(

 قريبا تسجع التي الطيور غير صدى الصخور، حتى نواحها الطويل يشارك لم البكاء،
 كان حارس لعبان وحده الذباب، لطرد وذيله أذنيه هازا بمربطه ارالحم فرت، وبرم

 عويلها صوت فعندما يرتفع والبكاء، الحزن في وشريكها غنمها، وراعي وحدتها،
 الفضاء؛ عبر المتطايرة أحزانها يوجهه إلى وكأنه يتوقف وال مطوال، نباحه يسحب
  .٤)ليبددها

                                         
عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، : الفضاء الروائي، جيرار جينت وآخرون، ترجمة:  ينظر- ١

٥٦: ٢٠٠٩ 
  ١١: منيف، مرشد أحمد الرحمن عبد روايات في المكان  أنسنة- ٢
عشب الليل، إبراهيم الكوني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : اعر سعدي يوسف، ينظر العبارة للش- ٣

  ٢٧٠: ١٩٩٧، ١بيروت، ط
  ٩٨:  أبناء األدهم- ٤



– 

  )١٩٨٦(

 إليها تلجأ أنيسا جعلها حين والطبيعة، اإلنسان التناغم بين ذلك صور السارد  فقد
وهذا  العميق، قلبها في بهمومها عليها، وتدفن أوجاعها وأسرارها فترمي الشخصيات،

يشكّل مخالفة لطريقة السرد الواقعية التي تسجل ما يحدث تسجيالً نقلياً ال يحتفل كثيراً 
 يمكن التوقف عندها بتلك األجواء، وتظهر األنسنة بطرق عدة في الرواية المدروسة،

  :وفق النقاط اآلتية
  :أنسنة الجبل: ١- ٦

فالجبل في الرواية المدروسة هو الفضاء األساسي الحامل ألحداثها، وقد حمل دالالت 
  :متنوعة، أبرزها

  :الجبل وثنائية األبوة واألمومة
هنا يكون الجبل هو األب، وتكون األرض هي األم، وهذا ما يحيلنا إلى األسطورة 

، وهذه المقولة تبدو واضحة في غير مكان في الرواية، ١لبابلية التي تجعل األرض أماًا
 ما كل منها إننا نسمع شيء، كل لنا تقول التي أمنا فاألرض: (فشخصية منهاد تقول

فتأتي األرض حاملة لكل داللة األمومة . ٢)!أديمها تالمس حين بأقدامنا نسمع لنا، تقوله
أما الجبل . لشخصيات، ودالالتها على االحتواء، والعطف عليهممن حيث التناغم مع ا

، كما يبرز في )أبناء األدهم(فيرد داالً على معنى األبوة الذي يبرز في عنوان الرواية 
مواضع كثيرة منها على لسان الشخصيات،وهو ما يمكن أن نلحظه في المقبوسات 

  :اآلتية
  .٣ )!والدنا إنه األدهم؛ نحو بيتي وجه اجعلوا(  -
  . ٤)وحامينا والدنا، األدهم؛ والدنا قمة في نحن( -
  . ٥)!أجا بن سلمى بن سهل أنت األدهم؛ ابن أنت(  -
 . ٦)لها أبا كان حيث األدهم، جبلها إلى رحلت(  -

                                         
، ١فكرة األسطورة وكتابة التاريخ، فضيلة عبد الرحمن حسين، دار اليازوري، عمان، األردن، ط:  ينظر- ١

٣٢: ٢٠٠٩  
  ١٠٨:  أبناء األدهم- ٢
  ٩٧: اء األدهم أبن- ٣
  ١٣٥:  أبناء األدهم- ٤
  ١٤٨:  أبناء األدهم- ٥
  ١٥٤:  أبناء األدهم- ٦



 

 )١٩٨٧(

فدالالت األبوة هنا بمعنى الحامي، والمدافع عن أبنائه، وهي سمات ذكورية، لذلك 
  . منحها السارد للجبل، وجعلها من سماته

  :الجبل العاشق
يظهر الجبل هنا متماهياً مع أحداث الرواية، فصورة الجبل العاشق هي صدى لصورة 

، فتنعكس حالتهما على المكان، فنقرأ في الرواية صور عدة )أجا وسلمى( العاشقين 
  :  لذاك االنعكاس، منها

 حمحمة سمع عناقهما، أثناء إنه :قال .الجبالن تعانق الممر حيث أعلى في(  -
 قلبين، ويعشق لهما أن البد الصوت، سمعت :وردت ضحكت، الجبلين وحنينهما،

  . ١)مثلنا اآلخر أحدهما
 شيئا ما، شيئا له يقول كأنه بعيدا، دويا أو يصدر صوتا، كأنه يتحدث، واألدهم( -

  . ٢)غامضا
 ...اآلخر، يحتضن أحدهما وكأن يقتربان، الجبلين رأسي أنه شاهد أجا، يتذكر (  -

  . ٣)عناق في وكأنهما
 دقات مع الصوت متوائما وجيب كان .حبهما ويبارك يحدثهما الجبل قلب كان ( -

  .٤)بآذانهما يسمعانه واضحا قلبيهما،
المكان، يصبح معبراً عن حالة العشق، ويقدم صورة عن تماهي الطبيعة مع / فالجبل

في نهاية العاشقين في المشهد من خالل إضفاء نزعة إنسانية عليه، ومن هنا سنراه 
الرواية عندما ينفصل إلى شطرين، سيشير، في إحدى دالالت ذلك، إلى  انفصال 

  :الحبيبين في صورة رمزية
 هذا في أمامه، يراه اآلن، لكنه مثلنا، قدمان أو يدان، له وليس يمشي، ال الجبل إن( 

 مرة ألول يسمعها مفزعة أصواتا مثيرا شرقا متجها يمشي، كبيرا جبال والمطر، الليل،

                                         
  ١٢٨:  أبناء األدهم- ١
  ١٣٩:  أبناء األدهم- ٢
 ١٤٠-١٣٩:  أبناء األدهم- ٣
  ١٤٠:  أبناء األدهم- ٤



– 

  )١٩٨٨(

 األدهم غادر سليمتان، وهو يرى، لقد وأذاناه فعيناه مفتوحتان، يحلم؛ ال إنه .حياته في
  . ١)!القلب عاري الكبير، حبيبه مكانه، تاركا الصغير

إن في هذا المشهد نزوعاً أسطورياً، يمتزج فيه الواقعي بالخيالي، الحدث الواقعي 
الجبل (  خالل إضفاء سمات إنسانيةوالخيالي من) انشطار الجبل( بالتغيير الطبيعي

  ).يمشي، الجبل يترك حبيبه، الجبل عاري القلب
  :الجبل المتوحش

المكان عن ألفته، ويتحول إلى مكان موحش، بكل ما يحمله المكان /  هنا يتخلى الجبل
النائي البعيد عن البشر من صفات الوحشة، وهذه الداللة تبرز بوضوح في مشهد والد 

قي وحيداً في الجبل نتيجة حلول الظالم، وإصابته بجرح في قدمه أعاق منهاد عندما ب
عودته، فتقع المعركة الدرامية الخاسرة بينه وبين الذئاب، بكل ما تحمله من تفاصيل 
إنسانية، تُظهر ببراعة مواجهة اإلنسان مع قدره، فتأتي المشاهد مفعمة باللحظات 

  :، وبالتمسك بالحياة إلى آخر لحظةاإلنسانية، وبالحوارات القاتلة مع الذئاب
 مثل الشق من الشحيح، الساقط الضوء في سنه طرف برق الظلمة، في الخنجر هز(

 وغطى وجهه، فوق اللعاب سال مقدمة رأسه، يدخل وهو الذئب، شخر ذئب، عيني
 صرخ تعال، هيا، أكلي، يريد الكريهة؛ وبالرائحة ممتلئ بالجوع ولزج، حار سائل أنفه،
ثم عوى، حفر وانهال التراب، سقطت اليد،  الذئب، شخر قوته، الذئب بكل وجه في

  .٢..)الحياة على يقبض كما عليها قبض
  .  ولكن المعركة الخاسرة تنتهي بقتل والد منهاد، وتشظي جسده على أجزاء الجبل

  :المكان األليف/ الجبل
حضن الذي يحنو وهنا يظهر الجبل مكاناً الحتواء أحزان شخصيات الرواية، فهو ال

  :عليهم، فبعد رفض مران تزويج أجا، كان الجبل مالذ العاشق
 الروح، ها احتياجات فيه وجد طالما الذي األدهم، وكذلك حضنه، المدى يدعوه إلى ( 
  . ٣)...إليه ينظر العالية، بقممه هو

                                         
  ١٤٤:  أبناء األدهم- ١
  ٦٦-٦٥:  أبناء األدهم- ٢
  ٤٩:  أبناء األدهم- ٣



 

 )١٩٨٩(

 والجبل يظهر فضاء ومالذاً يجمع الهاربين، والطموحين، والعاشقين، والمنفلتين من
فحين طرد الشيخ مران منهاد وزوجها وابنتهما بعد أصابتها بمرض ... عقال القبيلة

  :الجدري، كان الجبل المالذ والمأوى
 وأن بالدفء، الجبل صدى صوتها أحست ردد تغني، أخذت ثم وقامت، خشف، حملت(

  . ١)لها أنه صديقها، الجبل هذا
  رمز تحول الحياة: الجبل الغاضب

المشهد األسطوري الذي يصور انشطار الجبل، وربما اختار السارد وهذا ما يظهر في 
هذه النهاية، ليجعلها رمزاً لتحول الحياة، فالسارد ينهي في هذا المشهد مصير أغلب 

  :شخصيات الرواية الرئيسية، وكأنه يجعل ذلك بداية لوالدة حياة أخرى جديدة
 إضافة إلى قلبه، ضربات مع امتجاوب اآلن يسمعه وهما، األدهم قلب يكن صوت ولم( 

 .يتحرك الماء الذي يغطيه الجبل أن ظن الليل، هذا في واضح دوي سلمى، صرخات
 الكبير الجبل سمرة من يظهر إلى ما متطلعا الوادي حافة إلى قفز قريبا، صار لقد

 رؤوس مثل تتحرك القمم آه،...  له، نهاية ال حيوان رآه يتلوى  مثل...بعيدا  الممتد
  . ٢)!إبل

فالسارد يقدم تأويالً أسطورياً لصورة الجبلين كما هما ماثالن في الحاضر، بأنهما كانا 
  :عاشقين ثم انفصال بفعل الطبيعة، مع مزج ذلك بلغة تصويرية عالية

 الجبل بدا إلى الشرق، جزؤه وزحف نصفين، إلى الجبل انشق لقد انشقا؛ األدهمان( 
 حدود ال سوداء سحلية الشمال وكأنه إلى الجنوب من اممتد وحده، واقفا يا عار الغربي

  . ٣)!اآلن السهل أوسع ما !قممه أكثر ما .لها
  :ثم يقدم لنا مشهد القرية التي صارت أثراً بعد عين

 الصغير األدهم سحقها قد أغلبها أن جدران؛ البد بقايا غير ليس القرية، نحو نظرت( 
  . ٤)الشرق إلى ينسحب وهو

                                         
  ٨٤ : أبناء األدهم- ١
  ١٤٢:  أبناء األدهم- ٢
  ١٤٨:   أبناء األدهم- ٣
  ١٤٨:  أبناء األدهم- ٤



– 

  )١٩٩٠(

يدة للطبيعة ولإلنسان الجديد، فتغيير معالم المكان، يحسم مصير جميع إنها والدة جد
، وبتغيير )سهل بن أجا( الشخصيات، ليبقى الغناء ممثالً بمنهاد، والوالدة ممثلة بالطفل 

واستمرار الغناء، و تسمية . الناس بمجيء أناس جدد للمكان، ووالدة حياة أخرى
أجا ولإلناث باسم سلمى هو انحياز للحب في أرقى الوافدين الجدد للمواليد الذكور باسم 

وهو ما حاولت . درجاته، ورمز الستمراره، والستمرار الحياة في تشكالت جديدة
 هي الحياة(و. ١)الحياة في ما أهم الحب: (الرواية تأكيده دوماً، عبر مقوالت من مثل

  . ٢).محبان قلبان أن يفترق األدهم وهذا األرض، هذه ترضى ولن الحب،
  :أنسنة الحيوان: ٢- ٦

 كائنات والطَّير البهائم تصوير"   تظهر مشاهد أنسنة الحيوان في الرواية من خالل 
 اإلخبار إلى خضوعها النفس وشهوات الغرائز لنوازع تخضع ومدبرة، عاقلة مفكِّرة

 المواقف من الِعظة واستخالص التفلسف في والرغبة الضمير، إلى باألحداث واالحتكام
  .٣"عالقاتوال

فمران الصغير يوجه احتجاجه ويشكو عجزه إلى الماعز التي يرعاها عندما تصمت كل 
  :اآلذان عن استماعه

 هنا، ليس ومكاني عبدا، لست: منه إحدى الماعز ، نظر إليها وقال لها اقتربت( 
  .٤)بشكل مختلف آخر، مكان في فحياتي
 إلى عكس يعمد فإنه وظواهر، اءأشي من حوله يحدث ما فهم عن اإلنسان يعجز فحين
في  وتصبح األساسية، مقوماتها عن الطبيعة تتخلى وحينها الخارجي، العالم على ذاته

عنه  البوح عجز ما فيها يرى فهو بشرية، معاملة ويعاملها يخاطبها ذاتا اإلنسان عيني
  .حاَله ويشكوها

حيوان، وهذا ما نلمحه في وصف كما تظهر تلك األنسنة العالقة العميقة بين اإلنسان وال
  :عالقة عبد الحي بحصانه

                                         
  ٦٥:  أبناء األدهم- ١
  ١١٠:  أبناء األدهم- ٢
  ٤٣٠: ٢٠٠٩، ١ معجم الفلكلور، عبد الحميد يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط- ٣
  ٣٥:  أبناء األدهم- ٤



 

 )١٩٩١(

 الحصان إليه بمحبة، التفت العريض ظهره على بكفه وضرب الحصان، إلى وصل" 
  . ١"الدامعتين الكبيرتين السوداوين بعينيه

 عمله في الطبيعة وظواهر واألشياء والحيوانات والطيور األمكنة الفنان يؤنسن حين" و 
 الذي الخارجي العالم تجليات إلى بالعمق والروعة يتسم جديد، كلبش نتعرف الفني،
وهذا ما تبرز مالمحه في مواقع كثيرة من الرواية، . ٢"إنسانية وحياة حيوية أكثر يصبح

  :لعل من أهمها
) أجا( بموقف المتعاطف مع حال صاحبها) الحمراء(  هنا تظهر الناقة:أنسنة الناقة

  :المدركة لحاله وما يعانيه
 من شوك أغصان تقطف الحمراء؛ فوجدها ناقته إلى وصل حتى المشي واصل( 

 ذهنه لكن إليه، رأسها، توددت على ومسح... اقترب منها  وحنّت، إليه التفتت طلحة،
 لما... !بقلبي ما حمراء يا تدرين لو  آه،:وقال وتنهد صخرة فوق جلس ذلك، يلحظ لم

 لم.. كالمه تعارض وكأنها رأسها مراءالح رفعت .. !حزينة وغير هادئة هنا وقفت
  . ٣.. )أحزنها ما وهذا تنظر إليه، وهي رأسها لرفعة أيضا ينتبه لم إليه، لتوددها ينتبه

  :كما تظهر الناقة  بموقف العارف المدرك لما يجري، فتنطق بالعبرة والحكمة
 يف تنظر وهي الحمراء، همست هكذا الفارس أجا، ضاع وحيدة وجملة ماء بشربة(

  . ٤).فهمه لو تود سمع ذلك، لو تود صاحبها، عيني
  :أنسنة الكلب

  :يظهر رفيقاً لصاحبته منهاد، فهو يشاركها الفرح) لعبان( فالكلب 
 إلى رأسه يرفع مبتهجا، وهو وينبح وهناك، هنا ويركض المكان، يشمشم لعبان( 

   .٥)الغيوم يحيي كأنه السماء،
  :ل الحوار،  فمنهاد تخاطبه كما تخاطب البشركما يظهر شريكاً وصديقاً لها من خال

  :لعبان إلى وأشارت .تبتعدي ال .خشف (

                                         
  ١٨:  أبناء األدهم- ١
  ١١: منيف، مرشد أحمد الرحمن عبد روايات في لمكانا  أنسنة- ٢
  ٥٠:  أبناء األدهم- ٣
  ٥١:  أبناء األدهم- ٤
 ٨٣:  أبناء األدهم- ٥



– 

  )١٩٩٢(

   .لخشف انتبه
  . ١)!باتجاهها ونبح ذيله، الكلب هز

ويظهر شريكاً لها في الحزن عندما تفتقد للبشر جميعاً في أقسى حاالت اإلنسان ضعفاً 
  :عند مواجتها للموت، وال بشر يؤاسي في المصاب

 ينفعها ولم أحد، ثمة يكن  لم !صايل جسد زوجها فيه تدفن مكانا تجد أن قاسيا كان كم(
 قريبا تسجع التي الطيور غير صدى الصخور، حتى نواحها الطويل يشارك لم البكاء،

 كان حارس لعبان وحده الذباب، لطرد وذيله أذنيه هازا بمربطه الحمار فرت، وبرم
 عويلها صوت فعندما يرتفع والبكاء، حزنال في وشريكها غنمها، وراعي وحدتها،
 الفضاء؛ عبر المتطايرة أحزانها يوجهه إلى وكأنه يتوقف وال مطوال، نباحه يسحب
  . ٢)ليبددها
  :أنسنة بعض مكونات المكان الطبيعية: ٣- ٦

فمفردات الطبيعة ومكوناتها تستجيب لحاالت شخصيات الرواية، من هنا نجد السارد 
تها المختلفة،  لتستجيب لحالة أجا، فتدرك مصابه، بعد رفض يؤنسن الطبيعة بمكونا

  :مران طلب زواجه من سلمى، فنقرأ
 عيون في فبدا الجسد المتهالك؛ فوق حمولتها حطت ثم الشرق، من الشمس زحفت (

  . ٣).المتناثرة الحجارة فوق بعض الريح تتجاذبها كخرقة الصحراء رمل
 نرى الطبيعة ترحب بهذا الحب، فيؤنسن )سلمى وأجا( وفي مشهد هروب العاشقين 

  :السارد النخيل عندما يستقبل العاشقين
 واقفين رجال مثل جذوعها تحييهما وبدت وكأنها عسبها تهز الثالث والنخالت( 

  .٤)للحراسة
  : النزوع األسطوري في تأويل الحكاية- ٧

فيها سيكون على الرغم من انطالق السارد في العتبة األولى للرواية من أن السرد 
وتسمية الجبلين باسمها، إال أن القارئ سيجد أن ) أجا وسلمى( سرداً لقصة العاشقين

                                         
  ٨٣:  أبناء األدهم- ١
  ٩٨:  أبناء األدهم- ٢
  ٥٠:  أبناء األدهم- ٣
  ١٢٧:  أبناء األدهم- ٤



 

 )١٩٩٣(

ذلك كان حيلة فنية ناجحة لشد القارئ لمبتغاه، فالسرد لن يتخلى عن الحلول األسطورية 
           : المحتملة للقصة، وهذا ما نجده في نهاية الرواية، فنجد التأويل الحلمي لما حدث

 أو بالتأويل .١)شيطان من مس هو أصابه ما أن أو يراه حلم، ما أن ظن  وبعضهم(
وهناك التأويل الذي يرويه . ٢)!إلخافتكم هنا )الجبل( غرسه من هم الجن إن: ( الغيبي

 وإنه الفتى، لمالقاة الكهف  إنه رأى أجا وسلمى يخرجان من:الشاب العاشق الذي يقول 
 لهما، يغني كان الفتى وإن الزواج، حفل عرسان فيال يفعل كما يرقصان شاهدهما
 خطى وقع على الفتى يقرعه حيث الطبل دوي سمع إنه: آخر قال مجلس وفي ويصفق،

   .٣)ويزيدون يرددون، الرقصة، اآلخرون
 فالعجائز(لم يمت ) أجا(  ولعل أكثر التأويالت إمعاناً في األسطورة تلك التي ترى أن 

 الصخور قلب في مختف لكنه سلمى موجود، عشق الذي اإلبل صاحب إن يقلن كن
 جبله، في ثم أخفوه سلمى؛ عاشق خطف( وأن الجن قد  .٤)أجا في ما كهف في الخلفية

 ومحروس مكنون، عن كنز بحثا األرض، في غاص إنه قالوا آخرون( ، و )أجا جبل
 شفق،ال كحمرة ناقة على يأتي سود، له جدائل عاشق، شاب سيخرجه... الجان  من

 ليبذر آخر، زمن في إال يخرج وال عاصفة، ليلة األرض في باطن في وسيغطس
  . ٥)والماء كالهواء الناس العشق بين ويوزع الحب،

 إلى تحولت وإنها(  تمت؛ لم إنها التي قالوا سلمى للعاشقة حصل أجا للعاشق حصل ما
 الليل، في غناءها سمع إنه قال أحدهم المطر، المارة، وتنتظر تراقب الجبل، في شجرة
 من العالية، الصخور بين يتقافز غزال إلى تتحول النهار، في صوتها، لكنها يعرف وإنه

  . ٦)النفل هي عطرها زهور رائحة وأن( و ) دون يرى 
إن إيراد السارد لكل تلك الحلول األسطورية تعني إبقاء النص مفتوحاً للمخيلة، وللسرد، 

 الداللة التي ال تقفل نصها على معنى واحد يرضي وهذه من سمات النصوص المفتوحة

                                         
 ١٥٨:  أبناء األدهم- ١
  ١٦٣:  وانظر ١٥٩:  أبناء األدهم- ٢
 ١٦٦:  بناء األدهم أ- ٣
  ١٦٦:  أبناء األدهم- ٤
  ١٦٧:  أبناء األدهم- ٥
  .، النفل نبات ربيعي عطري١٦٧:  أبناء النص- ٦



– 

  )١٩٩٤(

القارئ المستكين، بل تدفعه إلى تذوق القصة جمالياً، والبحث عن مكنونات معانيها التي 
ال تخلو من تعريض بالحاضر، فتصبح الحكاية وسيلة تعبير، أكثر منها وسيلة لتقديم 

  .ويات عدةتفسير أحادي، وهذا ما يجعل القراءة قابلة للتحقق في مست
   : البالغة فضاء لألسطورة- ٨

أنها على مستوى عاٍل من " إن من أهم ما يؤكد اللغة األسطوري في رواية أبناء األدهم
الرموز واإليحاءات التي تتولد من خالل المعاني األسطورية كما أنها تعتمد في الغالب 

ك البالغي الذي من خالل التكني. ١"على التشخيص والتجسيد وتراسل مدركات الحواس
ترفع األحداث .. بلغة شاعرية"يخلق فضاءه األسطوري، فقد صيغت الرواية بعامة 

ويظهر ذلك من خالل حشد  السارد لصفات . ٢"الصغيرة إلى مستوى الدالالت الكونية
تمزج بين الحلمي والواقعي في تصوير المكان، بطريقة أقرب إلى الطقس األسطوري 

ت الخصوبة، وهذا ما يظهر من خالل إسراف الرواية في اعتماد البدائي المترع بفعاليا
تقنية الوصف التي لم تخُل صفحة من صفحات الرواية منها، فكان وسيلة السارد 

  :األساسية في إضفاء أبعاد أسطورية على المكان، كما نلحظ في قوله
 تالمسان هحضن الندى وقدما من العشب يفيق أن وقبل المبكر، الصبح هذا في اآلن، ( 

 كظهر المنحنية الملساء الكبيرة تحت، الصخرة من ينزلق وهو وروية، بهدوء األرض
 من تطل والشمس القليل، الماء سيالن يغطيه الذي لمعان الطحلب متحاشيا عجوز،

 الجبل بعيدة، وقمة خلفه، العالية الصخور إلى ينظر وهو ودافئة، بعيدة أقصى الشرق،
 غابة متجاوزا بجانب الوادي، ماشيا الواسع، الفضاء في تسبح التي للصقور فرحا
 الغضة، األغصان تلتقط التي لناقته الصغيرة، مبتسما خيمته إلى ملتفتا الصغيرة، الطلح
 المزروعة القرية حيث المفتوح، السهل نهاية إلى ثم ناظرا السماء، إلى رأسه ورافعا

  . ٣..)البياض إلى تميل قة،متالص كأشباح هناك، منبسطة األدهم الكبير، كف في
فالسارد في الرواية منحاز للغة الشعرية في تقديم أحداث روايته، وكأن موضوع الحب 
دوماً في المخيلة العربية مرتبط بالشاعرية، وهذا ما تصلح أن تكون الرواية شاهداً 

                                         
: ١٩٩١ العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر، مراد عبد الرحمن مبروك، دار المعارف، القاهرة، - ١

٢١٢  
  ١٣٤: ١٩٨٤، ١، طفصول في النقد، غالب هلسا، دار الحداثة، بيوت - ٢
  ١١:  أبناء األدهم- ٣



 

 )١٩٩٥(

ن عليه، فاعتمد السارد تقنية الوصف المترعة باللغة الشعرية، وهذا ما يبرز بوضح م
خالل تركيزها على عناصر بالغية كان هدفها البعيد تشخيص كل موجودات الكون 
 وهي إحدى التقنيات التي أبرزت مقولة األنسنة في الرواية، فمن الالفت للنظر أيضاً أن
مجمل فعاليات التشبيه في هذا المجال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأكثر صفات المكان بروزاً، 

ق األسطوري فيها بخاصة، فالصورة تلوب باألسطوري والشعري، وبما يحيل إلى النس
، ١"وتجاور بين الوصف المتقصد لألشياء واللغة المجازية المثقلة بالرموز واالستعارات

، ٢"تحاصر المشبه بالمشبه به وتُدرجه في سياق من المتواليات المناوئة لوقائعيته"التي 
عالقة التذاذ للغة، واستمراء لما تحققه من .. العالمبأشياء "حتى لتبدو عالقة الروائي 

  .٣"متعة، كأننا مع ضرب من التفكير االستعاري الميثولوجي
وهذا ما يمكن التوقف عند نماذج منه، تظهر مقدرة عالية عند السارد على تشخيص 

كرجلين  وصخرتين: ( الحالة المراد التعبير عنها، فصخور الجبل تارة نراها رجالً 
الصخرة  خلف من يغيب حتى: ( وتارة نراها عجوزاً للداللة على قدمها. ٤)ابلينمتق

  .٥)األزل منذ ثابتة عجوز الطريف، وكأنها عند الجاثمة الكبيرة
 ويبرز االحتفاء االستعاري تقنية أساسية في تشكيل الوصف الشعري الذي يخلق عالمه 

  : صف الطبيعةاألسطوري، في الرواية كما نلحظ في قول السارد في و
 عيون في فبدا الجسد المتهالك؛ فوق حمولتها حطت ثم الشرق، من الشمس زحفت( 

  .٦).المتناثرة الحجارة فوق بعض الريح تتجاذبها كخرقة الصحراء رمل
  :أو في قوله

 بصمت يواجهها وبرودته، واألدهم الجو رطوبة لمست الفجر مع منهاد أفاقت عندما( 
 ثم شحيح، بضوء القرية خلف السماء، تلون أقصى . مهل على توشوش والريح رهيب،

                                         
الرواية الجديدة في مصر، دراسة في التشكيل واأليديولوجيا، محمد بدوي، المؤسسة الجامعية للدراسات  - ١

 ٨٢: ١٩٩٣والنشر، بيروت، 
 ٩٤: الرواية الجديدة في مصر، دراسة في التشكيل واأليديولوجيا، محمد بدوي - ٢
  ٩٤:صر، دراسة في التشكيل واأليديولوجيا، محمد بدويالرواية الجديدة في م - ٣
  ٣٧:  أبناء األدهم- ٤
 رعن ألجا جنوب القرية: الطريف . ٩٣: أبناء األدهم - ٥
  ٥٠:  أبناء األدهم- ٦



– 

  )١٩٩٦(

بان  الممتد، السهل في هناك .البعيدة القرية منازل بانت حتى تقف متمهلة، الحمرة بدأت
  . ١...)الفضاء في معلق جني وكأنه األفق في صغير جبل

ته فالسارد ينحاز إلى اللغة الشعرية المكثفة في وصفه، لينقل لنا انعكاس حال شخصيا
على الطبيعة، أو انعكاس الطبيعة عليهم، معتمداً على  لغة مجازية محلية مستمدة من 

  :البيئة، كما نلحظ في وصف ذراعي منهاد بسعف النخلة
  .٢)السماء أقاصي في المعلق البعيد النجم إلى نخلة، كسعفتي ذراعيها الطويلتين، مدت(

  :ووصف الصوت الذي يصدره الجبل بحنين اإلبل
 ترد إبل عطشى، من كبير قطيع حنين وكأنه يرتفع؛ الجبل يصدره الذي ع الدوييسم( 

   .٣)الماء
  :وتصوير حال القرية بعد الدمار بأذرع الرجال المتعبة

 السود، كأذرع أخشابها تدلت وقد المزرعة بحدود تحيط التي األثل بدت بقايا أشجار( 
  . ٤)متعبين رجال

  :نلحظ في قولهوتصوير حالة الخوف بالطائر، كما 
 من يفر طائر مثل قلبه خفق: ( أو قوله. ٥)طائر خائف يفر كما عيني من النوم يفر ( 

  .٦)صياد
وقد جاءت هذه اللغة المجازية منسجمة مع النزوع األسطوري الذي برز في رواية 

  .أبناء األدهم، ومعززاً للدالالت المرادة

                                         
  ١٢١:  أبناء األدهم- ١
 ١٢٩: أبناء األدهم - ٢
 ١٤٢: أبناء األدهم - ٣
 ١٥١: أبناء األدهم - ٤
  ٥٣: أبناء األدهم - ٥
 ٥٦: أبناء األدهم - ٦



 

 )١٩٩٧(

  :الخاتمة والنتائج: ثامناُ
  :حث يمكن استخالص النتائج اآلتيةوفي خاتمة هذا الب

إن غياب توظيف األسطورة في المنجز السردي السعودي، يجعل من رواية  -
أبناء األدهم تشكّل انزياحاً سردياً عن ذاك المنجز ال يخلو من مغامرة التجريب 
ألشكال تعبيرية جديدة، تقوم على هضم التراث الشفاهي المحلي وإعادة 

الروائي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة الرتياد أشكال تعبيرية توظيفه في بناء العالم 
 .أخرى يمكن البناء عليها

سعت رواية أبناء األدهم إلى إنجاز متخيل سردي شديد الغنى من خالل  -
اكتشاف شكل جديد أكثر اقتراباً من المخيلة والمناخات العربية، من خالل 

أجا (  المخيلة الشعبية إنتاج نص سردي ينطلق من حكاية أسطورية قابعة في
 فكانت. ليقدم نصه الخاص المتسم بكثير من المالمح األسطورية) وسلمى

على قدرته على إعادة إنتاج التفاصيل لألسطورة الشعبية، هذا  مراهنة السارد
اإلنتاج الذي يستند إلى المخيلة الخاضعة لشروطها الفنية أكثر من الخضوع 

التأريخي، فيشتغل التناص القائم على إلى شروط الواقع الموضوعي، أو 
االنطالق من األسطورة إلى النص الفني، وبالتالي فإن أبرز سمات التحديث 
في رواية أبناء األدهم على صعيد التشكيل السردي يكمن في نزوعها 
األسطوري المتمثل في أن السارد يمتح من األسطورة الشعبية ويتداخل معها، 

 منحى مختلفاً عن التوظيف، حيث تتحول الرواية إلى وعملية التداخل هنا تأخذ
 .أسطورة أو حلم بخالف ما هو معروف في الرواية الواقعية

إن القيمة الفنية للرواية تكمن في اعتمادها تكنيك أسطوري قائم على فهم دور  -
األسطورة في بناء عوالم متخيلة للسرد، ومن هنا لم يستوح السارد في روايته 

مية، أو أشكاالً أسطورية جاهزة، بل حاول أن يصنع أشكاله أساطيراً عال
أسطرة المكان من : األسطورية المحلية باعتماد عدة تقنيات لعل من أبرزها

خالل أنسنته، وخلق أجواء أسطورية، برزت في طقوس الغناء، وأنسنة 
الحيوان، وأنسنة مكونات الطبيعة، من خالل لغة  وصفية شعرية انحازت 

لمتخيل من خالل انحيازها للمجاز الذي ميز لغتها مما أضفى على للحلمي وا
 .السرد أجواء أسطورية بعيدة عن الواقع، قريبة من عالم الشعر



– 

  )١٩٩٨(

إنه : ال يمكن القول إن النزوع األسطوري كان غاية في ذاته، بل يمكن القول -
 كان ذريعة فنية، انحازت للمتخيل الجمالي، ولكنه لم ليست بريئة تماماً من

المضمرات النصية المشفرة التي ربما أراد السار إيصالها بطريقة غير 
مباشرة، ولعل من أهمها التعريض بكثير من القيم االجتماعية السلبية  التي 
حاولت الرواية التنديد بها ومن جملتها فكرة الفوارق الطبقية والقبلية التي ما 

 جملة أهداف الرواية زالت مجتمعاتنا تحتفي بها، وبالتالي ربما كان من
المضمرة التأسيس لعالقات اجتماعية جديدة وصحيحة يكون الحب عمادها، 

  . حب اإلنسان لإلنسان القائم على منظومة االحترام والتكامل، ال النفي واإللغاء
 
  



 

 )١٩٩٩(

  المصادر والمراجع
  م٢٠١٦، ١، جبير المليحان، جداول للنشر والتوزيع والترجمة، بيروت، طأبناء األدهم

  م١٩٩٨، ١، الرشيد بو شعير،دار األهالي، دمشق، طأثر غابرييل غارسيا ماركيز في الرواية العربية
  م١٩٨٣، ١، دريني خشبة، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، طأساطير الحب والجمال عند اليونان

  م٢٠١٣ أنطوانيت القس، منشورات الهيئة العامة للكتاب، دمشق، أساطير يونانية،
  م١٩٨١، ١جعفر صادق الخليلي، منشورات عويدات، بيروت، ط: راثفين، ترجمة. ك.، كسطورةاأل

، دراسات في الميثولوجيا، الديانات الشرقية، فراس السواح، دار عالء الدين، دمشق، األسطورة والمعنى
  م١٩٩٧، ٨ط

  م٢٠٠٩، مرشد أحمد، دار التكوين، دمشق، أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف
  م١٩٧١، ٢، شكري عياد، دار المعرفة، القاهرة، طالبطل في األدب واألساطير

  م١،١٩٩١لحمداني، المركز الثقافي العربي،بيروت، طحميد ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي
 بكلية اآلدا -األول السرديات مؤتمر إلى مقدم  مصطفى الضبع، بحثالعربية، الرواية في األنواع تداخل

  م٢٠٠٨السويس، مارس،  قناة جامعة -اإلنسانية العلوم و
، بحث في المنهج، حسن محمد حماد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تداخل النصوص في الرواية العربية

  م١٩٩٧القاهرة، 
 الدولي النقد مؤتمر ، وجيه فانوس،المصطلح و الظاهرة بين الروائي النص في السينمائي السرد تقنيات

جامعة اليرموك، إربد، منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان )األدبية األنواع تداخل(عشر ثانيال
  م٢٠٠٨األردن، 

، رياض وتار، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة
  م٢٠٠٢

منشورات دار عالء الدين، دمشق، ، أحمد زياد محبك، دراسات نقدية من األسطورة إلى القصة القصيرة
  م٢٠٠١، ١ط

  م١٩٧٩، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  جبرا إبراهيم جبرا دراسات نقدية،،الرحلة الثامنة
، دراسة في التشكيل واأليديولوجيا، محمد بدوي، المؤسسة الجامعية للدراسات الرواية الجديدة في مصر

  م١٩٩٣والنشر، بيروت، 
 بحث في ظواهر تأصيل الحدث الروائي العربي، أحمد جاسم الحميدي، محمد  ما فوق الواقع،الرواية

  م١٩٨٥، ١جاسم الحميدي، دار ابن هانئ، دمشق، ط
  م١٩٩٢، ١، عبد الرحيم الكردي،دار الثقافة، القاهرة، طالسرد في الرواية العربية المعاصرة

  م١٩٩٧ األعلى للثقافة، الرباط،  ، شعيب حليفي، المجلسشعرية رواية الفانتاستيكية



– 

  )٢٠٠٠(

  م١٩٩٧، ١ إبراهيم الكوني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طعشب الليل،
، مراد عبد الرحمن مبروك، دار المعارف، القاهرة، العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر

  م١٩٩١
  م١٩٨٤، ١ غالب هلسا، دار الحداثة، بيوت، طفصول في النقد،
عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، : ، جيرار جينت وآخرون، ترجمةالفضاء الروائي

  م٢٠٠٩
، ١ فضيلة عبد الرحمن حسين، دار اليازوري، عمان، األردن، طفكرة األسطورة وكتابة التاريخ،

  م٢٠٠٩
لثاني عشر، تداخل األنواع ، محمد الباردي، مؤتمر النقد الدولي افوزية السالم والكتابة على التخوم

، المجلد ٢٠٠٨األدبية، جامعة اليرموك، إربد، منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان األردن، 
  .األول

 تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي، حميد لحميداني، المركز الثقافي العربي، القراءة وتوليد الداللة،
  م٢٠٠٧، ٢الدار البيضاء، المغرب، ط

، من البنيوية إلى التفكيك، عبد العزيز حمودة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني يا المحدبةالمرا
  م١٩٩٨للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، أبريل، 

  م٢٠٠٩، ١، عبد الحميد يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طمعجم الفلكلور
،دراسة في التفاعل النصي، إبراهيم أبو طالب، منيةالموروثات الشعبية القصصية في الرواية الي

  م٢٠٠٤إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 
، ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة حسن نعمة، دار الفكر موسوعة األديان السماوية والوضعية

  م٢٠٠٢اللبناني، بيروت، 
  م٢٠٠١ات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  نضال الصالح، منشورالنزوع األسطوري في الرواية العربية،

،  عثمان بدري، موفم للنشر  والتوزيع، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ
  م٢٠٠٠الجزائر، 

  :مقاالت صحفية
األسطورة تخضع غير المحسوس في رواية رقصة الغيث، محمد الفي اللويش، صحيفة الوطن، الخميس، 

٢٠١٠/ ٧/ ١  
صحيفة العرب،  . في بيت السرد في جمعية الثقافة والفنون بالدمام أبناء األدهملندوة حول روايةتغطية 
   ٢٠١٧/ ١/ ٢٧: تاريخ



 

 )٢٠٠١(

  
  
  
  
  

  :المقدمة
، أنزلـه اهللا هاديـاً للبـشر      ،        القرآن الكريم هو كتاب اهللا المعجز المتعبد بتالوته       

ومرشدا لكل من أراد السير على الطريق الصحيح من جميـع           ، وجامعاً ألحكام اإلسالم  
  .هوبيانا ألسرار إعجاز،  ألحكامهوقد اهتم المسلمون به حفظاً وتفسيراً واستنباطاً، األنام

     فإن خير العلوم وأشرفها العلم بكتاب اهللا العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بين يديـه             
فهي خادمـة   ، وخير اللغات اللغة العربية التي جعلها اهللا لغة كتابه المبين         ، وال من خلفه  

  .مما كتب لها الخلود على مر الزمان ، لمقاصده الشرعية الصالحة لكل زمان ومكان
 اسةمشكلة الدر:  

      إن أول ما يشد ويجذب الناس إلى سماع سورة الواقعة هو جرس ألفاظها المتميـز     
  )١.(الذي يتناسق بشكل مذهل بديع مع المعنى المراد تصويره

منشأة تلك الحروف التـي انتقـت انتقـاء         ،        فالجرس المنبعث من سورة الواقعة    
 فـي الحـس والـنفس دون أن يتـأثر     خاصاً في مناسبة جميلة مع المعنى المراد إلقاءه      

والكلمة مع المعنـى    ، الحرف في الكلمة  ، أو يفسد المعنى بل تناسق الكل     ، تركيب الكلمة 
وهذه السمة قد انفرد بها القرآن      ، وأهم من ذلك الجرس مع المعنى بل ومع السياق نفسه         

الكريم وهي كلما رأينا ملحوظة بشكل بين فـي األلفـاظ التـي ركبـت منهـا سـورة          
  )٢(.الواقعة

      وقد اهتم بعض العلماء منذ وقت مبكر بدراسة أسرار اآليات ونظمها تحت مسمى             
وال شك أن إثبات التناسق الموضوعي في سـور القـرآن           ، اإلعجاز البالغي والبياني    

وخاصة فـي   ، ومن هنا جائت أهميته في التفسير     ، الكريم هو شامل لجميع هذه األسرار     
                                         

 ٩٣ص، دار الضياء: عمان، التنغيم اللغوي في القرآن الكريم): ٢٠٠٠( العزاوي ، سمير إبراهيم وحيد- ١
: ،  بيـروت ٥ط،ية ومنهجها األصيل في التجديد والتركيبخصائص العرب): ٢٠٠٦( محمد ، محمد المبارك   - ٢

 ٢٥ص، دار بيروت للطباعة والنشر

 
 

  



– 

  )٢٠٠٢(

محاولـة   راسة الوجيزة يجعله يستحق البحث والدراسة، وهذه الدالتفسير الموضوع مما
 صـرح   الطائف البديع في سورة الواقعة، ليكون جهدا متواضعا فـي بنـاء  ز إلى إبرا

النـواحي الجماليـة والموسـيقى     الدراسات القرآنية الشامخ، كما سنعثر على كثير من
  . اللفظية في السورة الكريمة

  :أهداف الدراسة
  : الدراسة إلى تحقيق األهداف التاليةتهدف هذه

ورصـد  ، محاولة إدراك الخصائص الفنية للغة القرآن من خالل سورة الواقعة          - ١
 .الظواهر اللغوية واألسلوبية والتعرف على النواحي الجمالية فيها

ودراسة بعـض   ، تلمس مظاهر العالقة بين الصوت والداللة في سورة الواقعة         - ٢
طبيقية الستجالء أبعادهـا والكـشف عـن قيمهـا          المظاهر األسلوبية دراسة ت   

  .البالغية والتعبيرية وتحديد مظاهر الموسيقى اللفظية في السورة
  :أهمية الدراسة

  :تتضح أهمية هذه الدراسة من خالل اعتبارات كثيرة منها يلي
  .تعلق هذا الموضوع بكالم اهللا الذي هو أشرف العلوم وأجلها - ١
  .ظ والمعاني في سورة الواقعةلفت االنتباه إلى جمال األلفا - ٢
ترسيخ اإليمان في القلب، وذلك لما ينكشف للعبد من معـان كامنـة وجوانـب      - ٣

بيانية، وظواهر بالغية يزيد تعلق قلبه باهللا وهذا هو السر فـي أمـر اهللا لنـا                 
  .بتدبره

يثبت أن القرآن من عند اهللا وذلك ألنه يظهر قضية اإلعجاز البياني في أبهـى                - ٤
  .صورة

 .تعلق بالوجه الذي تحدى اهللا به الخلق وهو اإلعجاز البيانيأنه ي - ٥
  :الدراسات السابقة

  )١)(٢٠٠٩(دراسة عودة
وقد تناول هذا البحث النظم في القرآن الكريم ، ثم تحدث عـن األسـلوب واألسـلوبية                 

وانتقل بعد ذلك إلى تناول األساليـــب اإلنــشائية   . في البالغة العربية وجـذورهما
                                         

، رسالة ماجـستير، الجامعـة   )دراسة أسلوبية(النظم القرآني في سورة هود): ٢٠٠٩( عودة ، مجدي عايش    - ١
  .كلية اآلداب: اإلسالمية بغزة



 

 )٢٠٠٣(

كاألمـر، النهـي، االستفهـام، التمنــي، والنــداء، إلــى   ا األسـلوبيةودالالتهـ
كالحـــذف، وااللتفـــات، والتقـديم والتـأخير،     جانـب الظـواهر البالغيــةَ

المعتمد علـى الحقيقــة،    التصوير الفني وتعـرض البحـث إلـى. وداللة األفعـال
الكناية، التعريض إلـى جانـب    شبيه،وكذلك الخيال؛ كاالستعارة، المجاز المرسل، التـ

 إلى التناسق الفنـي  حتى وصل فـي النهايـة. الفنون البديعية التي تزينت بها السورة
 في السورة الكريمة والحديث عـن الحـوار، والوحـدة الموضــوعية، واإليقــاع     

ســورة   وفي نهاية البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج لعل أهمهـا أن  .الموسيقي
  .موسوعة لغوية لألساليب، ومعجماً المصطلحات البالغية بحـق عـدهـود ت

  )١):(٢٠١١(دراسة الوحيدي
توصلت الدراسة إلى أن اآلية قد تأتي فاصلة لكل المقطع القرآني، ويحدث هذا خاصـة               
في السور المكية التي يكثر فيها اآليات القصيرة مثل سورة الواقعة، فقد جـاءت أكثـر                

بها المقاطع القرآنية، كما اشتملت الفواصل على كثير من األساليب          فواصلها آيات تختم    
  .البالغية مثل التقديم والتأخير، والتوكيد، واالستفهام، واإلضمار في موضع اإلظهار

                                         
دراسة تطبيقية من سورة الواقعـة      (القرآنية وآياتها المناسبة بين الفواصل    ): ٢٠١١(الوحيدي،  عامر عالن      - ١

  .كلية أصول الدين : ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة)إلى نهاية سورة التحريم



– 

  )٢٠٠٤(

  نزول سورة الواقعة وفضلها:  
نَّكُم وتَجعلُون ِرزقَكُم َأ: "إال آية منها نزلت بالمدينة وهي"    سورة الواقعة سورة مكية 

ونتُكَذِّب َأنَّكُم قَكُمِرز لُونعتَجونَوكما روي عن ابن عباس وقتادة وقوله تعالى " تُكَذِّب :
" ِهنُوندِديِث َأنتُم مـٰذَا الْح َأفَِبه ِهنُوندِديِث َأنتُم مـٰذَا الْح نزلت في سفر  "َأفَِبه 

 ست وتسعون آية ، أما فضلها فعن أبي بن إلى المدينة ، وعدة آيات السورة) ص(النبي
من قرأ سورة الواقعة كتب ليس ) : " صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : كعب قال 

من قرأ سورة ) : "صلى اهللا عليه وآله(وعن ابن مسعود عن رسول اهللا "من الغافلين 
) :  عليه وآلهصلى اهللا(وعن أنس عن رسول اهللا "  الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا 

من : " ، وعن مسروق قال " سورة الواقعة سورة الغنى فاقرؤوها وعلموها أوالدكم "
أراد أن يعلم نبأ األولين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ الدنيا ونبأ اآلخرة فليقرأ 

   .)١ ("سورة الواقعة
  :مظاهر المناسبة في سورة الواقعة

  :هرانللمناسبة في سورة الواقعة مظ
مناسبة سورة الواقعة لعدة سور من القرآن الكريم، ومناسبتها : خارجي، ويتمثل في .١

  ).سورة الحديد(وما بعدها ) سورة الرحمن(لما قبلها 
مناسبة عنوان السورة لمضمونها، ومناسبة مقدمة السورة : داخلي، ويتمثل في .٢

بعض، ومناسبة لبعضها ال) مقاطع السورة(لخاتمتها، ومناسبة مكونات المضمون 
  . لبعضها البعض- في الوحدة النصية الواحدة-اآليات

  :المظهر الخارجي: أوال
  :مناسبة سورة الواقعة لسور القرآن

  :تظهر المناسبة بين سورة الواقعة وسور القرآن من خالل ما يلي
إذَا : (مناسبة فاتحة السورة لفواتح بعض سور القرآن، ففاتحة سورة الواقعة هي .١

حيث افتتحت بالشرط وهي بهذا تتناسب مع وحدة األسلوب )) ١(الواِقعةُ وقَعِت 
إذَا السماء (واالنفطار )) ١(إذَا الشَّمس كُورتْ (التكوير : االفتتاحي في سورة

إذَا زلِْزلَِت اَألرض (والزلزلة )) ١(إذَا السماء انشَقَّتْ (واالنشقاق )) ١(انفَطَرتْ 
                                         

، مجلة مركز دراسات الكوفة ، "الصورة المفردة والمركبة فى سورة الواقعة ): "٢٠١١(  فياض، حسن حميد   - ١
  .٣٠٤، الكوفة ، ص )٦(ع



 

 )٢٠٠٥(

الَهكما أنها تتفق مع السور المذكورة في وحدة الموضوع، فجميع هذه ))١(ا ِزلْز ،
السور تتحدث عن القيامة ووقائعها وما فيها من أهوال، وما يترتب على قيامها من 

  .مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء
فمضمون سورة الواقعة متناسب مع سائر سور القيامة كالحاقة : مناسبة المضامين .٢

إذ ينصب موضوعها الرئيسي على الحديث "غاشية والزلزلة والقارعة والقيامة وال
عن يوم القيامة وما يحدث فيه من تفاصيل سردتها كل سورة، ومن ثم يظهر 
التماسك النصي بين هذه السور، بداية من اسم كل منها؛ فكلها أسماء ليوم القيامة، 

عن يوم القيامة، وعن وكذلك مرجعيتها كلها إلى قضية داللية واحدة؛ هي الحديث 
 )١( داللي وليس شكلياً-  غالباً-أقسام الناس في هذا اليوم، والتكرار الوارد فيها

  :ومن النواحي الجمالية في السورة ما يلي
إذا كان المعنى المـراد     ) كاذبة(يوجد هنا استعارة تصريحية في      ] لَيس ِلوقْعِتها كَاِذبةٌ  [ 

ع عن وقعتها، فشبه رجوعهـا بالكـذب علـى سـبيل            هو أن الواقعة حين تقع ال ترج      
االستعارة ، أما إذا كان المعنى أن ليس هناك يومئذ من يكذب بوقوع الواقعة كمـا هـو            

واكتفـي بـصفته    ) نفـس (الذي هـو    ) ليس(فإن في اآلية حذفا السم      -حاصل في الدنيا  
 اآليـة تقـديم     كما يوجد في  . وفي هذا الحذف إيجاز بليغ، إذ هو أبلغ من الذكر         ) كاذبة(

هي اعتراضـية   ) لَيس ِلوقْعِتها كَاِذبةٌ  [ويرى البعض أن جملة     . خبر ليس وتأخير اسمها   
هذه اآلية كأنما هي منجم من البالغة، إذ احتـوت          ]  خَاِفضةٌ راِفعةٌ [بين الشرط وجوابه    

 فخافـضة . على مسائل بالغية كثيرة، شملت كل علوم البالغة من بيان وبديع ومعـان            
يعود على الواقعة وفي هذا الحذف ما فيـه         ) هي(تقديره  . ورافعة خبران لمبتدأ محذوف   

يعمـل  ) خافضة رافعة: (من البالغة واإليجاز وترابط اآليات، ثم إن كال من اسم الفاعل          
عمل فعله في هذا السياق، فأين المفعوالن إذن؟ أي أين المخفوض والمرفـوع؟ إنهمـا               

خافضة أناسا، ورافعة آخرين، وقـد      : يهما المقام، والتقدير  محذوفان أو مضمران يدل عل    

                                         
عبد السالم عبد الشافي محمد،     : الوجيز في تفسير كتاب اهللا العزيز، تحقيق      ): ٢٠٠٢(ة ، ابن المحرر       عطي  - ١

  .دار الكتب العلمية: بيروت



– 

  )٢٠٠٦(

مـن  ) خافـضة (تعددت طرق الحذف في هذه اآلية إذ حذف المبتدأ من أولها، ومفعول             
  )١.(من آخرها) رافعة(وسطها، ومفعول 

        وقد أسند اهللا تعالى الخفض والرفع إلى الواقعة، على سبيل المجاز العقلي الـذي      
مانية، فاهللا هو الفاعل الحقيقي للخفض والرفع يومئذ، وأخيـرا نجـد هـذا      له عالقته الز  

خافضة ورافعة، وهو طباق إيجاب، يستمد طرافتـه مـن كـون            : الطباق الطريف بين  
بيد أن الخفض والرفع ليسا حسيين حقيقيـين،    ) الواقعة(الكلمتين صفتين لشيء واحد هو      

ذ شبه تعالى النعيم بـالرفع، والجحـيم        ولكنهما جاءا على سبيل االستعارة التصريحية إ      
وأفادت التغيير الجذري الذي يتناسـب مـع        . وقد تميزت اآلية كذلك باإليجاز    . بالخفض

هذا الحدث العظيم، والطريف كذلك في هذه اآلية معنويا وبالغيـا أن الخفـض سـوف      
ـ      ين يكون ألقوام كانوا مرفوعين في الدنيا وأن الرفع سوف يكون ألقوام كـانوا مخفوض

في الدنيا حسب ما ذكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، فغدت بـذلك المقابلـة                 
عميقة وشاملة إلى أن صارت بين حال الناس في الدنيا وحالهم في اآلخرة على اختالف               

) الواقعة، كاذبة، رافعـة   (وقد حافظت اآليات األولى من السورة على الفاصلة         . حاليهما
  .موح بالداللةعلى ما في ذلك من إيقاع 

  :الموسيقى اللفظية في سورة الواقعة: ثانياً       
إن اإليقاع الموسيقي من أهم الظواهر الفنية في األسلوب القرآنـي فـي تنوعـه                     

وإذا تقرر ان   ، وتشكيالته، فهو ظاهرة لغوية فنية وحيوية وهو كذلك ظاهرة لغوية عامة          
العربية أكثر وضوحاً وأشد ظهوراً، ومصطلح      اإليقاع ظاهرة لغوية عامة فهو في اللغة        

  .اإليقاع معروف عند العرب باختصاصه باأللحان والغناء
فهو ،       فاإليقاع في القرآن الكريم إيقاع لغوي متفرد ال يماثله إيقاع أو يقترب منه

 - وهو إيقاع جماعي، أو يحد من النظام الصوتي، يتسم بالتحرر من كل قيد يقيد المعنى
 منبعث من النص في تكوينه الصوتي واللفظي تبرزه كل مكونات -ح التعبيرإن ص

فحروفه متآخية في كلمات ذات إيقاع موسيقى ونغم تهتز المشاعر منه ، النص القرآني
ويطرب ، ويختلج الوجدان متأثرا منفعالً، وتسكن النفوس مطمئنة راضية، اهتزازاً

من خالل .ر يرهف الحس ويرقق الوجدانالقلب حين يدرك المعنى مصحوباً بإيقاع مؤث
                                         

التربيـة   كليـة ،  )دراسة في بالغة األداء وجمالياته    (، سورة الواقعة    ): ٢٠٠٣(صالح الدباني ، عبده يحيى    - ١
  .٤١بعدن، ص 



 

 )٢٠٠٧(

معرفتنا بالجوانب المهمة من اإلعجاز الصوتي والنغمى في القرآن الكريم، يزداد 
 يبرز األصوات والطاقات ألن الترتيل) ١(﴾ ورتِِّل القرآن تَرِتيلًاإدراكنا لقوله تعالى ﴿

 اإلنصات متجاوباً مع حيث ال يجد السامع بداً من، النغمية ذات األثر العجيب في النفس
، وليتهيب ويرتدع حيناً آخر أو لستمتع بالجمال الذي يأسر الروح، ما يسمع ليتدبر حيناً

 وِإذَا قُِرَئ القرآن والعقل حيث يقول سبحان وتعالى لعباده المؤمنين ﴿، والقلب
ونمحتُر لَّكُمَأنِْصتُوا لَعو وا لَهتَِمع٢(﴾فَاس(  

 الصوتي لحروف اللغة العربية له خاصية مهمـة مـن الخـصائص             وإن التنوع       
وتوزعها توزيعاً  ، وقد تميزت بهذا التنوع لسعة مدرجها الصوتي      ، اإليقاعية للغة العربية  

واالنسجام بين األصوات، أضف إلى ذلك أن العرب يراعون         ، عادالً يؤدي إلى التوازن   
رتيبهـا فيهـا االنـسجام الـصوتي     في اجتماع الحروف في الكلمة الواحدة وتوزعها وت   

ولذلك تجنبوا اجتماع الزاي مع الظاء والسين والضاد والذال والجيم          ، والتآلف الموسيقي 
  .وتجنبوا اجتماع حروف الحلق، مع القاف والظاء والطاء والصاد

، كاملة في مدرجها الصوتي، واسعة األفق« حروف اللغة العربية وأصواتها      ف
متميزة المخارج والصفات ثابتة ، حسنة التوزيع للحروف واألصوات في هذا المدرج

لكل ، متنوعة الوظائف في بنية الكلمة، يوارثها جيل بعد جيل، األصوات عبر القرون
وتثبيت أصله وقراره وتنويع ، معنىنوع من الحروف واألصوات وظيفة في تكوين ال

شكله وألوانه مع تناسق بين أصوات اللغة وأصوات الطبيعة وتوافق بين الصورة 
  )٣.(اللفظية والصورة المعنوية المقصودة

       والصوت الموسيقي في القرآن هو الصيغة السليمة لدقـة الـتالؤم فـي تـأليف               
المرناي تأليف الحروف إلـى ثالثـة       وقد قسم   ، الحروف وحسن تالقيها لمخارج نطقها    

، والقرآن الكـريم    )٤(ومتالئم في الطبقة العليا   ، متالئم في الطبقة الوسطى   ، متنافر: أوجه
حسن الكالم فـي الـسمع      «ويذكر الرماني أن الفائدة في التالؤم هي        ، يحتل الجه الثالث  

                                         
 )٤(المزمل، اآلية   سورة-١
 )٢٠٤(األعراف، اآلية  سورة - ٢
  .٢٢٦الدار المصرية، ص: اإلعجاز الفني في القرآن الكريم، القاهرة):  ٢٠٠٦( السالمي ، عمر - ٣
، ١٩٧٦دار المعـارف،      : ، القاهرة )٣(النكت في اعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف اهللا أحمد، ط          الرماني،     -٤

 ٨٧ص



– 

  )٢٠٠٨(

الصورة وطريقة  ا يراد عليها من حسن      وسهولته في اللفظ وتقبل المعنى له في النفس لم        
، ذلك أنك إذا استمعت إلى حروف القرآن خارجة من مخارجهـا الـصحيحة            ، »الداللة

هـذا  ، وفي الكلمات في اآليـات    ، تشعر بتناسق عجيب في رصف حروفها في الكلمات       
ومن هنـا تتجلـى جمـال لغـة         «، وهذا يجهر ، وهذا يهمس ، وذاك يصفر ، حرف ينقر 

، الجامعة بين اللـين والـشدة     ، لمجموعة المؤتلفة حين خرج إلى الناس في هذه ا      ، القرآن
وضع كالً مـن الحـروف      ، على وجه دقيق محكم   ، والجهر والخفية ، والخشونة والرقة 

وقـشرة  ، حتى تألف من المجموع قالب مـدهش    ، وصفاتها المتقابلة في موضعه بميزان    
، عـة برقة الحضارة من غيـر ميو ، سطحية أخاذة امتزجت فيها البداوة في غير خشونة    

  ) ١.(»وتالقت عندها أذواق القبائل العربية على اختالفها بكل يسر وسهولة
وهكذا لو انتقلنا إلى جميع فقرات السورة التي اشتركت في داللة واحدة لرأينـا أن           

النسق الصوتي الناشئ عن حروفها وحركاتها قد أسهم بشكل كبير في تقويـة المعنـى               
  . ر في المتلقين بما يحدثه الصوت في نفوسهموتوضيحه مما كان له عظيم األث

تألفت كلماته من حروف لـو      «:       ويعلل الرافعي سر هذه الموسيقى القرآنية فيقول        
لكان ذلك خلالً بيناً أو ضـعفاً       ، أو أقحم معه حرف آخر    ، سقط واحد منها او أبدل بغيره     

وفـي انـسجام    ، نوفي حس السمع وذوق اللسا    ، ظاهراً في نسق الوزن وجرس النغمة     
ولرأيـت لـذلك    ، وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض     ، وبراعة المخرج ، العبارة

ولم تتفق علـى  ، هجنة في السمع كالذي تنكره من كل مرئي لم تقع أجزاءه على ترتيبها            
           وذهـب بعـضاً منهـا إلـى جهـات          ، وخرج بعضها طوالً وبعضها عرضاً    ، طبقاتها
  ٢) .(متناكرة

                 وقد ينفرد حرف واحد بجمالية إيقاعية مصورة مؤثرة كالتاء فـي قولـه تعـالى                  
يقـف الهـواء   "ويكون بأن . ﴾ ِإذَا وقَعِت الْواِقعةُ  لَيس ِلوقْعِتها كَاِذبةٌ  خَاِفضةٌ راِفعةٌ       ﴿

نايا العليـا وقـدم     وقوفا تاما حال النطق بالتاء عند نقطة التقاء طرف اللسان بأصول الث           
فيحدث ، ويضغط الهواء مدة من الزمن ثم ينفصل اللسان فجأة تاركاً نقطة االلتقاء           ، اللثة

                                         
 ١٩١بيروت، د ت، ص، لفني في القرآن الكريمالتعبير ا): ٢٠٠٥(أمين ب، كري شيخ  - ١
  ١٥٤دار المعارف، د ت، ص: القاهرة، إعجاز القرآن، الرافعي ، مصطفى صادق  -٢



 

 )٢٠٠٩(

فالتـاء إذن صـوت     ، صوت انفجاري وال تتذبذب األوتار الصوتية حال النطق بالتـاء         
  )١.(أسناني لثوي وقفة انفجارية مهموسة

جه يشير إلى معنى االنفجار           إن حضور صوت التاء في هذه اآليات بصفته ومخر        
إذا وقعـت لـم   . "المسموع في هذه األيات الكريمة التي تؤكد وقوع يوم القيامة ال محالة    

ترفع أقوامـاً وتـضع   ، وهي خافضة رافعة، ) خافضة رافعة(تكن لها رجعة وال ارتداد  
تـضع  يرتفع فيها أناس إلى مراتب و     : أما لها بالشدة ألن الواقعات العظام كذلك      ، آخرين
وأنا أنها  ، والسعداء يرفعون إلى الدرجات     ، وأما ألن األشقياء يحطون إلى الدرك     ، أناسا

حيث تـسقط الـسماء     : فنخفض بعضا وترفع بعضا   ، تزلزل األشياء وتزيلها عن مقارها    
  )٢.(كسفاً وتنثر الكوكب وتنكدر وتسير الجبال فتمر في الجومر السحاب

وهـي  ، وتنثر الكواكـب  ، وتساقط السماء ، اليوم       فصوت التاء يوحي بوقوع هذا      
فهذه الصورة البد أن يالزمها فعـل       ، صورة مرعبة تشير إلى هول هذا اليوم وفظاعته       

  .الشدة والغلظة القوة وهي نعوت مناسبة لصوت التاء عند خروجه
صوت مجهـور يتكـون   « وهو ،        ومن األصوات االنفجارية البارزة صوت الباء     

ثم يتخذ مجراه في الحلق ثـم  ، فيحرك الوترين الصوتيين، واء اوالً بالحنجرة  بأن يمر اله  
فإذا انفرجت الشفتان فجأة سمعنا     ، الفم حتى ينحبس عند الشفتين منطبقتين انطباقاً كامالً         

فالنطق بالباء تنطبـق الـشفتان أوالً حـين         ، ذلك الصوت االنفجاري الذي يسمى بالباء     
  )٣(» تنفرجان فجأة فيسمع صوت الباءثم، انحباس الهواء عندهما 

بسكون (       وقد يهمس صوت الباء العربي في بعض مواقعه كالباء نحو كتاب 
وفي هذه الحالة يصحب اإلهماس حرمان الصوت من االنفجار الكامل ولعل ، ) الباء

هذه من أحد األسباب التي من أجلها نص العرب على وجوب تحريك الباء بصويت أي 
وكذلك تدغم الباء الساكنة ، حتى يتحقق النفجار والجهر التام،  إذا كانت ساكنة ،قلقلته

وبخاصة في قراءة ، في وصل الكالم بالميم التالية لها في النطق الصحيح وتصير مثلها
  )٤).(اركب معنا(القرآن الكريم كما في 

                                         
 ٢٤٩دار غريب للطباعة والنشر، ص: القاهرة، علم األصوات ): ٢٠٠٠( كمال ، بشر- ١
 ٢٤٥د ت، ص، مطبعة دار االستعانة: ، القاهرة)٤(ج، الكشاف، الزمخشري - ٢
 ٤٦ص، دار النهضة العربية: ،  القاهرة٣ط،األصوات اللغوية ): ٢٠٠٦(أنيس،  إبراهيم - ٣
 .٢٤٨ كمال ، بشر، مرجع سابق ، ص- ٤



– 

  )٢٠١٠(

سا  فَكَانَتْ هباء  وبسِت الِْجباُل ب﴿:      وبرز صوت الباء واضحاً في قوله تعالى
﴾ إن حضور صوت الباء في هاتين اآليتين بصفته ومخرجه حضوراً مناسباً منْبثا

وجعلها كالهباء ، إذ دل على عظمة الخالق في تفتت هذه الجبال ونسفها ، لسياق الكالم
كما إن حضور صوت الباء كان مناسباً في وصف ما يعرف بهذا العلم ، المنبث

وبذلك تكون هذه العينات من األصوات االنفجارية الواردة ، د ساعة القيامة األرضي عن
  .في سورة الواقعة قد أسهمت إسهاماً فعاالً في عرض أغراض السورة وآياتها

        إن اختيار اللفظ المناسب للصوت المناسب حقالً يانعاً في القرآن ال للداللة 
يحائية واللغوية وتلك ميزة القرآن الكريم في بل لجملة من الدالالت اإل، الصوتية فحسب

تخير األفالظ وتزيد قناعتنا بأن للقرأن نظامه الصوتي الفريد باتساقه وائتالفه في 
حركاتها وسكناته ومداته وغناته واتصاالته وسكتاته اتساقاً عجيباً وائتالفه ائتالفاً رائعاً 

ن يصل إليها أي كالم آخر من يسترعي األسماع ويستهوي النفوس بطريقة ال يمكن أ
منظوم ومنثور، وأن من شأن هذا الجمال اللغوي والنظام الصوتي أن يسترعي األسماع 
ويثير االنتباه ويحرك داعية اإلقبال في كل إنسان إلى هذا القرآن، ونتعرف من خالل 

  . آيات سورة الواقعة على ما بها من روائع ومويسقى لفظية
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 جالخاتمة واهم  النتائ:  
  :توصلت الدراسة إلى بعض النتائج، منها ما يلي

فوق مـستوى   (أن للمناسبة أثرا في تماسك سورة الواقعة تماسكا داللياً خارجياً            . ١
، حيث ظهر ذلك التماسك مع عدة سور من القـرآن الكـريم كـسور               )السورة

 ).سورة الحديد(وما بعدها ) سورة الرحمن(القيامة، وما قبلها 
أسلوب رفيع في شكله ومضمونه، فال مجال لمقارنته بكـالم          األسلوب القرآني    . ٢

  .سواء أكان شعرا أم نثرا البشر
يقوم اإلحساس الجمالي في القرآن الكريم على عنصر التـصوير والتجـسيم،             . ٣

  .القارئ كأنه يرى المشاهد والوقائع رأي العين حيث يجعل
إليقاع القرآني  يتجلّى الجمال في الخطاب اإللهي في الشكل والمضمون معا، فا          . ٤

على شكل اآليات والسور مسحة من الجمـال والمتعـة تتناسـب مـع      يضفي
  .المعجزة المعاني الربانية

  .تتضمن سورة الواقعة العديد من الموسيقى اللفظية . ٥
سورة الواقعة نسيج محكم فكل وحدة فكرية فيها تتصل بما بعدها، فتتماسك  .٦

 ومقصده الرئيس وهو إثبات وحدات السورة فيما بينها لترتبط ببؤرة النص
  .البعث والجزاء

  :التوصيات
  :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحث بما يلي

  .صرف المزيد من الهمم إلى الدراسات القرآنية في شتى الميادين - ١
 .العناية بالبالغة القرآنية في دراسات متنوعة بحيث تبرزها في أبهى صورة - ٢

  
  
  
  
  
  
  



– 
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  المراجع
 بيروت، د ت، ، التعبير الفني في القرآن الكريم): ٢٠٠٥(أمين ب، كري شيخ   ــ١
 دار النهضة العربية: ،  القاهرة٣ط،األصوات اللغوية ): ٢٠٠٦(أنيس،  إبراهيم ــ ٢
دراسـة فـي بالغـة األداء       (، سورة الواقعـة     ): ٢٠٠٣(صالح الدباني ، عبده يحيى    ــ   ٣

  التربية بعدن ، كلية)وجمالياته
  دار المعارف، د ت: القاهرة، إعجاز القرآن، الرافعي ، مصطفى صادق  ــ٤
دار : ، القـاهرة )٣(الرماني،  النكت في اعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف اهللا أحمد، ط ــ   ٥

 ٨٧، ص١٩٧٦المعارف،  
 د ت، مطبعة دار االستعانة: ، القاهرة)٤(ج، الكشاف، الزمخشري ــ ٦
  الدار المصرية:  اإلعجاز الفني في القرآن الكريم، القاهرة): ٢٠٠٦(السالمي ، عمر  ــ ٧
دار : عمان، التنغيم اللغوي في القرآن الكريم    ): ٢٠٠٠( العزاوي ، سمير إبراهيم وحيد      ــ   ٨

  الضياء
عبد السالم  : الوجيز في تفسير كتاب اهللا العزيز، تحقيق      ): ٢٠٠٢(عطية ، ابن المحرر      ــ   ٩

  .ر الكتب العلميةدا: عبد الشافي محمد، بيروت
، رسالة )دراسة أسلوبية(النظم القرآني في سورة هود): ٢٠٠٩(عودة ، مجدي عايش      ــ   ١٠

  .كلية اآلداب: ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة
، مجلـة  "الصورة المفردة والمركبة فى سورة الواقعة    ): "٢٠١١( فياض، حسن حميد   ــ   ١١

  ، الكوفة )٦(مركز دراسات الكوفة ، ع
  دار غريب للطباعة والنشر، : القاهرة، علم األصوات ): ٢٠٠٠(كمال ، بشر ــ ١٢
خصائص العربية ومنهجها األصيل فـي التجديـد        ): ٢٠٠٦(محمد ، محمد المبارك      ــ   ١٣

 دار بيروت للطباعة والنشر: ،  بيروت٥ط،والتركيب
دراسـة  (وآياتهـا المناسبة بين الفواصل القرآنيـة      ): ٢٠١١(الوحيدي،  عامر عالن      ــ   ١٤

: ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة     )تطبيقية من سورة الواقعة إلى نهاية سورة التحريم       
  نكلية أصول الدي
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  :مستخلص البحث

  
  )أبواب سجود القرآنرواية البخاري عن ابن عمر في تحقيق  (:موضوع البحث
بيان بعض الروايات التي دعمت رواية البخاري عن ابـن عمـر فـي              : أهداف البحث 
  سجود التالوة
  .المنهج االستقرائي مع النقد والتحليل:منهج البحث
مر رواية صحيحة دعمتها األدلة القاطعة من       رواية البخاري عن ابن ع    أن   :أهم النتائج 

  مأثورات الصحابة واجتهادات أهل السلف والخلف
 دراسة الروايات المتشابهة والروايات التي يبدو فيها التنـاقض، وبيـان        :أهم التوصيات 

  .غموضها ومتشابهها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  



– 

  )٢٠١٤(

  :مقدمة
 على رسول اهللا سـيدنا      والصالة والسالم ، والذي قدر فهدى  ، الحمد هللا الذي خلق فسوى    

  .أما بعد.. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
، وفي رواية بحـذف      أنَّه سجد على غير وضوء     عنهمارضي اهللا   فهذه رواية ابن عمر     

وهي رواية عن صحابي من أكابر الصحابة الكرام، في أجل كتاب بعد كتاب اهللا              ) غير(
  . ة كما هذه المسألةعز وجل، من هنا تنبع أهمية دراسة من مسائل الرواي

  : تكمن أهمية البحث فيما يلي:أهمية البحث
بـاب سـجود    "ترجمة البخاري لــ    الحاجة الماسة إلى توضيح اللبس الحاصل في        _ 

  ."المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء
  .اختالف رواية البخاري عن ابن عمر باإليجاب والنفيلكشف عن ا_ 

  . ت باألخذ والعمل ـ ترجيح أولى الرواي
  : إجراءات البحث

  :سارت إجراءات البحث كما يلي
 .ويتضمن  تعريفًا بموضوع البحث وحدوده وأهميته وأهدافه: التمهيد

  : المطلب األول
  : أصحاب الرأي القائل بعدم اشتراط الطهارة في سجود التالوة

  : المطلب الثاني
  :  سجود التالوةأصحاب الرأي القائل بضرورة اشتراط الطهارة في

  . أبرز النتائج والتوصيات:  وفيهاالخاتمة
رواية البخاري عن ابن عمر رواية صحيحة دعمتهـا األدلـة           أن  أهم نتائج هذا البحث     

  القاطعة من مأثورات الصحابة واجتهادات أهل السلف والخلف
 وبيـان  وأهم التوصيات دراسة الروايات المتشابهة والروايات التي يبدو فيها التنـاقض،     

  .غموضها ومتشابهها
  .المراجع

  .أسأل اهللا العلم النافع والعمل الصالح وأن يكتب لهذا العمل القبول
  .وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد والحمد هللا رب العالمين
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  أبواب سجود القرآنرواية البخاري عن ابن عمر في تحقيق 
، ويرجع ذلـك  جود التالوة  الطهارة في س   وجوبمسألة  اختلف أهل السلف والخلف في      

، فقد  إلى اآلثار المروية عن الصحابة والتابعين واختالف رواية الحديث في هذه المسألة           
 أنَّه سجد على غير وضوء وفي رواية سجد وهـو           صح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما      

  :  طاهر، واختلفت أفهام أهل العلم في كال الروايتين على النحو التالي
  : المطلب األول

  : أصحاب الرأي القائل بعدم اشتراط الطهارة في سجود التالوة
أول من أظهر هذه المسألة هو اإلمـام البخـاري حيـث    و) ١( قول كثير من السلف    وهو

باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس لـيس لـه     : "ترجم في أبواب كتاب     
 قال ابـن   ).٢"(ضوءيسجد على غير و   «وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما       ": قال" وضوء
لم يوافق بن عمر أحد على جواز السجود بال وضوء إال الشعبي أخرجه بن أبي               : "حجر

شيبة عنه بسند صحيح وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان               
  ).٣"(يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم سجد بـالنجم،         : "باس رضي اهللا عنهما   عن ابن ع  "وروي  
  ).٤"(وسجد معه المسلمون والمشركون والجن واإلنس

وترجمة البخاري هنا للباب غير دقيقة، ومعناها يحتمل اإلثبات والنفي، ولذلك قال ابـن              
د للتالوة  هِذه الترجمة ملتبسة، والصواب رواية من روى أن ابن عمر كان يسج           ": المنير

والظاهر من تبويب البخاري أنه صوب مذهبـه، واحـتج لـه            : قال. على غير وضوء  
رجح الجواز لفعل المشركين ذلك بحـضرة   بسجود المشركين لها، والظاهر أن البخاري     

                                         
 هـ، دار الكتب العلمية    ١٤١٥الثانية،  : ، الطبعة ٦٧ /١أبي داود للعظيم آبادي،     ــ عون المعبود شرح سنن       ١
  بيروت-

هـ، دار طوق ١٤٢٢األولى، : ، الطبعة٤١/ ٢محمد زهير بن ناصر الناصر، :  ــ صحيح البخاري، تحقيق  ٢
ي اهللا عنهما   وعلى هذه الرواية يكون مذهبا البن عمر رض       : قال مصطفى البغي في هامش نفس الصفحة      . النجاة

 .لم يوافقه أحد عليه ألن السجود في معنى الصالة فال يصح إال بشروطها

 ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة ، ٥٥٤/ ٢ ــ فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٣

 ٢/٤١/١٠٧١ ــ صحيح البخاري، ٤



– 
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الشارع ولم ينكر عليهم سجودهم بغير طهارة، وألن الراوي أطلق عليه اسـم الـسجود               
  ).١("فدل على الصحة ظاهرا

عـن   فقد وروى ابن أبي شيبة       افق ابن عمر على جواز السجدة بال وضوء الشعبي،        وو
يـسجد  «: ِفي الرجِل يقْرُأ السجدةَ وهو علَى غَيِر وضوٍء قَـالَ         : زاِئدةَ، عِن الشَّعِبي قَالَ   

ههجو ثُ كَاني٢"(ح.(  
:  زعم َأنَّه كَنَفِْسِه، عن سِعيِد بِن جبيٍر قَـالَ         عن رجلٍ وروى أيضا في مصنف أبي شيبة       

  ،رمع ناللَِّه ب دبع كَان"  دجـسةَ فَيدجُأ السقْرفَي كَبري ثُم ،اءِريقُ الْمهاِحلَِتِه، فَير ننِْزُل عي
  ).٣"(وما تَوضَأ

 وأظهر في المذهب من ترجمة البخاري،       وترجمة ابن أبي شيبة في هذه المسألة أوضح       
  )٤"( ِفي الرجِل يسجد السجدةَ وهو علَى غَيِر وضوٍء: "إذ قال 

 ووقع  : "ورجح ابن بطال عدم وجوب الطهارة موافقًا في ذلك رأي اإلمام البخاري فقال            
يثم عـن   ، وكذلك عند أبى اله    ) وكان ابن عمر يسجد على وضوء     : (فى نسخة األصيلى  

، وهكذا فى روايـة ابـن الـسكن     ) على غير وضوء  (الفربرى، ووقع فى بعض النسخ      
؛ ألن المعروف عن ابن عمر      ) غير(رواية ابن السكن بإثبات     : والصواب) غير(بإثبات  

  )٥"(أنه كان يسجد على غير وضوء
 هذا  ولم يكتف ابن بطال بأن ترجمة البخاري ملتبسة كما فعل ابن المنير؛ بل راح يفسر              

 فـإن   : "التلبس عله يصل إلى معنى استند عليه البخاري في ترجمته لهذ الباب، فقـال               
نسجد مع المشركين، فال حجـة      : ذهب البخارى إلى االحتجاج بقول ابن عمر، والشعبى       

                                         
ح بإشـراف خالـد   عدد من الباحثين بدار الفال    : شرح سنن أبي داود لشهاب الدين الرملي، تحقيق       :  ــ انظر  ١

 م، دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التـراث،         ٢٠١٦ - هـ   ١٤٣٧األولى،  : ، الطبعة ١٩ــ  ١٨/ ٧الرباط،  
  جمهورية مصر العربي-الفيوم 

، ٤٣٢٥ /٣٧٥ /١كمال يوسف الحـوت،     : الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار البن أبي شيبة، تحقيق         ــ   ٢
   الرياض-الرشد ، مكتبة ١٤٠٩األولى، : الطبعة

 ٤٣٢٢ /٣٧٥ /١الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار،  ــ ٣
األولـى،  : كمال يوسف الحوت، الطبعـة    : الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار البن أبي شيبة، تحقيق         ــ   ٤

   الرياض-، مكتبة الرشد ١٤٠٩
الثانيـة،  :  ، الطبعـة   ٥٦ /٣أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم،        : شرح صحيح البخارى البن بطال، تحقيق      ــ     ٥

  السعودية، الرياض-م، مكتبة الرشد ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣



 

 )٢٠١٧(

فيه؛ ألن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة هللا والتعظيم له، وإنما كان لما ألقـى            
) ١٩(َأفَرَأيتُم اللَّـاتَ والْعـزى      ﴿: لرسول من ذكر آلهتهم من قوله     الشيطان على لسان ا   
تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهم لترتجى، فـسجدوا        :  ، فقال  )١(﴾ومنَاةَ الثَّاِلثَةَ الُْأخْرى  

لما سمعوا من تعظيم آلهتهم، فلما علم الرسول ما ألقى الشيطان على لسانه مـن ذلـك                 
وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك    ﴿: أنزل اهللا عليه تأنيسا له وتسلية عما عرض له        أشفق وحزن له، ف   

               ثُـم طَانلِْقي الشَّيا يم خُ اللَّهنْسِتِه فَيِنيِفي ُأم طَاننَّى َألْقَى الشَّيِإلَّا ِإذَا تَم لَا نَِبيوٍل وسر ِمن
إذا تال ألقى الشيطان فى تالوته، فال يستنبط        :  ، أى  )٢(﴾يم حِكيم يحِكم اللَّه َآياِتِه واللَّه علِ    

من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء؛ ألن المشرك نجس ال يصح لـه               
وإن كان أراد البخارى الرد على ابـن عمـر،          . وضوء وال سجود إال بعد عقد اإلسالم      

 بالـصواب، إن شـاء اهللا       والمشرك نجس ليس له وضوء، فهو أشـبه       : والشعبى بقوله 
  ).٣"(تعالى
بن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود ألن المشرك قد أقر على             ا ويرى

السجود وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته فالمتأهل لذلك أحرى بـأن يـسجد               
على كل حالة ويؤيده أن في حديث بن مسعود أن الذي ما سجد عوقب بأن قتل كـافرا                  

عل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم لبركة السجود قال ويحتمل أن               فل
يجمع بين الترجمة وأثر بن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع مـن حـضر مـن        
المسلمين كانوا عند قراءة اآلية على وضوء ألنهم لم يتأهبوا لذلك وإذا كان كذلك فمـن                

وات بال وضوء وأقره النبي صلى اهللا عليه وسلم علـى        بادر منهم إلى السجود خوف الف     
ذلك استدل بذلك على جواز السجود بال وضوء عند وجود المشقة بالوضوء ويؤيـده أن           
لفظ المتن وسجد معه المسلمون والمشركون والجن واإلنس فسوى بن عباس في نـسبة              

ود ممن كـان    السجود بين الجميع وفيهم من ال يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السج            
  )٤"(بوضوء وممن لم يكن بوضوء واهللا أعلم

                                         
  ٢١ ــ ٢٠ ــ سورة النجم ١
  ٥٢/  ــ سورة الحج٢
 ٥٧ /٣شرح صحيح البخارى البن بطال،  ــ ٣
 ١٣٧٩ بيروت، -، دار المعرفة ٥٥٤ /٢ــ فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ٤



– 
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هـي   "بن عمر يسجد علـى غيـر وضـوء   اكان  : "ويرى ابن حجر أن رواية البخاري     
  ) .١)(غير( رواية األصيلي بحذف من الرواية األكثر شهرة، وهي األولى

ر عن نافع عن بن عم    "بإسناد صحيح عن الليث     ثم  راح يوجه رواية البيهقي فيما رواه         
 فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طـاهر الطهـارة   :قال" قال ال يسجد الرجل إال وهو طاهر    

أو الثاني على األولوية،    ).٢(الكبرى أو الثاني على حالة االختيار واألول على الضرورة        
  ).٣(ةواألول على الجواز واإلباح

  ).٤(هي األصح" على غير وضوء" :وذهب بدر الدين العيني إلى أن رواية
 والَْأصُل َأنَّه لَا يشْتَرطُ الطَّهارةُ إلَّا ِبـدِليٍل، وَأِدلَّـةُ           : "وهو ما ذهب إليه الصنعاني؛ قال     

  )٥"(ةوجوِب الطَّهارِة وردتْ ِللصلَاِة، والسجدةُ لَا تُسمى صلَا
ود الـتالوة لـيس   وأكد ابن حزم هذا الرأي ، وذهب إلى أكثر من ذلك؛ نغتبرا أن سـج        

ابن ، واعتمد في ذلك على حديث        وَأما سجود الْقُرآِن فَِإنَّه لَيس صلَاةً َأصلًا       : "بصالة قال 
  رموِل اللَِّه رضي اهللا عنه    عسر نع- لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهقَاَل- ص ـِل   «:  َأنَّهـلَاةُ اللَّيص

الِْوتْر ركْعـةٌ ِمـن آِخـِر    « َأنَّه قَاَل    - علَيِه السلَام    -وقَد صح عنْه    » نَىوالنَّهاِر مثْنَى مثْ  
 فَصح َأن ما لَم يكُن ركْعةً تَامـةً َأو ركْعتَـيِن فَـصاِعدا فَلَـيس       : "قال ابن حزم  . »اللَّيِل
  .صلَاةً

يس ركْعةً ولَا ركْعتَيِن فَلَيس صلَاةً، وِإذْ لَيس هو صلَاةً فَهـو            والسجود ِفي ِقراءِة الْقُرآِن لَ    
                ملْـزقَ، إذْ لَا يلَا فَراِئِر الذِّكِْر ولَِة كَسِر الِْقبِإلَى غَياِئِض وِللْحنُِب وِللْجوٍء، وضِبلَا و اِئزج

م يْأِت ِبِإيجاِبِه ِلغَيِر الصلَاِة قُرآن ولَا سنَّةٌ ولَا إجمـاع ولَـا             الْوضوء إلَّا ِللصلَاِة فَقَطْ، إذْ لَ     
اسِقيلَ . ِقي لَاةٌ      : فَِإنلَاِة صالص ضعبلَاِة، والص ِمن ودجالس ـالَى     -قُلْنَـا   . إنِباَللَّـِه تَعو 

عض الصلَاِة صلَاةً إلَّا إذَا تَمتْ كَما ُأِمر ِبها الْمـصلِّي،          هذَا باِطٌل؛ ِلَأنَّه لَا يكُون ب     : التَّوِفيقُ
ولَو َأن امرًأ كَبر وركَع ثُم قَطَع عمدا لَما قَاَل َأحد ِمن َأهِل الِْإسلَاِم إنَّه صلَّى شَـيًئا، بـْل           

                                         
 ٥٥٤ /٢، ١٣٧٩ بيروت، -ي البن حجر، دار المعرفة فتح الباري شرح صحيح البخار ــ ١
 ٥٥٤ /٢فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ــ ٢
 م، ١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤ -الثالثة : ، الطبعة٤٣٠ /٣مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للمباركفوري،  ــ ٣

  بنارس الهند- الجامعة السلفية -إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 
  بيروت- ، دار إحياء التراث العربي ٩٩ /٧عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، ـ  ـ٤
  ، بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الحديث٣١١ /١سبل السالم للصنعاني،  ــ ٥
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       لِّ، فَلَوصي لَم إنَّه مكُلُّه قُولُونِح           يبالـصـِة وعمِن ِفي الْجتَيكْعر ةً ِفي الِْوتِْر َأوكْعا رهَأتَم
إن الِْقيام بعض الصلَاِة والتَّكِْبير     : ثُم نَقُوُل لَهم  . والسفَِر والتَّطَوِع لَكَان قَد صلَّى ِبلَا ِخلَافٍ      

    الْقُر ةَ ُأماءِقرلَاِة والص ضعب          ـضعب لَامالـسلَاِة، والص ضعب لُوسالْجلَاِة والص ضعآِن ب
الصلَاِة، فَيلْزمكُم علَى هذَا َأن لَا تُِجيزوا ِلَأحٍد َأن يقُوَل ولَا َأن يكَبر ولَا َأن يقْرَأ ُأم الْقُرآِن                  

      لَى وإلَّا ع لِّمسلَا يو ِلسجلَا يـالَى          وِباَللَِّه تَعو ،مهاجِتجطََل احفَب ،قُولُونَها لَا يذَا موٍء، فَهض
قَد َأقْررتُم ِبِصحِة الِْإجماِع علَى بطْلَـاِن حجـِتكُم   : فَِإن قَالُوا هذَا إجماع، قُلْنَا لَهم    . التَّوِفيقُ

  .)١"(لَى التَّوِفيقُوِإفْساِد ِعلَِّتكُم وِباَللَِّه تَعا
لَيس ِفي َأحاِديِث سجوِد التِّلَاوِة ما يـدلُّ        : "ثم تبعهم الشوكاني على هذا الرأي وجزم بأن       

           هعم دجسي كَان قَدًئا وضتَوم اِجدالس كُوني اِر َأنِتبلَى اعع-     ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهص - 
لَاوتَه، ولَم ينْقَْل َأنَّه َأمر َأحدا ِمنْهم ِبالْوضـوِء، ويبعـد َأن يكُونُـوا جِميعـا                من حضر تِ  

ِئينضتَوم .                 ـِصحلَـا ي ـاسَأنْج ـمهو ما تَقَـدكَم شِْركُونالْم هعم دجسي كَان ا قَدضَأيو
موُؤهض٢"(.و(  

  : المطلب الثاني
  : حاب الرأي القائل بضرورة اشتراط الطهارة في سجود التالوةأص

ها  بوجوب التوضئ في سجدة التالوة ألنَّ      إلى القول األئمة األربعة   جمهور العلماء و   ذهب
وكـان  : (نسخة األصيلى وفي  ). ٣(للصالةأخص مدارج الصالة فيشترط لها كما اشترط        

  .)٤ ()ابن عمر يسجد على وضوء
ثير منهم فيه خالفا وربمـا ظنـه بعـضهم          كند الفقهاء وال يعرف     وهذا هو المشهور ع   

إجماعا واحتج الموجبون للوضوء له بأنه صالة قالوا فإنه له تحريم وتحليل كمـا قالـه                
  )٥(بعض أصحاب أحمد والشافعي

                                         
  بيروت-، بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر ٩٧ ــ ٩٦ /١المحلى باآلثار البن حزم،  ــ ١
م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األولى، : ، الطبعة١٢٦ /٣عصام الدين الصبابطي، : ار للشوكاني، تحقيقــ نيل األوت ٢

 دار الحديث، مصر
 م،  ٢٠٠٤ - هــ    ١٤٢٥األولى،  : ، الطبعة ٣٧ العرف الشذي شرح سنن الترمذي، للهندي، ص      : انظرــ   ٣

 بيروت، لبنان-دار التراث العربي 
 ٥٥٤ /٢، ١٣٧٩ بيروت، -جر، دار المعرفة فتح الباري شرح صحيح البخاري البن ح ــ ٤
 هـ، دار الكتب العلمية    ١٤١٥الثانية،  : ، الطبعة ٦٧ /١ــ عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي،           ٥
  بيروت-



– 
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واعلم أنه يشترط لجواز سجود التالوة وصحته شروط صالة النفـل مـن             : "يقال النوو 
س وستر العورة واستقبال القبلة وال يجوز السجود حتى يـتم           الطهارة عن الحدث والنج   

  .)١"(قراءة السجدة
نـه قـال ال   أعن نافع عن ابن عمـر  ، وروى " باب لَا يسجد ِإلَّا طَاِهرا"وترجم البيهقي   

ال وهـو   إال وهو طاهر وال يصلى على الجنازة        إيسجد الرجل اال وهو طاهر وال يقرأ        
  .)٢(طاهر

فَلَـا  "عِن الْحسِن، ِفي الرجِل يسمع السجدةَ وهو علَى غَيِر وضوٍء،       شيبة   وروى ابن أبي  
لَه ودج٣"(س.(  
ِإذَا سِمعه وهو علَى غَيِر وضوٍء فَلْيتَوضْأ، ثُم ِليقْـرْأ، فَلْيـسجد   ": عن ِإبراِهيم قَاَلوروى  

  ).٤"(نُها قَرَأ غَيرها، ثُم يسجدفَِإن كَان لَا يحِس
ِإن كَان ِعنْده ماء    ": ، ِفي الرجِل يسمع السجدةَ، ولَيس علَى وضوٍء قَالَ        ه أيضا عنْوروى  

دجسو ممتَي اءم هِعنْد كَني لَم ِإنو ،دجسَأ وض٥"(تَو(  
  .)٦"(نه ال يجوز سجود التالوة إال على وضوءوذهب فقهاء األمصار إلى أ

الطهارة لها من األحداث واألنجاس بدنًا ومكانًـا وثيابـا وسـتر العـورة              :"وقال العيني 
  .)٧"(واستقبال القبلة، وأن كل ما يفسد الصالة يفسدها

  :الترجيح 
 الذي يتبين لي ترجيح مذهب القائلين بعدم اشتراط الوضوء في سجود الـتالوة لثبـوت              
ذلك األثر عن ابن عمر ثبوتًا قطعيا، وترجيح بعض من أهل العلم له في هذه المـسألة،                 

                                         
  لبنان-، ، دار الكتاب العربي بيروت   م١٩٨٧ -   ه١٤٠٧ ــ صحيح مسلم بشرح النووي، طبعة ١

 ٢٠٠٣ - هــ  ١٤٢٤الثالثة، : ، الطبعة٣٧٥/ ١محمد عبد القادر عطا، : ، تحقيق  ــ السنن الكبرى للبيهقي    ٢
  لبنات-م، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ٤٣٢٣/ ٣٧٥/ ١ ــ الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، ٣

 ٤٣٢٤/ ٣٧٥/ ١ ــ المرجع السابق، ٤
 ٤٣٢٦ /٣٧٥ /١ــ نفس المرجع،  ٥
، طبعـة  ١٠١٤ ح/١٥٢ /٦لبخاري، امحمد بن يوسف الكرمـاني،   الكواكب الدراري في شرح صحيح ا      ــ   ٦

 لبنان-م، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦: أولى
أبو تميم ياسر بن : نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار، لبدر الدين العيني، تحقيق  ــ   ٧

  قطر-األوقاف والشؤون اإلسالمية  م، وزارة ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، : ، الطبعة٤٧٨ /٥إبراهيم، 
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وتوسعة على النَّاس، وحملهم على طاعة اهللا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، لكـن األسـلم       
واألولى أن يكون المرء على طهارة، ألن سجوده لرب العالمين مقام تـشريف، ومـن               

  .قام أن يكون طاهر القلب، طاهر البدنكمال أهليته لهذا الم



– 
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  :الخاتمة
وإنـي ألرجـو   ،  على إتمام هذا البحث نيالحمد هللا حمدا كثيرا مباركًا طيبا فيه أن أعان      

اهللا أن أكون قد وفقتُ باإلسهام في خدمة السنة النبوية المطهرة، فإن وفقتُ فهو فـضل                
 قصرت فهو طبيعـة اإلنـسان وعليـه         من اهللا يؤتيه من يشاء، وله الحمد والمنة، وإن        

واهللا أسال أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكـريم، والحمـد هللا بـدءاً               .... االعتذار
  .وختاما، وهو حسبي واليه مناب

  :وقد خلصت في ختام هذه الدراسة، إلى النتائج اآلتية 
من مـأثورات  رواية البخاري عن ابن عمر رواية صحيحة دعمتها األدلة القاطعة          أن  _ 

  .الصحابة واجتهادات أهل السلف والخلف 
لتوضيح مـدلولها وتبيـين      مزيد من العناية     تحتاج بعض تراجم أبواب البخاري   أن  _  

  .غموضها
وأهم التوصيات التي يمكن أن نستفيد منها في هذا البحث هي زيـات العنايـة بكتـاب                 

ي يبدو فيها التناقض، وبيـان   صحيح البخاري ودراسة الروايات المتشابهة والروايات الت      
  . غموضها ومتشابهها

  .هذا وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد هللا رب العالمين
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  :فهرس المصادر والمراجع
   بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الحديث سبل السالم للصنعاني، ــ ١
الثالثـة،  : ، الطبعـة  ٣٧٥/ ١ عبد القادر عطـا،      محمد: السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق    ــ   ٢

  لبنات- م، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
الثالثـة،  : ، الطبعـة  ٣٧٥/ ١محمد عبد القادر عطـا،      : السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق    ــ   ٣

  لبنات- م، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
عدد مـن البـاحثين بـدار الفـالح     : ن الرملي، تحقيقشرح سنن أبي داود لشهاب الدي ــ  ٤

 م، دار الفالح للبحـث العلمـي        ٢٠١٦ - هـ   ١٤٣٧األولى،  : بإشراف خالد الرباط، الطبعة   
   جمهورية مصر العربي-وتحقيق التراث، الفيوم 

الثانيـة،  : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعة : شرح صحيح البخارى البن بطال، تحقيق      ــ   ٥
  السعودية، الرياض-م، مكتبة الرشد ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

هـ، ١٤٢٢األولى،  : محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة     : صحيح البخاري، تحقيق   ــ   ٦
  دار طوق النجاة

، ، دار الكتـاب العربـي          م ١٩٨٧ -     ه ١٤٠٧صحيح مسلم بشرح النووي، طبعـة        ــ   ٧
  لبنان-بيروت 
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  المقدمة
إن الحمد هللا نحمده ونسعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا،    
من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال         

  :أما بعد. شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
عن سائر األمم بخصائص عظيمة، ومناقب جليلة،       فإن اهللا عز وجل قد خص هذه األمة         

فقد خصها بخير الرسل صلى اهللا عليه وسلم، وختم بها وبدينها األمم واألديان، وجعـل               
هذا الدين كامالً ال يحتاج إلى زيادة، وجعله شامالً مستوعباً لما كـان موجـوداً ولمـا                 

  .سيستجد من أمور وقضايا ومسائل
 لنواحي الحياة المختلفة، وأوضـاعها المتباينـة، وهـي          فجاء التشريع اإلسالمي شامالً   

خاصة فريدة ال توجد في غيره، فهو قد أبان للناس أحكام عباداتهم ومعامالتهم، وسـائر              
ما يستجد عليهم من أمور الحياة، وهو في أثناء ذلك قد جعل العلماء من أعظـم النـاس           

يلة تحتاج إليها األمـة حاجتهـا   مكانة ومنزلة، وذلك لما يقومون به من مهمة عظيمة جل        
إلى حاجاتها الفطرية من أكل وشرب ونحو ذلك، أال وهي وظيفة البيان والتبليغ ألحكام              

وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتـاب لتبيننـه للنـاس وال          : ((قال اهللا تعالى  . هذا الدين 
  .)١())تكتمونه

سائلها ومباحثها ربما اختلفت أقوالهم     والعلماء رحمهم اهللا تعالى فى بحثهم لهذه العلوم وم        
تبعاً الجتهاداتهم المبنية على وصول الدليل إليهم، أو على األقيسة المعتبـرة، أو علـى               

  .النظر لمقاصد الشريعة

                                         
 ١٨٧آية : سورة آل عمران)  ١

 
 

  أستاذ مساعد بكلية القانون 
  قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   العين- جامعة اإلمارات
  



– 
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ولقد أولت الشريعة اإلسالمية العالقات االجتماعية عناية كبرى، فبينت نصوص الكتاب           
ن االحترام المتبادل بين الجميـع ورعايـة        ما ينظم هذه العالقات ويقيمها على أساس م       

مصالح الناس كافة، وبخاصة تلك العالقات التي تقوم بين أفراد األسرة الواحـدة، ومـا               
ذلك إال ألن األسرة هي اللبنة األولى التي تكون صرح المجتمع اإلسالمي الشامخ ، وقد               

النـصوص  بحث الفقهاء تلك النصوص التى تنظم أحوال األسـرة ، واجتهـدوا فـى               
المحتملة ألكثر من معنى كما اجتهدوا فى غير مورد النص ، فأثروا الفقـه اإلسـالمى                

  .باألحكام المختلفة التي تتعرض لكل صغيرة وكبيرة في حياة األمة
مـن  . وموضوع الزواج وما يتعلق به من أحكام، خصوصاً مـسألة اشـتراط الـولي             

 بحثها الفقهاء بالتفـصيل، ولكـن       الموضوعات المعروفة المطروقة في كتب الفقه، وقد      
باعتبار أنها أحكام خاصة بالمسلمين في ديار اإلسالم، ولكنهم لم يعنوا ببحـث أحكـام               
الجاليات اإلسالمية لعدم وجودها ولعدم تصور وجودها في زمانهم، التي كثر وجودهـا             

لمسلمين في هذا الزمن في غير الديار اإلسالمية، حيث ال يوجد نظام إسالمي وال إمام ل              
وال نائب له، وهم بحاجة كغيرهم من المسلمين إلى مـن يعلمهـم ويفقههـم ويرشـدهم         
ويفتيهم في أمور دينهم ودنياهم، ويوثق لهم عقود نكاحهم وطالقهم ويفصل بيـنهم فـي               

  .قضايا النزاع والخصومات
ماً وموضوع الوالية في الزواج من القضايا التي أثارت خالفاً وجدالً بين الفقهـاء قـدي              

وحديثاً، خصوصاً بين الجاليات اإلسالمية، وقد كثر السؤال عن هذه المسألة كغيرها من             
المسائل الكثيرة التي تتعلق بفقه األقليات، فأحببت كطالب علم أن أبحث هـذه المـسألة،            
لعلي بتوفيق اهللا عز وجل أن أجد لها جواباً شافياً تستعين به الجاليات اإلسالمية، ولبيان               

  .سالم والتشريع الرباني صالح لكل زمان ومكانأن اإل
  :وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة كما يلي

  .وبينت فيها أهمية الموضوع، وخطة البحث: المقدمة
  .وبينت فيه تعريف الوالية وأقسامها: المبحث األول
  .وبينت فيه حكم اشتراط الولي في عقد الزواج: المبحث الثاني

  الخاتمة
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  تعريف الوالية وأقسامها: المبحث األول
   تعريف الوالية في اللغة واالصطالح:المطلب األول

  :تعريف الوالية لغة: أوالً
مصدر ولي الرجل يليه، وولي عليه يلي، وذلك إذا نـصره           : الوالية بفتح الواو وكسرها   

  .وأعانه، أو قام بأمره وتولى شؤونه
الناصر والمعين، كما في قولـه    : أحدهما: ة معنيان الوصف منه، فللولي في اللغ    : والولي
، وقولـه   )١())ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغـالبون           : ((تعالى
القـائم بـأمر   : وثانيهمـا . )٢())والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليـاء بعـض      : ((تعالى

  .الشخص والمتولي لشؤونه
  :تعريف الوالية اصطالحا: ثانياً
  .)٣(تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى: ف الحنفية الوالية بأنهاعر

سلطة تمكن صاحبها من مباشرة عقود أو تصرفات تترتب عليهـا     : وعرفها بعضهم بأنه  
  .)٤(آثارها دون توقف على رضا غيره

حق منحته الشريعة لبعض الناس يكتسب به صاحبه تنفيـذ قولـه            : وعرفت كذلك بأنها  
أولهما عجز الـذي ينفـذ   : وسببه أحد أمرين. ك الغير أو لم يرضعلى غيره، رضي ذل  
  .)٥(قصور أهليته عن التصرف بنفسه: القول عليه، وثانيهما

سلطة شرعية تمكن صاحبها من مباشرة عقـود أو     : مما سبق يمكن تعريف الوالية بأنها     
  .تصرفات تترتب عليها أثارها لنفسه أو لغيره جبرا أو اختيارا

                                         
  .٥٥آية :  سورة المائدة)١ (
  .٧١آية : التوبةسورة  )٢(
، ٣/٩٤، الموصلي، االختيار لتعليـل المختـار  ٥٥/ ٣، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين  ٣/١١٧ابن نجيم، البحر الرائق     ) ٣(

  .١/٢٤٣الحلبي، ملتقى األبحر
مـد  ، مح)١٢٦(، على حسب اهللا، الزواج في الشريعة اإلسالمية )١٣٤( بدران بدران، الفقه المقارن لألحوال الشخصية      )٤(

  ).١٢٥(، السيد أحمد فرج، الزواج وأحكامه في مذهب أهل السنة ١/٢٨١عقلة، نظام األسرة في اإلسالم
  ).٨٦(محمد محي الدين عبد الحميد، األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية  )٥(



– 
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   أقسام الوالية:نيالمطلب الثا
تنقسم الوالية باعتبار قوة الولي في صالحيته لمباشرة شـؤونه وشـؤون غيـره إلـى                

  :)١(قسمين
وهي والية الشخص على نفسه وماله، دون توقف علـى إجـازة            :  الوالية القاصرة  -١

  .أحد، وهي تثبت للشخص الكامل األهلية بالحرية والبلوغ والعقل، وعدم الحجر عليه
وهي والية الشخص على غيره، بإقامة من الشارع، الـذي أقامـه         : ة المتعدية  الوالي -٢

وتنقسم هذه الواليـة باعتبـارات      . مقامه، وال تثبت له إال إذا ثبتت له الوالية على نفسه          
  :عدة

  :تنقسم الوالية المتعدية باعتبار سعة مجالها إلى: باعتبار عمومها وخصوصها) أ
رئيس الدولة أصالة، له والية عامـة علـى مـن يتـولى       وهي الثابتة ل  : والية عامة ) ١

  .أمرهم، وللقضاء نيابة عنه بصفتهم حكاماً ال بصفتهم الشخصية
وهي الثابتة لألفراد بصفتهم الشخصية ال بصفتهم حكاماً، وفيها يملـك    : والية خاصة ) ٢

الولي التصرف في شأن من الشؤون الخاصة لألشخاص المعينين، وهي تثبـت للفـرد              
ليط من الشارع أصالً، كوالية األب والجد على الصغار، أو بتسليط مـن األصـيل               بتس

  .نيابة عنه، كالوصي والقيم ومتولي الوقف
  :تنقسم إلى: باعتبار مصدرها) ب
وهي الوالية التي تثبت ابتداء، من غير أن تكون مستمدة من الغيـر،             : والية أصلية ) ١

  .بتداء بسبب األبوة، وليست مستمدة من غيرهاكوالية األب والجد، فإن واليتهما ثبتت ا
وهي الوالية المستمدة من غيرها بإقرار الشارع، يكتسبها صاحبها مـن   : والية نيابية ) ٢

الغير نيابة عنه، كوالية القاضي، والوصي، فإن القاضي يستمد واليتـه مـن الحـاكم                
ن الحاكم اإلمـام، فهـو   اإلمام، فهو نائب عنه فيما يتواله من األمور، والوصي واليته م      

نائب عنه فيما يتواله من األمور، والوصي واليته مستمدة ممن أقامه وصياً، فهو نائـب              
  .عنه في الوصايا وفيما يتواله من شؤون القاصر

                                         
  ).١٢٦(حكامه ، السيد فرج، الزواج وأ)٢٩(، حافظ أنور، والية المرأة )١٣٤(بدران بدران، الفقه المقارن  )١(
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  :تنقسم إلى: باعبتار موضوعها) جـ
وهي الوالية على النفس فقط، تكون في األمور المتعلقة بـشخص    : والية على النفس  ) ١
ولى عليه، كوالية التعليم والحضانة، ووالية التزويج، فالولي في هذه األمور له حـق            الم

إنشاء عقد زواج المولى عليه وتنفيذه، وهذه كوالية األخ الشقيق على أخته فاقدة األهلية               
أو ناقصتها في التزويج، إذا لم يوجد األب أو الجد، أو وجد أحدهما مـع عـدم أهليتـه            

  .للوالية
تزويج قد تكون والية إجبار، يستبد فيها الولي بإنشاء عقد الزواج على المـولى     ووالية ال 

وذلك إذا كان المولى عليه فاقد األهليـة        . عليه بدون إذنه وال رغبته، ويكون العقد نافذاً       
  .كالصبي غير المميز والمجنون، أو ناقص األهلية كالصبي المميز

ا بإنشاء العقد بدون إذن المولى عليه ورغبته،        وقد تكون والية اختيار ال يستبد الولي فيه       
بل البد من مرعاة إذنه واختياره، فالولي يشارك المولى عليه في االختيار وينفرد عنـه               

  .بتولي الصيغة دونه، كالوالية على المرأة البالغة العاملة بكراً كانت أو ثيباً
لمسائل الماليـة الخاصـة   وهي الوالية على المال فقط، تكون في ا: والية على المال  ) ٢

بأموال المولى عليه، من حقوقه على الغير، وحقوق الغير عليه، وتجعل لمن ثبتـت لـه      
القدرة على إنشاء العقود والتصرفات المتعلقة باألموال النافذة، كواليـة الوصـي علـى      

  .الموصى عليه
أوالده فاقـدي  وهي الوالية على النفس والمال معاً كوالية األب على    : والية مشتركة ) ٣

  .األهلية أو ناقصيها
  حكم اشتراط الولي في عقد الزواج: لمبحث الثانيا

من أنواع الوالية على النفس الوالية القاصرة، وهي سلطة تزويج اإلنـسان نفـسه، وال              
خالف في ثبوت الوالية القاصرة على النفس للرجل البالغ العاقل، فله أن يـزوج نفـسه        

يعترض عليه، كما أن له أن يتزوج بمـن تكافئـه ومـن ال              بمن يشاء، وليس ألحد أن      
  .تكافئه، وبمهر المثل وبأكثر من مهر المثل

أما البالغة العاقلة، فقد اتفق الفقهاء على مشروعية الوالية عليهـا فـي النكـاح ليكـون           
تزويجها بيد وليها برضاها وإذنها، وأن األجدر بكرامة المرأة وكمال حشمتها وأدبها أن             

اشر هذا العقد بنفسها، سواء كان لها أو لغيرها، لتنأى بنفسها عن مواطن الريـب،               ال تب 



– 
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ولتصون عرضها عما يشعر بوقاحتها أو ظهور ميلها إلى الرجل، واختلفوا فـي تـولي        
  :المرأة تزويج نفسها، وفي اعتبار عبارتها في نكاح نفسها على عدة أقوال

  :القول األول
فسها وال غيرها، حتى وال توكيل وليها في تزويجها، وإن          ليس للمرأة أن تزوج نفسها بن     

فعلت شيئاً من ذلك، فهو باطٍل يفسخ في كل حال، وإن أذن لها وليها بـذلك، صـغيرة                  
وقـد روى   . كانت أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، وسواء زوجت نفسها من كفء أم من غيـره              

وعائشة وابـن عمـر     هذا القول عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة            
رضي اهللا عنهم، وإليه ذهب سعيد ابن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز              
والثوري وجابر بن زيد وإسحاق وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبـارك وعبيـد اهللا    

  .)١(العنبري وأبو عبيد، وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية
أنه قال بهذا القول، فقد ذكره الطحاوي من أن قوله المرجوع           وقد روى عن أبي يوسف      

ال : وقال أبو يوسـف   : إليه عدم الجواز إال بولي، وكذا الكرخي في مختصره حيث قال          
  .)٢(يجوز إال بولي، وهو قوله األخير

  :القول الثاني
ـ           شئ العقـد  للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها وغيرها، بكراً كانت أو ثيباً، فلها أن تن

من غير إشراك وليها، وإن كان من المستحب عندهم أن يتولى العقـد الـولي                بعبارتها
صوناً لها عن التبذل إذ هي تولت العقد بمحضر من الرجال األجانب عنها، وأن يكـون               
عنه راضياً، كما أن لها أن تتولى عقد زواج غيرها، لكنها إذا تولت عقد زواجها وكـان        

ط لصحة زواجها ولزومه أن يكون الزوج كفئاً، وأال يقـل عـن             لها ولي عاصب اشتر   
مهر المثل، فإن زوجت نفسها من كفء وبمهر المثل صح الزواج وكان الزماً، رضـي       

  .الولي بذلك أو لم يرض

                                         
، ٢٧٧/ ١، األبي ، جـواهر األكليـل   ٨/ ٢، ابن رشد ، بداية المجتهد )٢٣٠(ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة   ) ١(

، ٣/٦٧١، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن٣/١٤٧٦، ١/٢٠١، ابن العربي، أحكام القرآن٢/٣٤العدوي، حاشية العدوي 
، الحصني ، كفاية األخيار   ٣/١٨٦، الكوهجي، زاد المحتاج     ٣/١٤٧، مغني المحتاج    ، الشربيني   ٥/١٣الشافعي، األم،   

، الحجـاوي ،  ٥/٥٠، البهوتي، كشاف القنـاع  ٤٤٩ /٦، ابن قدامة ، المغني    ٧/٥٨، النووي، روضة الطالبين     ٤٨ /٢
  .٣/١٧١اإلقناع في فقه اإلمام أحمد 

  .٣/١٥٧ابن الهمام، شرح فتح القدير) ٢(



 

 )٢٠٣١(

أما إذا زوجت نفسها من غير كفء، ولم يكن وليها قد رضي بذلك قبل الزواج، فللـولي    
ت، فإن حقه يسقط محافظـة علـى الولـد مـن     حق االعتراض، إال إذا سكت حتى ولد  

الضياع، وألن حق الولد أقوى من حق الولي، فإذا لم يكـن للمـرأة ولـي عاصـب،                   
وإلى . وزوجت نفسها، كان زواجها صحيحاً الزماً، حتى ولو كان الزوج غير كفء لها            

  .)١(هذا ذهب اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والشعبي والزهري
  :القول الثالث

مرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها من غير إذن وليها، ويكون النكاح موقوفـاً علـى                لل
إجازة الولي، فإن أجازه جاز وإال فال، سواء زوجت نفسها مـن كـفء أو مـن غيـر      

وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن من الحنفية وأبو ثـور وابـن       . كفء، بمهر المثل أم ال    
وقد روى رجوع اإلمام محمد     . الح وأبو صالح  سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن ص      

إال أن أبا ثور رحمه اهللا تعالى اشترط لصحة         . )٢(إلى رأي اإلمام أبي حنيفة رحمهما اهللا      
تولي المرأة نكاحها أن يسبقه إذن لها من وليها، فإن عقدت بدون إذنه لم يصح عقـدها                  

  .ولو لحقه اإلذن بعد ذلك
  :أدلة األقوال

  : األولأدلة القول :أوالً
  :أستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي

  :من القرآن الكريم: أوالً
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا           : (( قوله تعالى  -١

  .)٣())تراضوا بينهم بالمعروف
اراً خاطب اهللا تعالى األولياء محذراً لهم من عضل النـساء ضـر  : وجه الداللة من اآلية 

لهن، والعضل هو منعهن من العودة إلى أزواجهن، إذا جاء الزوج خاطباً ورغبت فـي               
الرجعة إليه بعقد جديد، فلو كان أمر زواج النساء إلى غير أوليائهن، لمـا كـان هنـاك        

                                         
، ٣/١٥٧، ابن الهمام، شرح فتح القـدير      ٣/٥٥، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين     ١/١٩٦، الهداية شرح البداية   المرغيناني) ١(

، الشيخ زاده، مجمـع   ٣/١١٧، ابن نجيم، البحر الرائق      ٣/٩٠، الموصلي، االختيار  ٣/١٣٦٤الكاساني، بدائع الصنائع    
  .٦/١١٩طار ، الشوكاني، نيل األو١/٤٠١، الجصاص، أحكام القرآن١/١٦٧األنهر 

، الفيروز آبادي، ٥٥/ ٣، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين٣/١٥٧، ابن الهمام، شرح فتح القدير٥/١٠السرخسي، المبسوط) ٢(
  .٩/٤٥٥، ابن حزم، المحلى، ٢/٣٥المهذب 

  .٢٣٢آية : سورة البقرة) ٣(



– 

  )٢٠٣٢(

وفي هذا دليل قاطع علـى أن       . معنى وال فائدة لنهي األولياء عن شيء ال يملكون إتيانه         
  .ء، وال تصح مباشرة المرأة عقد النكاحوالية النكاح لألوليا

فعـن  . وهذه اآلية نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن ال يزوج أخته مـن مطلقهـا                
كانت لي أخت تخطب إلى، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثـم   : يسار أنه قال   معقل بن 

خطبهـا،  طلقها طالقاً له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتـاني ي        
وإذا طلقتم النـساء فـبلغن      : ((ففي نزلت هذه اآلية   : قال. ال أنكحها أبداً  ! ال واهللا : فقلت

فكفرت عـن يمينـي فأنكحتهـا    : اآلية، قال)) أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن     
وكان رجالً ال بأس به، وكانت المـرأة تريـد أن ترجـع             : وفي رواية للبخاري  . )١(إياه
  .)٢(إليه

زعم بعض أهل العلم بـالقرآن أن معقـل   : (مام الشافعي رحمه اهللا تعالى في األم   قال اإل 
بن يسار كان زوج أختاً له ابن عم له، فطلقها، ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مضي                 

: زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها، ال أزوجكها أبداً، فنزل        : عدتها، فأبى معقل، وقال   
فـال  ((اآلية، يعني فانقضى أجلهن، يعني عـدتهن،        )) أجلهنوإذا طلقتم النساء فبلغن     ((

إن طلقوهن ولم يبتـوا طالقهـن،       )) أن ينكحن أزواجهن  ((يعني أولياءهن،   )) تعضلوهن
وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا، وال أعلم اآلية تحتمل غيره، ألنه إنما يـؤمر                  

 يتم به نكاحهـا مـن األوليـاء،    بأن ال يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون       
والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فيعضلها، وإن لم تنقض عدتها فقـد               
يحرم عليها أن تنكح غيره، وهو ال يعضلها عن نفسه، وهذا أبين ما في القرآن مـن أن                  
 للولي مع المرأة من نفسها حقاً، وأن على الولي أن ال يعـضلها إذا رضـيت أن تـنكح      

  .)٣()بالمعروف
  .)٤())وأنكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم: (( قوله تعالى-٢

أن اإلنكاح هو تولي إنشاء العقد، وقد خاطب اهللا عز وجـل بـه              : وجه الداللة من اآلية   
أنكحـوا أيهـا األوليـاء األيـامى مـنكم         : األولياء، ولم يخاطب به النساء، فكأنه قـال       

                                         
، الشوكاني،  ١/١٧٤افعي، أحكام القرآن    ، الش ٣/١٥٩، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن    ٢/٢٣٠أبوداود، سنن أبي داود،     ) ١(

  .٦/١٢٤نيل األوطار
  .٩/١٨٣ابن حجر، فتح الباري ) ٢(
  .١/١٧٤، الشافعي، أحكام القرآن ٥/١٣الشافعي، األم ) ٣(
  .٣٢آية : سورة النور) ٤(



 

 )٢٠٣٣(

اهللا عز وجل قد خاطبهم بصيغة األمر الدال على الوجوب، فدل علـى       وأن  . والصالحين
وكذلك فإن اهللا تعالى أمرهم بإنكاح نـسائهم كمـا أمـرهم            . أنهم هم المكلفون بتزويجهم   

بإنكاح عبيدهم وإمائهم، مما يدل على أن إنكاح الحرائر إلى األولياء، وأن إنكاح األرقاء              
فخاطب اهللا الرجال بإنكاح األيامى،     : حمه اهللا تعالى  ولذلك قال ابن تيمية ر    . إلى أسيادهم 

  .)١(كما خاطبهم بتزويج الرقيق
  .)٢())وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا: (( قوله تعالى-٣

أن اهللا عز وجل خاطب أولياء النساء بأال ينكحـوهن المـشركين       : وجه الداللة من اآلية   
ن لما خاطب اهللا به أولياءهن دونهـم،        حتى يؤمنوا، ولو كان أمر النساء في النكاح إليه        

وكذلك لو كان للمرأة أن تزوج نفسها لما كانت اآلية دالة على منعها من تزويج نفـسها                 
بمشرك، ألنها لم تنه عن ذلك، وإنما نهى األولياء، ونكاح المسلمة للمشرك غير جـائزة               

  .باإلجماع
  :من السنة: ثانياً

أيما امرأة نكحـت   : ( صلى اهللا عليه وسلم قال     أن النبي :  عن عائشة رضي اهللا عنها     -١
بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهـر               

  .)٣()بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي له
ـ           : وجه الداللة من الحديث    اطالً، وال في الحديث بيان أن العقد بال إذن األولياء يكـون ب

تأكيـد لفـسخه   ) فنكاحها باطل: (يصححه إجازة األولياء، وفي إبطال النكاح تكرار قوله    
ورفعه من أصله، أي تأكيد في بطالن إنكاح المرأة نفـسها بـدون وليهـا، وأن واليـة          

  .نكاحها حق من حقوق وليها
) أيما(بلفظه  وهذا الحديث عام في كل امرأة، فقد أكد النبي صلى اهللا عليه وسلم عمومه               

التي هي من صيغ العموم، فشمل كل امرأة صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيبـاً، شـريفة أم               
  .)٤(وضيعة، في سلب والية النكاح عنها من غير تخصيص لبعضهن دون بعض

                                         
  .٣٢/١٣٢ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) ١(
  .٢٢١آية : سورة البقرة) ٢(
  . ١٤:سبق تخريجه، ص) ٣(
، ابن قدامة، المغني ٣/١٤٧، الشربيني، معنى المحتاج ٢/٤٠، بالداه الشنقيطي، فتح الرحيم ٢/٩رشد، بداية المجتهد ابن ) ٤(

، الخطابي، ٦/١١٩، الشوكاني، نيل األوطار٦/١٤٧، ابن حجر، فتح الباري١٣٦٨/ ٣، الكاساني، بدائع الصنائع٦/٤٥٠
  .٣/٢٧معالم السنن



– 

  )٢٠٣٤(

  :اعترض على االستدالل بهذا الحديث من عدة وجوه
ث عنه، فلم يعرفه، وفي     أنه ساقط االعتبار، ألن ابن جريج سأل الزهري راوي الحدي         ) أ

فأنكره، وجوز النكاح بغير ولي، والراوي إذا أنكـر الخبـر دل علـى بطالنـه      : رواية
  .كاألصول مع الفروع

سـأل  : إنه ال اعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال          : ويجاب عن هذا االعتراض   
ة ابـن عليـة   الزهري عنه فلم يعرفه، ولم يقل أحد عن ابن جريج غير ابن علية، ورواي   

  .عن ابن جريج فيها ضعف، وال تقوى على معارضة الرواية الصحيحة
وعلى تقدير صحة رواية تزويجها حفصة من المنذر فإنه لم يرد أنها باشرت العقد،              ) ٢

زوجتْ، أي مهدت أسباب التزويج، وأضيف النكاح إليها الختيارها ذلـك،    : ويحمل كلمة 
 أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح، ويؤيده مـا           وإذنها فيه، ثم أشارت على من ولي      

ثبت أنها كانت تتولى الكالم مع الخطاب وتشهد مقدمات الزواج، وتمهيد أسـبابه، فـإذا             
: جاء وقت العقد ولت من يباشره من األولياء، ما روى عبد الرحمن بن القاسم أنه قـال                

ا بقيت عقدة النكـاح، قالـت       كنت عند عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها، فتشهد، فإذ         
. )١(فإن النساء ال يـنكحن    : زوج، فإن المرأة ال تلي عقد النكاح، وفي لفظ        : لبعض أهلها 

  .)٢(فال يخالف ما روته عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
وعلى فرض صحة ما نقل عن عائشة رضي اهللا عنها أنها عملت بخالف ما روته،               ) ٣

 روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عـن عائـشة            فقد ثبت ما يدل على رجوعها، فقد      
أنها أنكحت رجالً من بني أخيها جارية من بني أخيها، فضربت بينهم ستراً، ثم تكلمـت           

. )٣(ليس إلـى النـساء النكـاح   : حتى إذا لم يبق إال النكاح، أمرت رجالً فأنكح، ثم قالت      
مـن أن نكـاح النـساء ال    فصح يقيناً بهذا رجوعها عن العمل األول إلى ما نبهت عليه     

  .)٤(يجوز
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : عن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه قال    ) ٢
  .)٥())ال نكاح إال بولي((

                                         
  .٣/١٠، شرح معاني اآلثار ، الطحاوي٥/١٩الشافعي، األم ) ١(
  .٣/٧٥، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن  ٣/١٨٦، الزيلعي، نصب الراية ١١٣-٧/١١٢البيهقي، السنن الكبرى ) ٢(
  .٩/٤٥٣، ابن حزم، المحلى ١٨٦/ ٩، ابن حجر، فتح الباري٧/١١٢البيهقي، السنن الكبرى ) ٣(
  .٤٥٤-٩/٤٥٣، ابن حزم، المحلى ٥/١١السرخسي، المبسوط ) ٤(
  ، الحاكم،المستدرك)١١٠١(،ح٣/٣٩٨،الترمذي، سنن الترمذي )٢٠٨٥(،ح٢٢٩ /٢أبوداود، سنن أبي داود) ٥(



 

 )٢٠٣٥(

إن في هذا الحديث نفي ثبوت النكاح إال بـولي، وهـو نفـي              : وجه الداللة من الحديث   
إال بـولي، حيـث نفـى    ال نكاح شرعي أو موجود في الـشرع       : للحقيقة الشرعية، أي  

الرسول صلى اهللا عليه وسلم النكاح الذي ال يباشره الولي، ونفى العقـد مـع تـصور                 
  .)١(وقوعه دليل على بطالنه، وهو صريح في اشتراط الولي في عقد النكاح

  :واعترض على االستدالل بـ
 إنه حديث مضطرب اإلسناد، فقد روى موصوالً ومنقطعاً ومرسالً، وهذا يدل علـى            ) أ

ضعف الحديث، فال يصح االستدالل به، فقد حكى عن بعض النقلة أن ثالثة أحاديث لـم       
  .وعد من جملتها هذا الحديث. تصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ثالثة أحاديث لم تثبت عن النبي صلى اهللا        : سمعت يحيى بن معين يقول    : (قال المروزي 
)). وال نكاح إال بـولي ((، ))ره فليتوضأومن مس ذك((، ))كل مسكر حرام: ((عليه وسلم 

  .)٢()ووافقه على هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية
بأن هذا الحديث صحيح، صححه ابن المـديني والترمـذي          : أجيب على هذا االعتراض   
  .)٣(والحاكم وابن القيم واأللباني

فـي  أن النكـاح  : ( عن عروة رضي اهللا عنه أن عائشة رضي اهللا عنهـا أخبرتـه            -٣
منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته،         : الجاهلية كان على أربعة أنحاء    

أو أبنته، فيصدقها ثم ينكحها، ثم قالت في آخره، فلما بعث محمد بـالحق هـدم نكـاح                  
  .)٤()الجاهلية كله إال نكاح اليوم

كاح المعتبر فيـه    أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد أقر ذلك الن         : وجه الداللة من الحديث   
الولي، وهدم ما سواه من أنكحة الجاهلية، فهذا دليل أن النكاح إلى الرجل الولي، ولـيس     
إلى المرأة نفسها، والنكاح الذي تتواله المرأة بنفسها يكون من نكـاح الجاهليـة ال مـن           
                                                                                                     

  .٤/١٩٤،أحمد،المسند ١٠٥ /٧، البيهقي،السنن الكبرى٢/١٦٩     
ل األوطار ، الشوكاني، ني٣/١٩١، الصنعاني، سبل السالم ٣/١٤٧، الشربيني، مغني المحتاج   ٦/٤٤٩ابن قدامة، المغني    ) ١(

  .٩/٢٠٥، النووي، صحيح مسلم بشرح النووي ٦/١٣٥
  .٣/٩١، الموصلي، االختيار ٣/١٣٦٨الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(
، الزيلعي، نصب الراية ٣/١٥٦، ابن حجر، تلخيص الحبير ٣/٤٠١، الترمذي، سنن الترمذي ٢/١٧٢الحاكم، المستدرك ) ٣(

، الصنعاني، ٦/٢٣٥أللباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، ا ٦/١١٩، الشوكاني، نيل األوطار     ٣/١٨٣
  .٣/١٩١سبل السالم 

، البيهقي، الـسنن الكبـرى      )١(، ح   ٣/٢١٦، الدارقطني، سنن الدارقطني     )٥١٢٧(، ح   ٩/١٨٢ابن حجر، فتح الباري     ) ٤(
٧/١١٠.  



– 

  )٢٠٣٦(

اإلسالم، ألن الولي شرط فيه، ويزيد هذا المعنى قوة وتأكيداً ما جـاء مـن األحاديـث                 
  .)١(خرى في اعتبار الولياأل
ال : ((قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم         :  عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       -٤

  .)٢())تزوج المرأة المرأة، وال تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
في الحديث دليل على أن المرأة ليس لها والية فـي اإلنكـاح             : وجه الداللة من الحديث   

نفسها، وال لغيرها، فال عبرة لها في النكاح إيجاباً وال قبوالً، فال تـزوج نفـسها بـإذن        ل
  . والتي تزوج نفسها تعتبر كالزانية)٣(الولي وال غيره وال تزوج غيرها،

  :واعترض على االستدالل بهذا الحديث من عدة وجوه
ذب، فقـد روى    إن في سنده جميل بن الحسن الجهضمي، وهو راو متهم بالفسق والك           ) أ

كان كذاباً فاسقاً، وكان عندنا باألهواز ثالثـين سـنة لـم      : عن عبدان أنه سئل عنه فقال     
قال ابن الجوزي رحمـه     . ، وفيه أيضاً مسلم بن أبي مسلم الجرمي مجهول        )٤(نكتب عنه 

  .)٥(وجميل ومسلم ال يعرفان: اهللا
نقل عن ابن كثيـر     إن الحديث ليس بمرفوع، بل هو موقوف على أبي هريرة، كما            ) ب

  .)٧(إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة: وكنا نقول: ، وقد جاء بلفظ)٦(رحمه اهللا تعالى
جمعت الطريق ركباً، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيـد          : عن عكرمة بن خالد قال    ) ٥

رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي اهللا عنـه فجلـد النـاكح والمـنكح ورد             
  .)٨(نكاحها
  .)٩(بأن فيه انقطاع، ألن عكرمة لم يدرك ذلك: رض على االستدالل بهذا األثرواعت

                                         
  .٣/٢١٦دي، التعليق المغني على الدارقطني ، آبا٣/١٢٠، الصنعاني، سبل السالم ٩/١٨٦ابن حجر، فتح الباري ) ١(
، ٣/٢٢٧، الدارقطني، سنن الدارقطني   ٧/١١١، البيهقي، السنن الكبرى     )١٨٨٢(، ح   ١/٦٠٦ابن ماجه، سنن ابن ماجه      ) ٢(

  ).١٨٤١(، ح ٦/٢٤٨وصححه األلباني دون الجملة األخيرة، إرواء الغليل 
  .٣/١٩٧الصنعاني، سبل السالم ) ٣(
  .٢/١١٣تهذيب التهذيب ابن حجر ، ) ٤(
  .٢٢٧/ ٣، األبادي، التعليق المغني على الدارقطني ٣/١١٨الزيلعي، نصب الراية ) ٥(
  .٦/١١٩الشوكاني، نيل األوطار ) ٦(
  .٣/١٢٧الدارقطني، سنن الدارقطني ) ٧(
طني، سنن الدارقطني   ، الدارق ٧/١١١، البيهقي، سنن البيهقي     ٣/١٢٧الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك        ) ٨(

٣/٢٢٥.  
  .٣/٢٢٥، اآلبادي، التعليق ٣/١٦٠ابن حجر، تلخيص الحبير ) ٩(



 

 )٢٠٣٧(

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن عمر رضي اهللا عنه قال حـين تأيمـت حفـصة            ) ٦
إن شئت أنكحتك حفصة،    : لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه، فقلت      : رضي اهللا عنها  

: بدا أال أتزوج يومي هذا، قال عمر      : لسأنظر في أمري، فلبثت ليال ثم لقيني، فقا       : فقال
إن شئت أنكحتك حفصة، فصمت أبو بكر، فلم يرجع إلـي شـيئاً،   : فلقيت أبا بكر، فقلت  

وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليال، ثم خطبها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                 
  .)١(وسلم فأنكحتها إياه

قد على ابنته النكاح، ولـم تعقـده        أن عمر رضي اهللا عنه ع     : وجه االستدالل بهذا األثر   
هي، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لهـا،                  

وهـذا  . إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من ال يملك أمرها وال العقد عليها              
 النكـاح دون    إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقـد        : فيه إبطال من يقول   

  .)٢(وليها
  :من المعقول: ثالثاً

أن الزواج من العقود التي تراد ألغراض ومصالح ال تتحقق مع كل زوج، بل البد فيـه          
من العناية والدقة والدراسة الوافية ألحوال الرجال، بحيث نعرف من يصلح له ومـن ال         

هن وسـرعة   يصلح، ومعرفة هذا الصنف من الرجال غير متيسرة للنساء لقلـة خبـرت            
تأثرهن وانخداعهن بالمظاهر، وذلك لعدم تمكنهن من اإلطالع على أحـوال الرجـال،             
ولعدم تحكيمهن للعقل، ولغلبة الهوى على تصرفاتهن، فلهذا ال تتحقق مقاصـد الـزواج            

  .)٣(إذا باشرته المرأة بنفسها
  :أدلة القول الثاني: ثانياً

  :استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بما يلي
  :من القرآن الكريم: أوالً
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربـصن بأنفـسهن أربعـة           : (( قال اهللا تعالى   -١

  أشهر
                                         

  .)٥١٢٩(، ح ٩/١٨٣ابن حجر، فتح الباري ) ١(
، القرطبي، الجامع ألحكـام  ٩/٤٥٤، ابن حزم، المحلى ٧/١١٢السنن الكبرى : ، البيهقي٦/١٩٨عبد الرزاق، المصنف  ) ٢(

  .٢/١١٣، السيد سابق، فقه السنة ٦/١٢٣األوطار ، الشوكاني، نيل ٣/٧٣القرآن 
،علي حسب اهللا،  الزواج فـي  ٣/١٤٧، الشربيني، مغني المحتاج ٣/١٠، ابن قدامة ، الكافي     ٦/٤٥٠ابن قدامة، المغني    ) ٣(

  .)١٢٩(، أبو زهرة، األحوال الشخصية )١٢٩-١٢٨(الشريعة اإلسالمية 



– 

  )٢٠٣٨(

وعشراً فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفـسهن بـالمعروف واهللا بمـا                 
  .)١())خبير تعملون

عل إليهن، وذلك يـدل     أن الحق تبارك وتعالى أضاف النكاح والف      : وجه الداللة من اآلية   
على صحة عبارتهن ونفاذها، ألنه أضافه إليهن على سبيل االستقالل، إذا لم يذكر معها              
غيرها، وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفـسها بـالمعروف،      

وهو الظـاهر مـن     . فال جناح على األولياء في ذلك، ولهم الفسخ إذا لم يكن بالمعروف           
  )٢(.الشرع

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا           : (( قوله تعالى  -٢
  .)٣())تراضوا بينهم بالمعروف

دلت اآلية على جواز النكاح إذا عقدت المرأة على نفـسها بغيـر      : وجه الداللة من اآلية   
  :ولي وال إذنه من وجهين

غير شرط إذن الـولي، فيـدل علـى     أن اهللا سبحانه وتعالى أضاف النكاح إليهن من         ) أ
  .جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط إذن الولي

أن اهللا سبحانه وتعالى نهى األولياء عن المنع عن نكاحهن أنفسهن من أزواجهـن،              ) ب
  .)٤(إذا تراضى الزوجان، والنهي يقتضي تصور وقوع المنهي عنه

ح زوجاً غيره، فإن طلقها فـال  فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنك: (( قوله تعالى  -٣
  .)٥())جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اهللا

                                         
  .٢٣٤آية : سورة البقرة) ١(
، الجـصاص، أحكـام     ٥/١١، السرخسي، المبسوط    ٣/٥٥، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين       ٣/٩١ختيار  الموصلي، اال ) ٢(

  .١/٤٠٠القرآن 
  .٢٣٢آية : سورة البقرة) ٣(
، الجـصاص، أحكـام     ٥/١١، السرخسي، المبسوط    ٣/٥٥، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين       ٣/٩١الموصلي، االختيار   ) ٤(

  .١/٤٣ألنكحة الفاسدة ، أمير عبد العزيز، ا١/٣٩٩القرآن 
  .٢٣٠آية : سورة البقرة) ٥(



 

 )٢٠٣٩(

  :)١(وجه االستدالل من اآلية من وجهين
، أضاف النكاح إليها، فيقتـضي تـصور        ))حتى تنكح زوجاً غيره   : ((ففي قوله تعالى  ) أ

 الحرمة عند نكاحها    النكاح منها، وكذلك جعل نكاح المرأة غاية الحرمة، فيقتضي انتهاء         
  .نفسها

أضيف رجعة المرأة إلى زوجها     )) فال جناح عليهما أن يتراجعا    : ((وفي قوله تعالى  ) ب
األول بعقد جديد، من غير ذكر للولي، فدل ذلك على صحة عقد المرأة نكاحها من غير                

  .توقفه على مباشرة وليها له
إن أراد النبـي أن يـستنكحها       وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبـي        : ((قوله تعالى ) ٤

  .)٢())خالصة لك من دون المؤمنين
إذ لـو   . )٣(أن اآلية الشريفة نصت على انعقاد النكاح بعبارتها       : وجه االستدالل من اآلية   

لم تملك إنكاح نفسها لما ملكت هبته بغير أمر من يملكه، وظاهر اآلية أن هبتهـا للنبـي       
  .ليهاصلى اهللا عليه وسلم لم يتوقف على أمر و

بأن هذا من خصوصياته صـلى اهللا عليـه وسـلم دون            : واعترض على هذا االستدالل   
: غيره في أن النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي وال شهود وال مهر، لقوله                

وإنما شرع الولي لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيـان          )) خالصة لك من دون المؤمنين    ((
هوة في نكاح غير الكفء، وإلحاق العـار باألوليـاء، وهـذا            األزواج، وخوف غلبة الش   

  .)٤(معدوم في حق النبي صلى اهللا عليه وسلم
  :من السنة: ثانياً

األيـم  : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       -١
  .)٥()أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها

                                         
، الموصـلي،  ٣/١٣٦٧، الكاساني، بـدائع الـصنائع   ٣/٢٥٩، ابن الهمام، شرح فتح القدير ٥/١١السرخسي، المبسوط   ) ١(

  .١/٣٣٩، الجصاص، أحكام القرآن ٣/٩١االختيار 
  .٥٠آية : سورة األحزاب) ٢(
  .٣/١٣٦٧الكاساني، بدائع الصنائع ) ٣(
  .٣/٤٣١، الخازن، تفسير الخازن ٣/١٥٦١ابن العربي، أحكام القرآن ) ٤(
، الترمذي، سنن الترمذي )٣٤٧٦(، ج ٥٩٦: ، مسلم ، صحيح مسلم، ص)١١٣٧: (، ج٣/١٢٦الزرقاني، شرح الموطاً  ) ٥(

، )١٨٧٠(، ح ١/٦٠١، ابن ماجه، سنن ابن ماجه )٢٠٩٨(، ح ٢/٢٣٢، أبو داود، سنن أبي داود )١١٠٨(، ج ٣/٤٠٧
، ح ٩/١٩١ابن حجر، فتح الباري : انظر...)) ال تنكح األيم حتى تستأمر:((وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم بلفظ

  .٩/٢٠٢، النووي، صحيح مسلم بشرح النووي )٥١٣٦(



– 

  )٢٠٤٠(

أن الحديث يجعل للمرأة التي ال زوج لها الحق فـي تـزويج             : لداللة من الحديث  وجه ا 
نفسها ما لم يجعله لوليها، واأليم في الحديث هي كل من ال زوج لها، فليس من المعقول                 
أن يجعل إنسان أحق من آخر في أمر ما ثم يبطل هذا التصرف إذ زاولـه األحـق، أو                

وقد أثبت النبي صـلى اهللا عليـه        . ونه في ذلك  يجعل موقوفاً على إذن ورضا من هو د       
، ومعلوم أنـه لـيس للـولي سـوى     )أحق: (وسلم لكل من األيم والولي حقاً ضمن قوله 

 .)١(مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به، فوجب أن يصح منها
أن فتاة جاءت إلى النبي صلى اهللا عليـه وسـلم،          :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما      -٢
يا نبي اهللا إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، وأنا له كارهـة، فقـال                 : لتفقا
فـاذهبي  : ((ال رغبة لي فيما صنع أبـي، قـال        : ، فقالت ))أجيزي ما صنع أبوك   : ((لها

قد أجزت ما صنع أبي يا رسول اهللا، ولكني أردت أن أعلـم       : فقالت)) فانكحي من شئت  
  .)٢()أن ليس لآلباء من أمور بناتهم شيء

  :وجه االستدالل من وجوه
قـد أضـاف   )) فاذهبي فانكحي من شـئت   : ((أن النبي صلى اهللا عليه وسلم في قوله       ) أ

النكاح إليها على سبيل االستقالل، فدل على نفي واليتهم، وأن األمر في نكاحهن إلـيهن               
  .دونهم

ـ        )) أجيز ما صنع أبوك   : ((أن قوله ) ب يس حقـاً   يدل على أن عقده عليها غير نافد، ول
  .ثابتاً لألباء

 ما روي أن عائشة رضي اهللا عنه زوجت حفصة بنت أخيها عبد الـرحمن، وهـو               -٣
أمثلي يصنع به هذا؟ أمثلي يفتأت عليه فـي بناتـه، فقالـت    : غائب بالشام، فلما قدم قال   

  .)٣(أوترغب عن المندر، واهللا لنملكنه أمرها: عائشة
د الرحمن أنكر عليها تزويج ابنتـه مـع عـدم           أن أخاها عب  : وجه االستدالل بهذا األثر   

ما كنت ألرد   : حضوره، ولكن لم ينقل عنه أنه نقض النكاح، بل نقل عنه أنه قال لعائشة             
  .فلو كان الزواج بعبارتها ال يصح لما غضب، ألن عقدها يلغو. أمراً قضيته

                                         
أحكام ، الجصاص، ٣/١٣٦٧، الكاساني، بدائع الصنائع ٣/٢٥٩، ابن الهمام، شرح فتح القدير ٥/١٢السرخسي، المبسوط ) ١(

  .٣/١٩٣، الزيلعي، نصب الراية ٩/١٩٢، ابن حجر، فتح الباري ١/٤٠١القرآن 
، البيهقي، السنن الكبرى )٣٢٦٩(، ح ٨٧-٦/٨٦، النسائي، سنن النسائي )١٨٧٤(، ح ١/٦٠٢ابن ماجه، سنن ابن ماجه ) ٢(

٧/١١٨.  
  .٩/٤٥٢المحلى ، ابن حزم، ٩/١٨٦، ابن حجر، فتح الباري ٧/١١٢السنن الكبرى : البيهقي) ٣(



 

 )٢٠٤١(

 اهللا  ما روت أم سلمة رضي اهللا عنها أنها لما انقضت عدتها، أرسل إليهـا رسـول                -٤
يا رسول اهللا ليس لي أحد مـن أوليـائي شـاهداً،    : صلى اهللا عليه وسلم يخطبها، فقالت  

قم يا عمر فزوج رسـول      : ، فقالت ))ليس من أوليائك شاهد وال غائب يكره ذلك       : ((قال
  .)١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم تزوج أم سـلمة دون حـضور أحـد مـن                 : وجه الداللة 
أوليائها، فدل ذلك على صحة مباشرة المرأة نكاح نفسها، وأن األمر في التزويج إليهـا                

  .دون أوليائها، ولو كان لهم حق أو أمر لما أقدم النبي صلى اهللا عليه وسلم على حق
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :  عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال         -٥

إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويالً، فقـام          : رسول اهللا جاءته امرأة فقالت له يا      
يا رسول اهللا زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول اهللا صـلى اهللا                : رجل فقال 
ما عنـدي إال إزاري هـذا، فقـال         : فقال)) هل عندك شيء تصدقها إياه؟    : ((عليه وسلم 

، ))ه جلست ال إزار لك، فالتمس شـيئاً  إن أعطيتها إيا  : ((رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
قال لـه   ! ، فالتمس فلم يجد شيئاً    ))التمس ولو خاتماً من حديد    : ((ما أجد شيئاً، فقال   : فقال

نعم، معي سورة   : فقال)) هل معك من القرآن شيء؟    : ((رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
قـد أنكحتكهـا   : ((لمكذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      

  .)٢())بما معك من القرآن
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوج هـذه المـرأة لـذلك              : وجه الداللة من الحديث   

  .)٣(بدون أن يسألها ألها ولي أم ال؟ فدل ذلك على عدم اشتراط الولي الرجل
  :من المعقول: ثالثاً

سها، فقد تصرفت في خالص حقها،      إن المرأة حين تزوج نف    :  استدلوا بالقياس، فقالوا   -١
وهي من أهل التصرف لكونها عاقلة بالغة حرة، فيكون تصرفها صـحيحاً، كمـا لـو                
تصرفت في مالها بنفسها، فصح منها كبيع أمتها، وألنها إذا ملكت بيـع أمتهـا، وهـو                 

                                         
، ٢/١٧٩، الحاكم، المستدرك )٣٢٥٦(، ج٤٥٠: ، النسائي، سنن السنائي، ص    ١٢-٣/١١الطحاوي، شرح معاني اآلثار     ) ١(

  .٧/١٣١البيهقي، السنن الكبرى 
، الزرقـاني، شـرح الزرقـاني علـى       ٢١٥-٩/٢١١،النووي،صحيح مسلم بشرح النووي   ٩/١٩٠ابن حجر،فتح الباري  ) ٢(

  .٧/٥٧، البيهقي، السنن الكبرى ٣/٢٤٧دارقطني، سنن الدارقطني،ال١٢٩-٣/٢٨الموطأ
  .١/٤٠١الجصاص، أحكام القرآن ) ٣(



– 

  )٢٠٤٢(

تصرف في رقبتها وسائر منافعها، ففي النكاح الذي هو عقـد علـى بعـض منافعهـا                 
  .)١(أولى

ن والية اإلنكاح إنما تثبت لألب على الصغيرة بطريق النيابة عنها باعتبار النكـاح             أ -٢
نافعاً لها في الدين والدنيا، ولحاجتها للنكاح في الحال والمآل، وهي بطبيعتها تعجز عـن        
أن تحرز هذه المصالح بنفسها، وطبيعة الذكورة في الرجل تجعله قادراً على القيام بهذه              

 بلغت المرأة عن عقل زال عجزها، وأصـبحت قـادرة بنفـسها علـى               المهام، وإذا ما  
التصرف في أمرها وشؤونها، حتى تثبت لها الوالية بعد زوال والية غيرهـا عليهـا،                
وذلك ألن الوالية لغير المرأة عليها إنما تثبت للضرورة، فتزول هـذه الواليـة بـزوال           

  .)٢(الضرورة
  :الترجيح

 المسألة، وأدلة كل منهم، وما وجهـوا بـه هـذه األدلـة     بعد ذكر أقوال العلماء في هذه     
ومناقشتها والرد عليها من الطرف اآلخر، يظهر لي واهللا أعلم بالصواب، رجحان رأي              
الجمهور بفرضية الوالية في النكاح، وأنه ال يجوز للمرأة أن تنكح نفـسها بنفـسها، وال     

ت العقد كان النكـاح بـاطالً       أن تنكح غيرها، وعبارتها غير معتبرة في ذلك، فلو باشر         
غير صحيح، سواء كانت بكراً أو ثيباً، شريفة أو دنية، رشيدة أو سـفيهة، وسـواء أذن            

  :وذلك لألسباب التالية. لها وليها أو لم يأذن
 كثرة األدلة المتعددة المتضافرة التي يقوي بعضها بعضاً، والتي تركز علـى عـدم               -١

الطه البطالن ذلك الذي يقوم على غيـر الواليـة،   صحة النكاح بغير ولي، وأنه نكاح يخ 
والتي تنفرد فيه المرأة بتزويج نفسها بنفسها، وليس أدل على ذلك مما ثبت في الحـديث              
: الصحيح فيما روى عن أبي بريدة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال                 

   )٣())ال نكاح إال بولي((
وفي مقابل ذلك، فإن أدلة المخالفين ال تقوى على التماسك أمام ما اعتمده الجمهور مـن                
أدلة، ذلك أن أدلة المخالفين النافين لفرضية الوالية ال تنهض حجة وافية كافية يـستبين               

                                         
، المرغينـاني،  ٢٥٨/ ٣، ابن الهمام، شرح فتح القدير٣/٥٦، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ٥/١٣السرخسي،المبسوط  ) ١(

، الجصاص، أحكام القرآن ١/١٦٧ه، مجمع األنهر ، الشيخ زاد٣/٩١االختيار : ، الموصلي١/١٩٦الهداية شرح البداية 
  .٦/٤٤٩، ابن قدامة، المغني ٢/١١، ابن رشد، بداية المجتهد ١/٤٠٢

  .)١٢٩-١٢٨(، أبو زهرة، األحوال الشخصية ٣/١٣٦٧الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(
  :.سبق تخريجه، ص) ٣(



 

 )٢٠٤٣(

معها المقصود، فهي أدلة يخالطها اإلجمال واالحتمـال بمـا يـشير بأنهـا ال تـصلح                 
  .فلالستدالل في موضع الخال

 أن طبيعة المرأة وما جبلت عليه من ضعف في األرادة والرأي معاً، وبحكم أنوثتها               -٢
التي أورثتها مزيداً هائالً من العواطف الغالبة، والتي كثيراً ما تسوقها إلى حيث الخطل              
والزلل والهوى في غمرة النسيان الغامر والعاطفة الجارفة بغير تبصر عميق أو تفكيـر              

  .نافذ ثاقب
ي ضوء ذلك كله يحرص اإلسالم على أن ال تزوج المرأة نفـسها أو غيرهـا حفاظـاً       ف

على مصلحتها وحماية لشأنها كله أن تنال منه العوادي فتؤذيها أبلغ إيذاء في حالها وفي               
مالها، وكيالً تقع ضحية االستغفال واالستعجال، يوجب اإلسالم أن يقوم الـولي بإنكـاح         

لتزام بهذه المسؤلية، وأقدر على التحري والبحث والمعرفـة،         المرأة، ألنه أقوى على اال    
فال يفوته أمر الخاطب للبنت، فيعرفه حق المعرفة، ويتثبت تماماً مـن مبلـغ صـلوحه              

  .زوجاً كريماً مؤتمناً
كما أن األخذ برأي جمهور الحنفية قد يفتح باباً من الفساد ال يوصد، ألنه يجعل النـساء                 

اء وال تبالي، ال سيما والمـسلمون فـي أقطـارهم المختلفـة             تعتدي على حقوق األولي   
يتعرضون إلى أنواع شتى من الحضارات الزائفة الماجنة التي تسعى إلى هتك كل ستر              
للمرأة والخروج على كل فضيلة، حتى تقع فريسة سهلة لشرور دعاة الرذيلة، وبالتـالي              

 األخالق والعادات العربيـة     تكون معول هدم لألمة، وهذا ال يرضاه مسلم بحال، كما أن          
الحميدة تأبى على األسرة أن تخرج المرأة على المألوف من العادات، فتتفق مع رجـل               

  .)١(على الزواج ثم يكون األهل والعشيرة آخر من يعلم
على أننا نالحظ أن الحنفية الذين أطلقوا يد المرأة الحرة البالغة العاقلة في هذه المـسألة،          

وحق الولي، فأجازوا عقدها إذا كان الزوج كفؤاً والمهر ليس من أقـل  قد احتاطوا لألمر  
  :من مهر المثل، وبذلك ينحصر الخالف بين الحنفية وبين الجمهور في اآلتي

 الحنفية احتاطوا لحق الولي باشتراط الكفاءة ومهر المثل فـي عقـد المـرأة الحـرة       -أ
رطوا أخذ رأيه مسبقاً، فإن وافق      البالغة، فإن توفرا مضى العقد صحيحاً، والجمهور اشت       

  .تم العقد بإنشائه هو وإال فال
                                         

، بدران، الفقه المقـارن     ١/٢٩٣نظام األسرة في اإلسالم     ، محمد عقلة،    ٥١-١/٥٠األمير عبد العزيز، األنكحة الفاسدة      ) ١(
  ).١٣٩(لألحوال الشخصية 



– 

  )٢٠٤٤(

 الحنفية لم يجعلوا للولي سلطاناً على المرأة الحرة البالغة العاقلة عند إنشاء العقـد،               -ب
  .)١(والجمهور جعلوا له سلطاناً، فال تزوج دون موافقته إبتداء

اعد التـرجيح المعروفـة فـي     أن اشتراط الوالية في النكاح يترجح بقاعدتين من قو -٣
  :األصول وهما

 أن أدلة اشتراط الوالية ناقلة عن األصل وهو براءة الذمة حتى يقوم الـدليل، ومـن                 -أ
أسقطها فهو متمسك بتلك البراءة، والدليل الناقل عن األصل مقدم، ألنه شرع زائد علـى     

زم رحمه اهللا تعـالى     إن المثبت مقدم على النافي، ولذلك قال ابن ح        : المعهود، كما قالوا  
إن هذا القول من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الزائد            : في ترجيح أحاديث الوالية   

على معهود األصل، ألن األصل بال شك أن تنكح المرأة من شاءت بغير ولي، فالشرع               
الزائد هو الذي ال يجوز تركه، ألنه شريعة واردة من اهللا تعالى كالـصالة بعـد أن لـم     

  .)٢(والزكاة بعد أن لم تكن، وسائر الشرائع، وال فرقتكن، 
 أن دليل الحظر مقدم على دليل اإلباحة براءة للذمة، فلو كانت األدلة محتملة لهـذا                -ب

وذاك لكان ما دل على التحريم مقدماً على ما دل على اإلباحة، ألن تـرك أمـر مبـاح           
إن الحـالل بـين،     : ((ه وسلم أولى من ارتكاب أمر محرم، وقد قال النبي صلى اهللا علي          

وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الـشبهات فقـد           
استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام كالراعي يرعـى حـول               

 )٣())الحمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك حمـى، أال وإن حمـى اهللا محارمـه                 
:  وقوله صلى اهللا عليـه وسـلم    )٤())دع ما يريبك إلى ما ال يريبك      : ((يه السالم وقوله عل 

  .)٥())اإلثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك((
وأي شبهة أشد إيالماً للنفس من شبهة إنكـاح المـرأة نفـسها بنكـاح البغايـا، كمـا                    

ـ  : صح عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قولـه    التـي تـنكح نفـسها هـي     : (ولكنـا نق

                                         
  ).١٣١-١٣٠(، أبو زهرة، األحوال الشخصية ٣/١٤٧، الشربيني، مغني المحتاج ٦/٤٤٩ابن قدامة، المغني ) ١(
  .٩/٤٥٧ابن حزم، المحلى ) ٢(
  .١١/٢٧ي ، النووي، صحيح مسلم بشرح النوو١/١٢٦ابن حجر، فتح الباري ) ٣(
  ).٣٥٨(، الدارمي، سنن الدارمي )٥٧١٤(،ح ٧٧٢: النسائي، سنن النسائي، ص) ٤(
  ).٣٥٨(، الدارمي، سنن الدارمي ١٩/٣٣البنا، الفتح الرباني ) ٥(



 

 )٢٠٤٥(

البغايـا الالتـي    : (وما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهمـا أنـه قـال            : )١()الزانية
  .)٢()ينكحن أنفسهن بغير أولياء

  ثمرة الخالف
يترتب على هذا الخالف أن المرأة البالغة العاقلة الحرة لو زوجـت نفـسها، أو وكلـت      

لزواج صحيح عند أبي حنيفة وزفر وأبـي  رجالً غير الولي في تزويجها فزوجها، فهذا ا   
يوسف، فيجوز للزوج الخلوة بها ووطؤها، ويقع عليها طالقه وظهاره وإيـالؤه، ولـو              
مات أحدهما ورثه الثاني، وعند محمد وأبي ثور يكون العقد موقوفاً، فإن أجازه الـولي               

طؤها، ولم  ترتبت جميع آثار الزواج عليه، وإن لم يجزه حرم على الزوج الخلوة بها وو             
يقع عليها طالقه، ولو مات أحدهما لم يرثه اآلخر، وعند الجمهور وروايـة عـن أبـي           

  .)٣(يوسف ال ينعقد هذا الزواج أصالً، فال أثر له مطلقاً ولو أجازه الولي

                                         
  :.سبق تخريجه، ص) ١(
، ٧/١٢٥، البيهقي، السنن الكبـرى  )٥٣٣(، ح   ١/١٥٠، سعيد بن منصور، السنن      ١٩٨-٦/١٩٧عبد الرزاق، المصنف  ) ٢(

  . ١/٢٦٥العوفي، الوالية في النكاح :وانظر
، محمد عبد الحميد، ١/٤٣، الحلبي، ملتقى األبحر     ١/١٦٧، شيخ زاده، مجمع األنهر      ٣/١٣٦٤الكاساني، بدائع الصنائع    ) ٣(

  .٧٤: األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية، ص



– 

  )٢٠٤٦(

 الخاتمة
الحمد هللا خالق السموات واألرض، أحمده سبحانه وتعالى في جميع الحاالت، وأصـلي             

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، واسأل اهللا تعالى أن يخـتم لنـا              وأسلم على سيد الخلق   
  .بالباقيات الصالحات أعمالنا

  :هذا وبعد أن أتيت إلى نهاية بحثي أود أن أبين أهم النتائج التي خلصت إليها وهي كما يلى
أن اإلسالم اعتنى بالعالقة الزوجية فوق عنايته بأية عالقة إنسانية أخرى، واهتم  - ١

 .من مراحل هذه العالقةبكل مرحلة 
وال أن تزوج ،أنه ال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها،سواء أكانت صغيرة أم كبيرة - ٢

غيرها، وأن الولي هو الذي يقوم بذلك، فإن زوجت نفسها بدون إذن وليها 
 .فزواجها باطل

هناك بعض الفقهاء من أجاز للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها، بكراً كانت أو ثيباً، إذا  -٣
الزوج كفؤا لها، أو أذن لها الولي بذلك، وإن كان من المستحب أن يتولى العقد كان 

 .الولي صوناً لها عن التبذل إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال األجانب عنها
إذا تولت المرأة عقد زواجها، وكان لها ولي عاصب : هناك من العلماء من قال - ٤

كفئا، وأال يقل مهرها عن مهر اشترط لصحة زواجها ولزومه أن يكون الزوج 
المثل، أما إذا زوجت نفسها من غير كفء فللولي حق االعتراض، إال إذا سكت 

 .حتى ولدت، فإن حقه يسقط محافظة على الولد من الضياع
أن المرأة البالغة العاقلة الحرة لو زوجت نفسها، أو وكلت رجال غير الولي في  - ٥

د الحنفية، فيجوز للزوج الخلوة بها تزويجها فزوجها، فهذا الزواج صحيح عن
ووطؤها، ويقع عليها طالقه وظهاره وإيالؤه، ولو مات أحدهما ورثه اآلخر، 
وعلى رواية محمد رحمه اهللا تعالى يكون العقد موقوفا، فإن أجازه الولي ترتب 
جميع آثار الزوج عليه، وإن لم يجزه حرم على الزوج الخلوة بها ووطؤها ولم 

قه، ولو مات أحدهما لم يرثه اآلخر، وعند الجمهور ال ينعقد هذا يقع عليها طال
 .الزواج أصالً، فال أثر له مطلقاً ولو أجازه الولي

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا وحبيبنا محمد 
 .وعلى آله وصحبه أجمعين

  



 

 )٢٠٤٧(

 :المصادر والمراجع
  لعظيمآبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق ا - ١
         ،دار إحياء التـراث    : بيروت(التعليق المغني على الدارقطني بهامش سنن الدارقطني

 ).١٤١٣/١٩٩٣العربي، 

            ،المكتبـة الـسلفية،    : المدينـة المنـورة   (عون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود
  .٢، ط)١٣٨٨/١٩٦٨

حاديث                           ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم، الكتاب المصنف في األ                -٢
دار الكتـب العلميـة،     : بيـروت (واآلثار، تـصحيح محمـد عبـد الـسالم شـاهين،            

 .١، ط)١٤١٦/١٩٩٥

ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمـشقي الحنبلـي، مجمـوع                - ٣
 .١، ط)مطابع الرياض: الرياض(الفتاوى، 

 .نيابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقال - ٤

  ،دار المعرفة: بيروت(تقريب التهذيب، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.( 

        ،تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تصحيح عبد اهللا هاشـم اليمـاني
 ).١٣٨٤/١٩٦٤شركة الطباعة الفنية المتحدة، : القاهرة(

  ،١، ط)مطبعة دائرة المعارف النظامية: الهند(تهذيب التهديب. 
 مطبعـة  : القاهرة(راية في تخريج أحاديث الهداية، تصحيح عبد اهللا هاشم اليماني،           الد

 ).١٣٨٤/١٩٦٤الفجالة، 

  ،دار الفكر: بيروت(فتح الباري شرح صحيح البخاري.( 

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، المحلي، تحقيق أحمد          - ٥
 ).دار التراث: القاهرة(محمد شاكر، 

الحسين، محمد علي بن الحسين المالكي، تهذيب الفـروق والقواعـد الـسنية،             ابن   - ٦
 ).عالم الكتب: بيروت(

ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند اإلمام أحمد، تحقيق أحمد محمـد      - ٧
 ).دار المعارف: مصر(شاكر، 

ـ                 - ٨ ة ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي، بدايـة المجتهـد ونهاي
 ).١٣٩٨/١٩٧٨دار المعرفة، : بيروت(المقتصد، 



– 

  )٢٠٤٨(

ابن عابدين، محمد أمين بن السيد عمر عابدين، حاشـية رد المحتـار علـى الـدر              - ٩
 .٢، ط)١٣٨٦/١٩٦٦دار الفكر، : بيروت(المختار، شرح تنوير األبصار، 

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي،              -١٠
، )١٤٠٧/١٩٨٧دار الكتب العلمية،    : بيروت(ي في فقه أهل المدينة المالكي،       الكاف

 .١ط

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي، أحكـام القـرآن،                 -١١
 ).دار الفكر: بيروت(تحقيق علي محمد البجاوي، 

 ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي، المحرر الوجيز فـي تفـسير               -١٢
دار الكتب العلمية،   : بيروت(الكتاب العزيز، تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد،         

 .١، ط)١٤١٣/١٩٩٣

دار الكتـب   : بيروت(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة،            -١٣
 ).العلمية

ابن قاسم، عبد الرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـمي النجـدي الحنبلـي،                 -١٤
 .٢، ط)١٤٠٣/١٩٨٣(زاد المستقنع، حاشيةالروض المربع شرح 

 .ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي -١٥

             ،المكتـب اإلسـالمي،    : بيـروت (الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمـد بـن حنبـل
 .٢، ط)١٣٩٩/١٩٧٩

  ،مكتبة الرياض الحديثة: الرياض(المغني.( 

: القاهرة(عيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم،      ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسما       -١٦
 .١، ط)١٤٠٨/١٩٨٨دار الحديث، 

ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيـق محمـد                 -١٧
 ).المكتبة اإلسالمية: استانبول(فؤاد عبد الباقي، 

حنبلـي،  ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح المـؤرخ ال              -١٨
 ).١٣٩٧/١٩٧٧المكتب اإلسالمي، : بيروت(المبدع في شرح المقنع، 

ابن منصور، سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني، سنن سـعيد بـن منـصور،               -١٩
 ).دار الكتب العلمية: بيروت(تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، 



 

 )٢٠٤٩(

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكر بن منظور األفريقـي المـصري، لـسان               -٢٠
 ).دار صادر: بيروت(العرب، 

 .ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد -٢١
  ،١٣٨٧/١٩٦٨مؤسسة الحلبي، : القاهرة(األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة.( 

  ،٢، ط)دار المعرفة: بيروت(البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 

ح ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، شـرح فـت               -٢٢
 ).دار إحياء التراث: بيروت(القدير على الهداية، 

أبو البركات، مجد الدين أبو البركات عبد السالم بن عبد اهللا بن محمد بـن تيميـة       -٢٣
 ).دار الكتاب العربي: بيروت(الحراني، المحرر في الفقه، 

أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني األزدي، سنن أبي داود، راجعه محمـد              -٢٤
 ).مكتبة الرياض الحديثة: الرياض(ن عبد الحميد، محي الدي

 ).دار الفكر: بيروت(أبو زهرة، اإلمام محمد أبو زهرة، األحوال الشخصية،  -٢٥
دار : عمـان (األشقر، عمر األشقر، أحكام الزواج في ضـوء الكتـاب والـسنة،             -٢٦

 .٢، ط)١٤١٨/١٩٩٧النفائس، 

ي، المفـردات فـي     األصفهاني، الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصـفهان        -٢٧
 ).دار المعرفة: بيروت(غريب القرآن، 

 .األلباني، محمد ناصر الدين األلباني -٢٨

           ،المكتـب اإلسـالمي،    : بيـروت (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل
 .٢، ط)١٤٠٥/١٩٨٤

  ،٢، ط)١٤٢١/٢٠٠٠مكتبة المعارف، : الرياض(صحيح سنن أبي داود. 

  ،١، ط)١٤١٧/١٩٩٧ مكتبة المعارف،:الرياض( صحيح سنن ابن ماجه. 
دار بلنـسية   : الرياض(أنور، حافظ محمد أنور، والية المرأة في الفقه اإلسالمي،           -٢٩

 .١، ط)١٤٢٠/١٩٩٩للنشر، 

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف المعروف بالباجي، المنتقى شرح موطأ اإلمـام         -٣٠
 ).١٣٣٢/١٩١٣دار الكتاب العربي، : بيروت(مالك، 

دار النهضة  : بيروت(ران أبو العينين، الفقه المقارن لألحوال الشخصية،        بدران، بد  -٣١
 ).العربية



– 

  )٢٠٥٠(

البنا، أحمد بن عبد الرحمن البنا، الفتح الرباني بترتيـب مـسند اإلمـام أحمـد،                 -٣٢
 ).دار الحديث: القاهرة(

: بيـروت (البورنو، محمد صدقي البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،            -٣٣
 .٤، ط)١٤١٦/١٩٩٦، مؤسسةالرسالة

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن مـتن اإلقنـاع،     -٣٤
 ).١٣٩٤/١٩٧٤مطبعة الحكومة، : مكة(

مطبعـة دار   : الهنـد (البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى،           -٣٥
 ).١٣٥٣/١٩٣٣المعارف، 

رمذي، الجامع الصحيح المسمى    الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الت         -٣٦
مطبعة مـصطفى البـابي     : مصر(بسنن الترمذي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،        

 .٢، ط)١٣٨٨/١٩٦٨الحلبي، 

الجزري، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريـب     -٣٧
 ).المكتبة اإلسالمية: طرابلس(الحديث واألثر، تحقيق محمود محمد الطناحي، 

: االسـتانة (الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القـرآن،    -٣٨
 ).١٣٣٥/١٩١٠مطبعة األوقاف اإلسالمية، 

الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا الجويني، الغياثي، غياث األمـم فـي                -٣٩
، )١٤٠١/١٩٨٠مطبعة نهـضة،    : مصر(التيات الظلم، تحقيق عبد العظيم الديب،       

 .٢ط

لحاكم، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحـاكم النيـسابوري، المـستدرك علـى                ا -٤٠
 ).دار الكتاب العربي: بيروت(الصحيحين في الحديث، 

الحجاوي، شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بـن             -٤١
 ).دار المعرفة: بيروت(حنبل، تحقيق عبد اللطيف محمد موسى السبكي، 

دار الفكـر  : بيـروت (هللا، علي حسب اهللا، الزواج في الشريعة اإلسالمية،    حسب ا  -٤٢
 ).العربي

الحلبي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، ملتقى األبحر، تحقيق وهبي سـليمان       -٤٣
 .١، ط)١٤٠٩/١٩٨٩مؤسسة الرسالة، : بيروت(غاوجي األلباني، 



 

 )٢٠٥١(

ـ   -٤٤ ازن، تفـسير الخـازن،   الخازن، عالء الدين على بن محمد البغدادي الشهير بالخ
 .١، ط)١٤١٥/١٩٩٥دارا لكتب العلمية، : بيروت(

الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، معالم السنن، تحقيق أحمـد محمـد               -٤٥
 ).١٤٠٥/١٩٨٠دار المعرفة، : بيروت(شاكر ومحمد حامد الفقي، 

ـ  : القـاهرة (الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني،         -٤٦ ن دار المحاس
 ).للطباعة

الداه الشنقيطي، محمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطي، فتح الرحيم على فقه اإلمام              -٤٧
 .٣، ط)١٣٩٩/١٩٧٩دار الفكر، : بيروت(مالك، 

دار : مصر(الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،           -٤٨
 ).الفكر

دار : بيروت(مي، سنن الدارمي،   الدارمي، أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن الدار         -٤٩
 .١، ط)ابن حزم

الرازي، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن حسين القرشي الشافعي الملقب بفخر الدين               -٥٠
 .٢، ط)دار الكتب العلمية: طهران(الرازي، التفسير الكبير، 

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، شرح الزرقاني على              -٥١
 ).١٣٩٨/١٩٧٨دار المعرفة، : بيروت( مالك، موطأ اإلمام

الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، المنثور في القواعد، تحقيق تيسير             -٥٢
 .٢، ط)١٤٠٥/١٩٨٥دار الكويت للصحافة، : الكويت(فائق أحمد محمود، 

الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غريـب الحـديث،              -٥٣
 .١، ط)١٤١٧/١٩٩٦دار الكتب العلمية، : بيروت(مس الدين، تحقيق إبراهيم ش

الزيلعي، أبو محمد عبد اهللا بن يوسف الحنفي، نصب الراية ألحاديـث الهدايـة،               -٥٤
 .٢، ط)مكتبة الرياض الحديثة: الرياض(

 .١، ط)١٣٩٧/١٩٧٧دار الفكر، : بيروت(سابق، سيد سابق، فقه السنة،  -٥٥

ي السبكي، األشباه والنظائر، تحقيـق عـال        السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن عل       -٥٦
دار الكتـب العلميـة،     : بيـروت (أحمد عبد الواحـد وعلـي محمـد عـوض،           

 .١، ط)١٤١١/١٩٩١



– 

  )٢٠٥٢(

دار : بيـروت (السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخـسي، المبـسوط،             -٥٧
 .٢، ط)المعرفة

فروع السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي، األشباه والنظائر في قواعد و           -٥٨
 .١، ط)١٤٠٣/١٩٨٣دار الكتاب العربي، : بيروت(فقه الشافعية، 

دار الطباعة المحمدية،   : القاهرة(الشاذلي، حسن علي الشاذلي، الوالية على النفس،         -٥٩
 .١، ط)١٣٩٩/١٩٧٩

 .الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي -٦٠

  ،١٤٠٠/١٩٨٠درا الكتب العليمة، : بيروت(أحكام القرآن.( 

 ٢، ط)١٤٠٣/١٩٨٣دار الفكر، : بيروت(م، األ. 

الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفـة ألفـاظ               -٦١
 ).المكتبة اإلسالمية: دمشق(المنهاج على متن منهاج الطالبين، 

الشيخ زاده، عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المدعو بـشيخ زاده، مجمـع     -٦٢
 ).دار الطباعة العامرة: بيروت(بحر، األنهر شرح ملتقى األ

 .الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني -٦٣

             ،بيـروت (السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، تحقيق محمود إبراهيم زائد :
 .١، ط)١٤٠٥/١٩٨٥دار الكتب العلمية، 

  ،دار القلم: بيروت(نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار(. 

الشلبي، أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي، تجريد الفوائد الدقائق فـي شـرح كنـز                -٦٤
 ).دار المعرفة: بيروت(الدقائق، مطبوع على حاشية تبيين الحقائق، 

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي، المهذب فـي فقـه اإلمـام               -٦٥
 ).مطبعة عيسى البابي الحلبي: مصر(الشافعي، 

حمد بن إسماعيل بن صالح األمير الكحالني الصنعاني، سبل الـسالم   الصنعاني، م  -٦٦
 ).مطبوعات جامعة اإلمام: الرياض(شرح بلوغ المرام، 

الطحاوي، أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، شرح معاني اآلثار، تحقيق محمـد     -٦٧
 .١، ط)١٩٧٩، ١٣٩٩دار الكتب العلمية، : بيروت(زهري النجار، 

الدين عبد الحميد، األحـوال الشخـصية فـي الـشريعة           عبد الحميد، محمد محي      -٦٨
 .١، ط)١٤٠٤/١٩٨٤دارالكتاب العربي، : بيروت(اإلسالمية، 



 

 )٢٠٥٣(

المجلـس  : الهند(عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف،            -٦٩
 .١، ط)١٣٩٣/١٩٧٣العلمي، 

لـشريعة  عبد العزيز، أمير عبد العزيز، األنكحة الفاسدة والمنهـي عنهـا فـي ا              -٧٠
 .١، ط)١٤٠٢/١٩٨٢مكتبة األقصى، : عمان(اإلسالمية، 

العدوى، على الصعيدي العدوي، حاشية العدوى على شرح أبي الحسن لرسالة ابن           -٧١
 ).دار المعرفة: بيروت(أبي زيد، 

مكتبـة الرسـالة العربيـة،      : عمان(عقلة، محمد عقلة، نظام األسرة في اإلسالم،         -٧٢
 .١، ط)١٩٨٣

 الشيخ محمد أحمد، فتح العلي المالك في الفتوى على مـذهب            عليش، أبو عبد اهللا    -٧٣
 ).دار المعرفة: بيروت(اإلمام مالك، 

دار : بيروت(العمراني، محمد الكدي العمراني، فقه األسرة المسلمة في المهاجر،           -٧٤
 .١، ط)١٤٢٢/٢٠٠١الكتب العلمية، 

دار : رةالمنـصو (فرج، السيد أحمد فرج، الزواج وأحكامه في مذهب أهل السنة،            -٧٥
 .١، ط)١٤٠٩/١٩٨٩الوفاء، 

الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القـاموس المحـيط،              -٧٦
 .١، ط)١٤٠٦/١٩٨٦مؤسسةالرسالة، : بيروت(

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير فـي غريـب               -٧٧
 ).دار القلم: بيروت(الشرح الكبير للرافعي، 

ي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بـالقرافي،            القراف -٧٨
 ).عالم الكتاب: بيروت(الفروق، 

: بيـروت (القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،            -٧٩
 ).مؤسسة مناهل العرفان

 فـي   الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الـصنائع            -٨٠
 ).مطبعة اإلمام: مصر(ترتيب الشرائع، 

الكوهجي، عبد اهللا بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي، زاد المحتاج بشرح المنهاج،             -٨١
 ).الشؤون الدينية: قطر(



– 

  )٢٠٥٤(

مالك، مالك بن أنس بن مالك األصبحي، الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي،               -٨٢
 ).١٣٧٠/١٩٥١دار إحياء الكتب العربية، : بيروت(

اوي، عالء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، اإلنصاف في معرفـة             المرد -٨٣
دار إحيـاء  : بيـروت (الراجح من الخالف علي مذهب اإلمام أحمد بـن حنبـل،           

 ).العربي

المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر الراشدني المرغيناني، الهدايـة شـرح              -٨٤
 ).المكتبة اإلسالمية: دمشق(البداية، 

 الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم،           مسلم، أبو  -٨٥
 .١، ط)١٤١٩/١٩٩٨دار السالم، : الرياض(

الموصلي، عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي، االختيـار لتعليـل المحتـار،            -٨٦
 ).دار المعرفة: بيروت(

مكتبـة  : بيـروت (النسائي، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، سـنن النـسائي،              -٨٧
 .٢، ط)١٤٠٦/١٩٨٦المطبوعات اإلسالمية، 

 .النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي -٨٨

  ،٢، ط)١٤٠٥/١٩٨٥المكتب اإلسالمي، : دمشق(روضة الطالبين وعمدة المفتين. 

      ،١٣٤٧/١٩٢٩دار إحياء التراث العربـي،      : بيروت(صحيح مسلم بشرح النووي( ،
 .١ط

  ،مطبعة اإلمام: صرم(المجموع شرح المهذب.( 

 .٣، ط)دار الثقافة: قطر(النيسابوري، محمد بن إبراهيم بن المنذر، اإلجماع،  -٨٩

الوزاني، أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الجديدة الكبرى، تحقيق عمر            -٩٠
 ).١٤١٨/١٩٩٧وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، : المغرب(ابن عباد، 

شريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عـن       الونشريسي، أحمد بن يحيى الون     -٩١
 ).دار المغرب اإلسالمي: بيروت(فتاوى أهل أفريقية واألندلس والمغرب، 

: بيروت(الهيتمي، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج،             -٩٢
  ).دار الفكر

  
  



 

 )٢٠٥٥(

  
  
  
  
  

  
  

  ملخص البحث
ألبي العباس شهاب الدين القرافي  »تنقيح الفصول في علم األصول«كتاب 

وقد نال من ، أحد أهم المصنفات المختصرة في أصول الفقه، )هـ٦٨٤(المالكي 
تدريس والتحشية عليه، وكان الشرح وال أهل العلم ب والمنزلة ما جعله محل عنايةالمكانة

         أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القروي الشهير نوا به؛ الذين اعتمن ضمن هؤالء
ومما تميز به ، »التوضيح في شرح التنقيح«، فشرحه بكتاب )هـ٨٩٨" (حلولو " بـ 

فتتبعت في شرح أنه تضمن لجملة من االستدراكات والتعقبات على القرافي رحمه اهللا؛ 
التعليق عليها حسب الحاجة التي وقمت ب فيها، ههذا البحث أبرز المسائل التي تعقب

وقد قدمت قبلها بترجمة موجزة للقرافي وأبي العباس القروي ، تناسب حجم البحث
  .رحهما اهللا، ونبذة عن الكتاب وشرحه

فأسأل اهللا أن يكون هذا البحث نافعا لقارئه وكاتبه، وصلى اهللا وسلم على نبينا  
  .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  

 
 

 
  والشؤون اإلسالميةالباحث الشرعي بوزارة األوقاف 
  دولة الكويت

  



– 

  )٢٠٥٦(

  رحمن الرحيمبسم اهللا ال
  :الحمد هللا الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد

فهذا البحث يتعلق بجانب مهم من جوانب علم أصول الفقه، حيث إنه يعتبر 
دراسة نقدية من عالم على عالم، وال يخفى على أحد أهمية هذه النوع من الدراسات؛ 

  .م، ويفتق أذهانهمحيث إنه يبصر الطالب بحقائق العل
كما أن فيه إسهام لنبذ التعصب لألعالم المشهورين مع حفظ مكانتهم ورفيع 
قدرهم، فقد ظهر باألزمنة المتأخرة نوع من التعصب المذموم، وهذا بال شك له أثره 

  .السيء على البيئة العلمية، وأسوأ إذا كان في األصول
باس شهاب الدين القرافي ألبي الع »تنقيح الفصول في علم األصول«وكتاب 

، أحد أهم المصنفات المختصرة في أصول الفقه، أتى فيه على )هـ٦٨٤(المالكي 
أبواب األصول جميعها، ولم يفتْه إالّ اليسير منها، وامتاز بحسن التبويب والترتيب، 

  .والتقسيم والتنظيم
والتحشية ولما كان هذا الكتاب بهذه المكانة، اشتغل أهل العلم بشرحه وتدريسه 

" عليه، وكان من ضمن هؤالء، أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القروي الشهير بـ 
، وذكر في الباعث له »التوضيح في شرح التنقيح«، فشرحه بكتاب )هـ٨٩٨" (حلولو 

على شرح الكتاب أن فيه بعض العبارات غير محررة، ومسائل تحتاج إلى مزيد 
  .ارده؛ ليكمل االنتفاع بهتحقيق، فأحب تكميل فوائده، ورد شو

وقمت فتتبعت في هذا البحث أبرز المسائل التي تعقب فيها حلولو القرافي، 
، فأسأل اهللا أن يكون بالتمهيد لها والتعليق عليها حسب الحاجة التي تناسب حجم البحث

هذا البحث نافعا لقارئه وكاتبه، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 
  .نأجمعي

وقد اقتضت طبيعة البحث أن تكون بمقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، وهي 
  :كالتالي
  المقدمة

  .التعريف بالشهاب القرافي وحلولو المالكي: المبحث األول
  . للشهاب القرافيموجزة ترجمة :المطلب األول
  . لحلولو المالكيموجزةترجمة : المطلب الثاني



 

 )٢٠٥٧(

  .ح وشرح حلولو عليهالتعريف بكتاب التنقي: المبحث الثاني
  .التعريف بكتاب التنقيح: المطلب األول
 .التعريف بكتاب التوضيح شرح التنقيح: المطلب الثاني

  .تعقبات حلولو على التنقيح: المبحث الثالث
  .صورة الحد: المطلب األول
  .في ذكر أقسام الكلي: المطلب الثاني
  هل االستثناء من المخصصات أم ال؟: المطلب الثالث

  .الفصل بين تعريف الشرط وأقسامه: مطلب الرابعال
  .لحن الخطاب عند أبي الوليد الباجي: المطلب الخامس
  .حجية المفهوم إذا خرج مخرج الغالب: المطلب السادس
  .في تعريف العدالة: المطلب السابع
  .في تعارض الدليلين المظنونين: المطلب الثامن
  .المشاهدة بالحسحكم التقليد في األمور : المطلب التاسع
  .التأثيم بالفعل المختلف بتحريمه: المطلب العاشر

  .الخاتمة، وفيها أهم النتائج



– 

  )٢٠٥٨(

  المبحث األول
  التعريف بالشهاب القرافي وحلولو المالكي

  :وفيه مطلبان
  :المطلب األول

  )١(ترجمة مقتضبة للشهاب القرافي
  :اسمه ونسبه وكنيته

يلِّين  بن اهللا عبد بن الرحمن عبد بن إدريس بن أبو العباس أحمد: هو
  .الصنهاجي البهفشيمي البهنسي القرافي

  :مولده ونشأته
ونشأتي ومولدي «: صرح القرافي رحمه اهللا عن تأريخ مولده بنفسه، حيث قال

  .)٢( »)هـ٦٢٦(بمصر سنة ست وعشرين وستمائة 
 شبو قرى من  وهي قرية»بهفشيم«فكانت بمصر، وتحديدا بقرية : أما نشأته

  .مصر صعيد من
ولم تذكر كتب التراجم عن حال نشأته شيًئا يذكر، إال أن المتأمل في تراث هذا 
العلَم، وشخصيته العلمية المتميزة، يجزم بأنه كان مجدا في طلب العلم، شغوفًا بتعلم 

  .العلوم كلها، الشرعية والدنيوية
  :طلبه للعلم ورحالته

- لمية، إال رحلته إلى مصر القديمة ال يعرف للقرافي رحمه اهللا رحالت ع
 للدراسة بمدارسها، ولعل ذلك بسبب أنه لم تكن هناك حاجة للرحلة، فقد كانت - القاهرة

                                         
  :ينظر في ترجمته )١(

  ).١/٢٣٩(الديباج المذهب  -
  ).٥١/١٧٧(تاريخ اإلسالم  -
  ).٣٩٣ص (نيل االبتهاج  -
 ).١/٢٧٠(شجرة النور الزكية  -
  )٩٤/ ١(األعالم للزركلي  -

 ).١/٤٤٠(العقد المنظوم  )٢(



 

 )٢٠٥٩(

مصر في عصره محلًا لنزوح كثير من أهل العلم من بغداد والبصرة والشام بسبب 
  .، ولكثرة المدارس التي أجريت األرزاق على الطالب فيها)١(التتار

وهي مدرسة : »الصاحبية«ن هذه المدارس الوقفية المدرسة  وكان من ضم
خاصة بالمالكية، وهذه المدرسة درس فيها القرافي، وكانت توزع عليه األرزاق فيها، 

 كتاب في وجدتها الفصول وهذه«: وقد ذكر لنا القرافي أن فيها مكتبة استفاد منها، قال
  .)٢(»ظاللها اهللا أسبغ الناجية، الوزيرية الصاحبية الخزانة

ولذلك لم يشتغل القرافي في حياته بشيء سوى العلم، فلم ينقل لنا أنه اشتغل بشيء من 
  .طلب الرزق أو غيره، بل منقطعا لطلب العلم تعلما وتعليما

  :شيوخهأبرز  
 أبي بن عمرو بن عثمان عمرو أبو ):هـ٦٤٦ت(الحاجب  جمال الدين ابن .١

  .المالكي يونس بن بكر
 يونس بن عمويه بن عبدالحميد): هـ٦٥٢ت(الخُسروشَاهي  الدين شمس .٢

  .الشافعي
 .عبدالقوي بن العظيم عبد محمد أبو ):هـ٦٥٦ت(المنِْذري  الدين زكي .٣
 بن عبدالسالم بن العزيز عبد محمد أبو): هـ٦٦٠ت(العز ابن عبدالسالم  .٤

 .العلماء بسلطان الشافعي، الملقَّب السلَمي القاسم
  :تهوفا

 أربعمائة عام اآلخرة يوم األحد، آخر يوم من جمادى ي رحمه اهللا فيتوف
  ).هـ٦٨٤(وستمائة  وثمانين

                                         
 ).٣٥٦/ ١٧(البداية والنهاية : ينظر) ١(
 ).١/٤٩٩(نفائس األصول  )٢(



– 

  )٢٠٦٠(

  :المطلب الثاني
  )١( المالكي)حلولو(ـترجمة مقتضبة ل

  :اسمه ونسبه وكنيته
 أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن موسى بن عبدالحق اليزليطني أو :هو

  ).وحلول: (، الشهير بـاليزليتني القروي
  :مولده

بالقرب من طرابلس الغرب، وال يعرف ) زليطن(ولد حلولو رحمه اهللا ببلدة 
  ).هـ٨٩٥(تأريخ والدته تحديدا، غير إنهم ذكروا أنه كان حيا سنة 

  :طلبه للعلم ورحالتهنشأته و
، فحفظ القرآن، ثم انتقل إلى القيروان )زليطن(نشأ حلولو في بيئة علمية ببلدة 

ا، ثم انتقل إلى تونس، وتلقى العلم عن أكابر شيوخها في تلك الفترة وأخذ عن علمائه
كالبرزلي والقلشاني وابن ناجي وغيرهم، والزم طائفة منهم، وكان محبا للعلم شغوفًا 

  .به
ومكث فترة طويلة ) طرابلس الغرب(وبعد أن أتم دراسته عين قاضيا بمدينة 

 على كبرى المدارس في عصره، ثم عزل عن القضاء ورجع إلى تونس وعين شيخًا
وهي المدرسة المنسوبة إلى القائد نبيل، وظل مشتغال بالتدريس والتأليف بتونس حتى 

  .وافته المنية
  :شيوخهأبرز 
  ).هـ٨٤٤ت(أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القيرواني ثم التونسي  .١
  ).هـ٨٣٨ت(أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني  .٢
  ).هـ٨٤٧ت(و حفص عمر بن محمد القلشاني التونسي أب .٣

                                         
  : ينظر في ترجمته )١(

  ).٥٤ص(أعالم ليبيا للطاهر الزاوي  -
  ).٥٠ص(لفين الليبيين العرب دليل المؤ -
  ).١٢٥ص(الجواهر اإلكليلية  -
 ).٥/٦٨(أعالم المغرب العربي  -
  )١٤٧/ ١(األعالم للزركلي  -
  ).٢٦٠/ ٢(الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  -



 

 )٢٠٦١(

 ).هـ٨٥٤ت(أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني  .٤
  :تهوفا

 .ودفن بها) هـ٨٩٨(توفي في تونس سنة 



– 

  )٢٠٦٢(

  المبحث الثاني
   وشرح حلولو عليهحالتعريف بكتاب التنقي

  :وفيه مطلبان
  :المطلب األول

  نبذة تعريفية بكتاب التنقيح
ه يفصح عن نوان، وع»لفصول في علم األصولتنقيح ا«:  الكتاباسم

موضوعه، فهو كتاب متخصص في علم األصول بجميع أبوابه، وليس مقصورا على 
  .في الفقه» الذخيرة« الكبير باب من أبوابه، ألفه القرافي رحمه اهللا ليكون مقدمة لكتابه

 بين أنه اتكأ فيه القرافي رحمه اهللا على كتاب المحصول لإلمام الرازي، ولكنه
اعتمد فيه أيضا على مصادر أخرى، كمقدمة ابن القصار واإلفادة للقاضي عبدالوهاب 
واإلشارة للباجي، وزاد عليه كثيرا من القواعد والتحريرات والقيود والتنبيهات، ونقل 

  .فيه أقوالًا كثيرة ألعالم المالكية الكبار
صول وأهم مسائله، وقد استوعب الكتاب على صغر حجمه عامة أبواب األ

  .دون اإلخالل في ذلك
وهذا التأليف من أجل التأليفات «): هـ٨٩٩ ()١(قال أبو علي الشوشاوي

وأفضل المختصرات؛ الشتماله على قواعد األصول ومبانيها، واحتوائه على ما البد 
  .)٢(»للفقيه منه
 - يعني كتاب التنقيح-فإنه «): هـ١٣٩٣(قال الشيخ الطاهر ابن عاشور و

مع فوائد عزت عن أن تسام، واستوعب مسائل أصول الفقه بما ليس ورائه للمستزيد ج
  .)٣(»مرام

كما تميز بسهولة عبارته ووضوحها، فلم يعتريها ما اعترى بعض 
  .المختصرات من التعقيد والعصوبة بسبب االختصار

                                         
، له تصانيف عديدة، )هـ٨٩٩(، وفاته سنة تسع وتسعين وثمانمائة )سوس(الفقيه المالكي، المفسر، من بالد ) ١(

نيل : ينظر في ترجمته. وائد الجميلة على اآليات الجليلة، مباحث في نزول القرآن وكتابته، وغيرهاالف: منها
 ).٢٤٧/ ٢(، األعالم للزركلي )١٦٣ص (االبتهاج 

 ).١/٩٤(رفع النقاب  )٢(
  ).١/٣(حاشية ابن عاشور  )٣(



 

 )٢٠٦٣(

وقد اعتنى القرافي رحمه اهللا في الكتاب عناية خاصة بذكر الحدود وضبطها 
  .حها وبيان محترزاتها، بل إنه عقد أول باب في الكتاب في االصطالحاتوشر

في المسائل على وجه   بذكر مذهب اإلمام مالك وأصحابهكما اعتنى عناية خاصة
 .، مع بالتمثيل لما يذكره في الكتاب من مسائل وحدود وقواعدالخصوص

أو ثالثة، وقد يذكر ولم يلتزم استيعاب األقوال في المسألة، بل يكتفي بذكر قولين 
أكثر من ذلك في بعض المسائل الكبيرة، كما إنه لم يلتزم االستدالل لألقوال التي 

  .يذكرها، إنما قصر ذلك للقول المختار عنده
وقد قام بعزو األقوال لقائليها، إال أنه قد يبهمهم أحيانًا فال يعين شخصا أو طائفة 

 .من المذاهب
 أو بعض التنبيهات أو قواعد، ب بذكر فوائد،وفي الغالب يختم فصول األبوا

  .والفروع، بحسب ما يناسب المقام
عناية أهل العلم وطالبه في حياة القرافي، مما حمله على الكتاب  نال وقد

شرحه لكثرة المشتغلين به، ثم بعد وفاته تتابع أهل العلم بشرحه ووضع الحواشي عليه، 
   .و مكانته وقيمته عند أهل العلموما كثرت الجهود عليه إال برهان على عل

 :المطلب الثاني
  »التوضيح في شرح التنقيح«نبذة تعريفية بكتاب 

تنقيح الفصول في علم « هو شرح لكتاب »التنقيح شرح التوضيح في«
  .  لشهاب الدين القرافي رحمه اهللا»األصول

ك ؛ هو ما حواه من مزايا في السب الباعث له على شرح الكتابحلولو أن ذكر
إن الباعث لي على شرح الكتاب ما رأيت «: ، قالوالمضمون مع عناية أهل زمانه به

من تشاغل المريدين لقراءة علم أصول الفقه به دون غيره؛ لما اشتمل عليه من واضح 
العبارة، وبين الداللة واإلشارة، مع ما فيه من فائدة العزو إلى بعض المسائل إلى 

بعض عبارات غير محررة، ومسائل عن مورد التحقيق ولكنه مع ذلك فيه المذهب؛ 
قاصرة، فأحببت تكميل فوائده، ورد شوارده، وتبيين بعض مقاصده ليكمل االنتفاع 

  .)١(»بذلك

                                         
  ).١/٧(شرح حلولو ) ١(



– 

  )٢٠٦٤(

وقد اعتنى فيه بتحرير التعريفات االصطالحية، وبيان اآلراء األصولية ألئمة 
مسائل الخالفية دون المالكية، مع محاولة استقصاء المذاهب األصولية األخرى في ال

  .توسع في ذكر األدلة
وقد سار في شرحه للكتاب على ترتيب القرافي في األبواب والفصول 
والمسائل، غير إنه كان يستدرك عليه في ترتيبه لبعض المسائل، فيقدم بعضها ويؤخر 

  .بعضها
ولم يلتزم شرح كل مسائل الكتاب وألفاظه، وإنما اكتفى بشرح ما يحتاج إلى 

وقد يتعرض لبيان المسائل المشكلة، وإضافة زيادات وتنبيهات يكمل بها ما أغفله ذلك، 
  .القرافي في الكتاب

وكثيرا ما يورد الفروع الفقهية من كتب المالكية، وينقل أبحاثهم في عدة 
 .مواطن



 

 )٢٠٦٥(

  :المبحث الثالث
   على التنقيححلولوتعقبات 

لم يسلم من خلل في بعض ه  غير أنأهميته وقيمته العلمية،على كتاب التنقيح 
  .طبيعة الجهود البشريةهي هذه ، فمسائله

ال حلولو في الباعث له على شرح الكتاب بعد أن ذكر أهميته وقيمته العلمية، ق
ولكنه مع ذلك فيه بعض عبارات غير محررة، ومسائل عن مورد التحقيق «: قال

صده ليكمل االنتفاع قاصرة، فأحببت تكميل فوائده، ورد شوارده، وتبيين بعض مقا
  .)١(»بذلك

  :فهذه جملة من التعقبات التي تيسر جمعها، وهي كما يلي  
  :المطلب األول
صورة الحد  

المنع، :  في اللغة وهوعقد القرافي رحمه اهللا أول فصل في الكتاب في الحد،
حداد؛ ألنه يمنع المعتقل من الخروج من السجن، ومنه تسمية : ومنه تسمية السجان

 الشريعة حدودا؛ ألنها تمنع الجناة من العود إلى الجنايات، ومنه تسمية امتناع حدود
المعتدة من الوفاة باإلحداد المتناعها من الزينة، ومنه تسمية الحديد؛ ألن اإلنسان يمتنع 

  )٢(.به ممن يريده باإلذابة
شرح ما دل عليه اللفظ بطريق «: فهو كما عرفه القرافياالصطالح أما في 

  .)٣(»جمالاإل
هل الحدود هو نفس المحدود أو غيره؟ ولخص : ذكر مسألةثم بعد أن عرفه 

  .غير المحدود إن أريد به اللفظ، ونفسه إن أريد به المعنى: الجواب فيها بأنه
أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود مانعا من دخول : ثم ذكر في شروطه

 بالمساوي، واألخفى، وما ال يعرف إال غيره معه، ونبه على أنه يحترز فيه من التحديد
  .بعد معرفة المحدود، واإلجمال في اللفظ

  
                                         

  ).١/٧(شرح حلولو ) ١(
  ).حدد(مادة ) ١٤٠/ ٣(لسان العرب ) ٢(
  ).٤ص ( شرح تنقيح الفصول )٣(



– 

  )٢٠٦٦(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، : ثم ختم الفصل بذكر أنواعه الخمسة
  .والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع، ثم شرحها

وأنواعه، وأهمل ذكر صورته، فتعقبه حلولو فذكر تعريف الحد، وشروطه، 
واعلم أن المصنف لم يتكلم على صورة الحد، فلنذكره : (إلهماله لها مع أهميتها، قال

  . )١()أن تكون بالبداية بالجنس األقرب ثم بالفصل بعده: وهو. تتميما للفائدة
:المطلب الثاني  

  في ذكر أقسام الكلي
، عرف )٢(في التفريق بين الكلي والجزئيأورد القرافي في الباب األول فصل 

أحدهما محال، : فيه الكلي، وذكر أربعة أقسام له، وذكر أنه ترك قسمين آخرين
  .تركه من باب األدب مع اهللا: والثاني

 )٣(:لألقسام التي ذكرهاتوضيحي وهذا تشجير 

                                         
، )٢٦٩ص (معيار العلم في فن المنطق :  وينظر في الكالم على صورة الحد).١/٤٩(شرح حلولو :  ينظر)١(

، الردود والنقود )٥٢/ ١(، فصول البدائع في أصول الشرائع )٧٦/ ١(بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
 ).٤٣٩ص (جابة السائل شرح بغية اآلمل ، إ)١٥٥/ ١(شرح مختصر ابن الحاجب 

 ).٢٧ص ( شرح تنقيح الفصول )٢(
  .األقسام المرقمة هي التي ذكرها فقط )٣(



 

 )٢٠٦٧(

 وليته اقتصر على تعريفه وترك أقسامه: (فتعقبه حلولو لذكره لألقسام، وقال
  .)١()كما فعل غير واحد من األصوليين، إذ هو القدر المحتاج إليه من ذلك واهللا أعلم

  :المطلب الثالث
  )٢(هل االستثناء من المخصصات أم ال؟

 حقيقة التخصيص، وهو ن لبيا)٣(عقد القرافي الفصل الثامن من الباب األول
مخصص يختص  وهو االنفراد به، ذلك أن الدليل ال؛مشتق من االختصاص بالشيء

  )٤(.باألفراد المخرجة من لفظ العموم دون غيرها؛ فألجل ذلك سمي تخصيصا
إخراج بعض ما تناوله اللفظ : ( باالصطالح بقولهه القرافي رحمه اهللاوعرف

 إن كان المخصص لفظياً، أو بالجنس في الزمانالعام أو ما يقوم مقامه، بدليٍل منفصل 
  .)٥()إن كان عقليا قبل تقرر حكمه

، ) احترازا من االستثناء»في الزمان«: وقولنا: ( شرح محترزاته فيثم قال
فظاهر كالمه يقتضي أن االستثناء ليس من المخصصات، مع أنه عده في باب العموم 

والحق أن االستثناء من : (فهذا تناقض؛ ولذلك تعقبه حلولو وقال! من المخصصات
   .)٦ ()المخصصات المتصلة وال وجه إلخراجه

  :المطلب الرابع
  الفصل بين تعريف الشرط وأقسامه

ذكر القرافي في الفصل الخامس عشر من الباب األول تعريف الشرط والسبب 
 )٧(.والمانع وبين محترزاتها، ثم ذكر خمس فوائد، آخرها كانت في أقسام الشرط

                                         
  ).١/٩٥(شرح حلولو ) ١(
، )٧٣١/ ٢(، تشنيف المسامع بجمع الجوامع )١٤٤/ ٢(اإلبهاج في شرح المنهاج : ينظر في تفصيل المسألة )٢(

  ). ٢٥٣٢/ ٦(شرح التحرير ، التحبير )٤١٤ص (التمهيد لإلسنوي 
 ).٥١ص ( شرح تنقيح الفصول )٣(
  ).٤٦١/ ١(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  )٤(
  ).٥١ص (شرح تنقيح الفصول  )٥(
  ).١/١٥٨(شرح حلولو :  ينظر)٦(
 ).٧٨ص (شرح تنقيح الفصول  )٧(



– 

  )٢٠٦٨(

كان األولى في صناعة : (فتعقبه حلولو تأخيره أقسام الشرط عن تعريفه، وقال
  .)١()لتأليف ذكر أقسام الشرط عقب تعريفها

  :المطلب الخامس
  )٢(لحن الخطاب عند أبي الوليد الباجي

 في بيان لحن الخطاب وفحواه )٣(عقد القرافي الفصل التاسع من الباب األول
بيهه واقتضائه ومفهومه، وهذه األسماء الستة موضوعة في االصطالح لثالثة معان وتن

داللة االقتضاء، ومفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، فهي إذًا ستة أسماء لثالثة : وهي
   )٤(.مسميات

ويبدو أن المؤلف لم يبيض هذا الفصل، فقد وقعت منه أوهام، ولم تكن عباراته 
رتبة، وليس ذلك من عادته رحمه اهللا، وكان من ضمن هذه واضحة، وال مسائله م

األوهام ما نسبه ألبي الوليد الباجي في تعريف لحن الخطاب أنه دليل الخطاب، حيث 
 .)٥()هو دليل الخطاب: قال الباجي: (قال

كذا رأيت هذا الكالم في غير ما نسخه، ولم يزل يتقدم لنا : (قال حلولو
  .)٦(")داللة االقتضاء هي دليل الخطاب: "باجي قالاستشكاله، فإنه يوهم أن ال

الذي هو مفهوم -ذلك أن الباجي ال يقول بأن لحن الخطاب هو دليل الخطاب 
: ، وإنما يذكر داللة االقتضاء، وخالصه كالمه في كتبه أن لحن الخطاب هو-المخالفة

  )٧(.ماال يتم الكالم إال بتقديره، وهو داللة االقتضاء

                                         
 ).١/٢٣٤( شرح حلولو )١(
رث المالكي األندلسي الباجي، العالمة، الحافظ، ذو هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وا) ٢(

الفنون، برع في الحديث والفقه واألصول والنظر، كان من علماء األندلس وحفاظها، حاز الرئاسة فيها، وفاته 
. إحكام الفصول، الحدود، اإلشارة وغيرها: ، له من المصنفات)هـ٤٧٤(بالمرية سنة أربع وسبعين وأربعمائة 

، شذرات )٣٨٤-٣٧٩/ ١(، الديباج المذهب )١٨/٥٣٥(، سير أعالم النبالء )٤٠٨/ ٢(األعيان وفيات : ينظر
 ).٣١٥/ ٥(الذهب 

 ).٥٣ص ( شرح تنقيح الفصول )٣(
 ).١/٤٨٧(رفع النقاب :  ينظر)٤(
 ).٥٣ص ( شرح تنقيح الفصول )٥(
  ).١/١٦٨( شرح حلولو )٦(
، المنهاج في ترتيب الحجاج )٢/٧٣(فصول ، إحكام ال)٢٨٩ص(، اإلشارة )٥١ص(الحدود :  ينظر)٧(
 ).١٩٨ص(، المصطلح األصولي لدى أبي الوليد الباجي للدكتور العربي البوهالي )١٤٥ص(



 

 )٢٠٦٩(

  :المطلب السادس
  حجية المفهوم إذا خرج مخرج الغالب

: األول: فرعان: (قال القرافي في الباب الحادي عشر في دليل الخطاب
ولَا تَقْتُلُوا {: المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا، نحو قوله تعالى

  .)١()}َأولَادكُم خَشْيةَ ِإملَاٍق
لب على الحقيقة في العادة، فإذا قيدت أن القيد الدال على المفهوم إذا غ: معناه

 .به تلك الحقيقة، فال يستدل بذلك على نفي الحكم عن المسكوت عنه
في نقله لهذا  حلولو هتعقبوقد نقل هنا القرافي رحمه اهللا اإلجماع على ذلك، ف

فإذا تقرر هذا؛ فما : (اإلجماع، وقال إنه ال يصح لمخالفة إمام الحرمين الجويني، قال
  .)٢()لمصنف هنا من اإلجماع ال يصح؛ لمخالف إمام الحرمينحكاه ا

أن ذلك ال يسقط التعلق «: والذي يظهر أن إمام الحرمين لم يخالف إنما قال
  )٣(.واهللا أعلم» بالمفهوم، ولكنه يوجب فيه ضعفًا

  :المطلب السابع
  في تعريف العدالة

ض الصغائر  وبعاجتناب الكبائرهي : (»العدالة«قال القرافي في تعريف 
 .)٤()واإلصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة

ليس بصحيح؛ ألن ): (العدالة هي اجتناب الكبائر: (قال حلولو عن قوله
  .)٥()االجتناب من ثمرة العدالة ال نفس العدالة

:المطلب الثامن  
  في تعارض الدليلين المظنونين

 الجمع يمكن لم فإن أوال، ماالجمع بينه يمكن أن فإما تعارضا، إذا الدليالن
 أن وإما خاصين، يكونا أن وإما عامين، يكونا أن إما: وهي أقسام أربعة ففيه بينهما

                                         
 ).٢٧١: ص(شرح تنقيح الفصول  )١(
  ).٢/٢٦١(شرح حلولو : ينظر )٢(
  ).١/٣١٦(البرهان  )٣(
 ).٣٦١: ص( شرح تنقيح الفصول )٤(
  ).٣/٥٧٣( شرح حلولو )٥(



– 

  )٢٠٧٠(

 من وخاصا وجه من عاما أحدهما يكون أن وإما خاصا، واآلخر عاما أحدهما يكون
  .كذلك واآلخر وجه،

 معلومين، يكونا أن إما: األربعة األقسام هذه من واحد وكل أقسام، أربعة فهذه
 أربعة في فثالثة مظنونًا، واآلخر معلوما أحدهما يكون أن وإما مظنونين، يكونا أن وإما
 مجهول وإما التاريخ، معلوم إما األقسام هذه من واحد كل وفي قسما، عشر باثني

  )١(.بينهما التاريخ
ن، فإن وإن كانا مظنوني: ( إذا كانا مظنونينقال القرافي في تعارض الدليلين

  .)٢()علم المتأخر نُسخ المتقدم، وإلَّا رِجع إلى الترجيح
إذا تعارض دليالن مظنونان، وعلم التاريخ؛ فإن الدليل المتأخر ينسخ : معناه

الدليل المتقدم، وإن لم يعلم التاريخ فإنه ال يصار إلى النسخ، بل يرجع إلى الترجيح 
  .بينهما

ر، بل الحكم الرجوع إلى غيرهما إلمكان النسخ فيه نظ: (فتعقبه حلولو، وقال
 .)٣()كما في المعلومين

  :المطلب التاسع
  )٤(حكم التقليد في األمور المشاهدة بالحس

وال يجوز لعالم وال لجاهل التقليد في زوال الشمس ألنه : (قال القرافي
  .)٥()مشاهد

 فإنه ال يجوز ؛رإذا شك المكلف في صدق المخِبيريد القرافي بهذه المسألة أنه    
 كزوال الشمس، وغروب الشمس، ومغيب ،له التقليد في األمور المشاهدة بالحس

 . مشاهدة بالحسجميع هذه األمورالشفق، وطلوع الفجر؛ ألن 

                                         
  )٥/٤٩٢(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب : ظرين )١(
  ).٤٢١ص (شرح تنقيح الفصول ) ٢(
  ).٣/٨٥٤( شرح حلولو )٣(
  ).٨٦/ ٦(، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )١٩ص (اإلشارة في أصول الفقه : ينظر )٤(
 ).٤٣٤ص ( شرح تنقيح الفصول )٥(



 

 )٢٠٧١(

فيه نظر؛ فإن من الناس من ال يحسن ذلك، وقد نص أهل المذهب : (قال حلولو
  . )١() دخول وقت الصالةعلى تقليد المؤذن في السحور في رمضان وكذا أظنه في

  :المطلب العاشر
  التأثيم بالفعل المختلف بتحريمه

إذا فعل المكلف فعالً مختلفاً في تحريمه غير مقلٍد ألحٍد، فهل : (قال القرافي
نؤثمه بناء على القول بالتحريم، أو ال نؤثمه بناء على القول بالتحليل؟ مع أنه ليس 

آلخر، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه، ولم أر إلى أحد المذهبين أولى من ا إضافته
  .)٢()ألصحابنا فيه نصا
  .)٣()وهذا الفرع ليس من مسائل األصول في شيء: (قال حلولو

                                         
  ).٣/٨٩٩( شرح حلولو )١(
 ).٤٣٣: ص( شرح تنقيح الفصول )٢(
 ).٣/٨٩٨(شرح حلولو  )٣(



– 

  )٢٠٧٢(

  الخاتمة
  :توصلت من خالل هذا البحث إلى النتائج التالية

 .الكتب التراثية على جاللة مؤلفيها إال أنها ال تسلم من النقد والدراسة -
 .قروي الشهير بحلولو، شخصية علمية لم تنل حظها من الدراسةأبو العباس ال -
الدراسة النقدية للمتون العلمية؛ إضافة نوعية للمكتبة اإلسالمية، السيما إذا  -

 .كانت من عالم على عالم آخر
كثير من جوانب اإلخالل عند المؤلفين تكون بسبب ما اعتمدوا عليه من  -

التنقيح باتكائه على كتاب المحصول مصادر، كما وقع مع القرافي في كتابه 
 .لإلمام الرازي

 .النقد العلمي بالتعقب واالستدراك ال يعني تنقص العالم المتعقب عليه -
 .ليس بالضرورة أن يكون كل تعقب أو استدراك صحيحا -

 ..والحمدهللا رب العالمين
 



 

 )٢٠٧٣(

  :المصادر والمراجع
ن عبد الكافي بن علي  الحسن علي بياإلبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين أب .١

بيروت، - نصر عبد الوهاب، دار الكتب العلمية و وولده تاج الدين أب،السبكي
 . م١٩٩٥ /هـ ١٤١٦

، )هـ٤٧٤ت(إحكام الفصول في أحكام الفصول، ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي  .٢
  .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣عبداهللا الجبوري، الرسالة العالمية، الطبعة الثانية . تحقيق د

شارة في معرفة األصول والوجازة في معنى الدليل، ألبي الوليد سليمان بن خلف اإل .٣
 المكتبة –، تحقيق محمد علي فركوس، دار البشائر اإلسالمية )هـ٤٧٤ت(الباجي 
  .المكية

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل، لمحمد بن إسماعيل األمير  .٤
، تحقيق  القاضي حسين ١٩٨٦لطبعة األولى  بيروت، ا–الصنعاني، مؤسسة الرسالة 

  .بن أحمدالسياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي األهدل
أعالم المغرب العربي، لعبدالوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، سنة النشر  .٥

  .م١٩٩٠
  .م١٩٦١أعالم ليبيا، للطاهر أحمد الزاوي، مكتبة الفرجاني، طرابلسن سنة النشر  .٦
ير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي األعالم، لخ .٧

  . م٢٠٠٢، دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر )هـ١٣٩٦(
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمود بن عبد الرحمن شمس الدين  .٨

 السعودية، –، تحقيق محمد مظهر بقا، دار المدني )هـ٧٤٩: المتوفى(األصفهاني 
  .م١٩٨٦عة األولى الطب

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، لشمس الدين أبي عبداهللا محمد بن أحمد  .٩
 بيروت، -، تحقيق عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العربي)هـ٧٤٨ت(الذهبي 

  .م١٩٩٣/هـ ١٤١٣الطبعة الثانية، 
 عبد اهللا الزركشي تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ألبي عبد اهللا بدر الدين محمد بن .١٠

عبد اهللا ربيع، مكتبة قرطبة للبحث . د/ سيد عبد العزيز .، تحقيق د)هـ٧٩٤ت(
 /هـ ١٤١٨األولى، :  توزيع المكتبة المكية الطبعة-العلمي وإحياء التراث 

 .م١٩٩٨



– 

  )٢٠٧٤(

عبد الرحيم بن الحسن اإلسنوي ، ألبي محمد التمهيد في تخريج الفروع على األصول .١١
الطبعة ،  بيروت– مؤسسة الرسالة ،محمد حسن هيتو. د تحقيق ،)هـ٧٧٢: المتوفى(

 .١٤٠٠األولى 
التوضيح في شرح التنقيح، ألبي العباس أحمد بن عبدالرحمن بن موسى المالكي  .١٢

من أول الكتاب إلى نهاية الباب [الشهير بحلولو، تحقيق بلقاسم بن ذاكر الزبيدي 
من الباب السابع إلى [لعتيبي غازي بن مرشد ا. و د]  رسالة ماجستير–الخامس 

  .، بجامعة أم القرى] رسالة دكتوراه–نهاية الكتاب 
، تحقيق نزيه )هـ٤٧٤ت(الحدود في األصول، ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي  .١٣

  .م١٩٧٣/هـ١٣٩٢حماد، مؤسسة الزعبي، الطبعة األولى 
  .م١٩٨٨دليل المؤلفين الليبيين العرب، طرابلس، ليبيا، سنة  .١٤
باج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن الدي .١٥

، تحقيق وتعليق الدكتور محمد )هـ٧٩٩ت(محمد الشهير بابن فرحون اليعمري 
  . القاهرة-األحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر 

برتى الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمد بن محمود بن أحمد البا .١٦
ترحيب بن ) / ١جـ (، تحقيق ضيف اهللا بن صالح العمرى ) هـ٧٨٦ت (الحنفي 

  . م٢٠٠٥، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة األولى )٢جـ (ربيعان الدوسري 
سير أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  .١٧

 شعيب األرناؤوط، ، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ)هـ٧٤٨ت(
 . م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم  .١٨
، علق عليه عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، )هـ١٣٦٠ت (مخلوف 

  . م٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤الطبعة األولى، 
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن بي الفالح ي أخبار من ذهب، ألشذرات الذهب ف .١٩

خرج أحاديثه عبد القادر و محمود األرناؤوط، تحقيق، )هـ١٠٨٩ت(العماد الحنبلي 
 . م١٩٨٦ / هـ ١٤٠٦ بيروت، الطبعة األولى، –األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 



 

 )٢٠٧٥(

ـ )هـ٦٨٤: لمتوفىا(العباس أحمد بن إدريس القرافي ألبي  ،شرح تنقيح الفصول .٢٠
          الطبعة األولى،، شركة الطباعة الفنية المتحدة،  طه عبدالرؤوف سعدتحقيق
 . م١٩٧٣ -  هـ ١٣٩٣

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن  .٢١
 . بيروت–، منشورات دار مكتبة الحياة )هـ٩٠٢: المتوفى(السخاوي 

لقرافي ا، لشهاب الدين أحمد بن إدريس ي الخصوص والعمومالعقد المنظوم ف .٢٢
أحمد الختم عبداهللا، دار الكتبي، الطبعة األولى .  تحقيق د،)هـ٦٨٤ت(

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
فصول البدائع في أصول الشرائع، لمحمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري  .٢٣

 محمد حسن إسماعيل، ، تحقيق محمد حسين)هـ٨٣٤: المتوفى(الرومي ) أو الفَنَري(
  . م٢٠٠٦دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 

لسان العرب، لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري  .٢٤
  . هـ١٤١٤/ بيروت، الطبعة الثالثة–ار صادر ، د)هـ٧١١ت (الرويفعى اإلفريقى 

الي، منشورات المصطلح األصولي لدى أبي الوليد الباجي، للدكتور العربي البوه .٢٥
 المملكة المغربية، دار أبي رقراق، سنة النشر –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

  .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤
: المتوفى(معيار العلم في فن المنطق، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  .٢٦

  . م١٩٦١ مصر، –، تحقيق الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف )هـ٥٠٥
، تحقيق )هـ٤٧٤ت( الحجاج، ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المنهاج في ترتيب .٢٧

  .م٢٠٠١عبدالمجيد التركي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثالثة 
نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ألبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد  .٢٨

حميد عبد اهللا عبدال. د: ، عناية وتقديم)هـ١٠٣٦ت(بن عمر التنبكتي السوداني 
 .م٢٠٠٠ ليبيا، الطبعة الثانية –الهرامة، دار الكاتب، طرابلس 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن  .٢٩
 . بيروت–، تحقيق إحسان عباس، دار صادر )هـ٦٨١ت(خلكان البرمكي اإلربلي 



– 

  )٢٠٧٦(

  



 

 )٢٠٧٧(

  
  
  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة
سيدنا محمٍد ، والصالةُ والسالم على أشرف المرسلين، الحمد هللا رب العالمين  

  .وعلى من تِبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه الغُر الميامين
  :أما بعد  
   لَتْ جميعشريعة اإلسالم شريعةٌ عظيمةٌ؛ قد شَم مناِحي الحياِة؛ قال اهللا فإن

؛ ١)اليوم أكملت لكم ِدينكم وأتممتُ عليكم ِنعمتي ورِضيتُ لكم أإلسالم ِدينا: (تعالى
وسواء في العبادات أم المعامالت أم ، وسواء أكان ذلك في أبواب االعتقاد أم العمل

ال ، دنيا والدينوبهذا يعِرف المسلم طريقَه في ال، العاداِت ِمن لُبٍس وهيئٍة وغيِر ذلك
  .ونفْسه هادئةً مطْمئنَّةً، بل تكون حياته منتظمةً، يحار وال يضطرب

وِمن المسائِل المِهمة التي يحتاج إليها عامةُ المسلمين في كلِّ زمٍن وحين؛ ما   
ن معناه فنحتاج إلى بيا: إعفاء اللِّحيِةا هو ِمن سنن الفطرة؛ أال وهو يتعلَّقُ بالِخلْقَِة ِمم

  . وحكِْم ما يخالفُه ِمن األخِْذ ِمن اللِّحية، وحكِْمه
مع ، وقد أردتُّ أن أكتب في هذا الموضوع بشيٍء ِمن التحرير والتحقيق

  :  هذا البحثُ بعنوانناكفسهولة العرض وشموله؛ 
  )حكْم اَألخِْذ ِمن اللِّحية(

  :في تمهيٍد وتسعِة مباحثَ وخاتمةوذلك 
  ا التمهيدهافأما المباحثُ التِّسعةُ فهي،  ففي تعريِف اللِّحيِة وبياِن حدوأم:  

  .حكْم حلِْق اللِّحية: المبحث األول
                                         

  .٣: اآلية/ سورة المائدة  ١

 
 

  األستاذ المشارك بكلية التربية األساسية
  بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

  بدولة الكويت
  



– 

  )٢٠٧٨(

  .حكْم اَألخِْذ ِمن اللِّحية: المبحث الثاني
  .األخذُ ِمن العارضين: المبحث الثالث
  .حلْقُ ما تَحتَ الحلْق: المبحث الرابع

  .حِرِم ِمن ِلحيتهَأخْذُ الم: المبحث الخامس
  .حكْم ِلحيِة المرأة: المبحث السادس
  .اَألخْذُ ِمن ِلحية الميت: المبحث السابع
  .التعزير ِبحلِْق اللِّحية: المبحث الثامن
  .عقوبةُ ِمن أتلف ِلحيةَ غيِره: المبحث التاسع

  .ارثم الخاتمةُ ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه ِمن نتائج على وجه االختص  
وأن يكتب لي ، وأن يتقبل مني هذا العمل، أسأل اهللا تعالى التوفيق والسداد  

مجيب وصلَّى اُهللا على عبده ورسوله محمٍد وعلى آله ، أجره يوم ألقاه؛ إنه سميع
  .وصحبه وسلَّم

  
  
  
  

  



 

 )٢٠٧٩(

  تمهيد
  تعريفُ اللحيِة وحدها

  :  اللِّحية-أ
 على ما يجمع اسم :اللِّحيةُ :دريٍد ناب: "١"المخصص"قال ابن ِسيده في * 

  .اهـ"الشَّعر ِمن والذَّقَِن الخَديِن
  . ٣ وغيِره٢"القاموِس المحيِط"ومثلُه في 

  .٤"فيض القدير"وهكذا ذكر المنَاوي في 
ِن ِمن أسفِلهما:٥والذَّقَنيياللَّح عجتم٦ م.  

 ِمن ِعذَاٍر - الشَّعر الناِبتُ على الخديِن : يةالمراد باللِّح: "وقال ابن نُجيٍم الحنفي
  .     ٧اهـ" والذَّقَِن–وعاِرٍض 

والعاِرض:٨ صفحةُ الخَد.  
اللحية:والِعذَار الناِبتُ على العظِم الناتِئ ِبقرب اُألذُن، ٩ جانب ١٠وهو الشَّعر.  

 :والْجمع ،الذَّقَِن على النَّاِزُل الشَّعر :اللِّحيةُ: "١١"المصباح المنير"وقال في * 
 نَبتَتْ :الغُالم والْتَحى .وحلًى ِحلْيٍة ِمثُْل ١٢َأيضا اللَّام وتُضم ،وِسدٍر ِسدرٍة ِمثُْل ِلحى؛
تُهياهـ"ِلح.  

                                         
١/٧٨  (١.( 

 ).١/١٣٣٠ص  (٢

  ).٢/٨٢٠" (المعجم الوسيط"و) ١٥/٢٤٣" (لسان العرب: "  انظر٣
١/١٩٨  (٤.( 

  ).١/١١١" (حاشية الجمل على شرح المنهج: "انظر. عن الِبرماوي. صح ِمن إسكانها  وهو بفتح القاف أف٥
  ).٥/٢١١٩" (الصحاح: "وانظر) ١/١١٩٨" (القاموس المحيط  "٦
  ).١/١٦" (البحر الرائق  "٧
 ).١/٦٤٥" (القاموس المحيط"و) ٣/١٠٨٦" (الصحاح: "  انظر٨

 ).٢/٥٩٠" (المعجم الوسيط: "  انظر٩

 ).١/١٦(البن عابدين " الق على البحر الرائقمنحة الخ  "١٠

٢/٥٥١  (١١.( 

 ).١/٣٧٤" (المجموع: "انظر. أفصح ِمن ضمها" ِلحى"  وذكر النووي أن كسر الالِم في ١٢



– 

  )٢٠٨٠(

قاله المتولِّي والغزالي في . هي الشَّعر الناِبتُ على الذَّقَن: "وهكذا قال النووي
  .١اهـ"وهو ظاهر معروف. هماوغير) البسيط(

  : واللَّحي- ب  
  .اهـ"منِْبت الِلحيِة؛ ِمن اإلنسان وغيِره: حياللَّ: " ٢"الصحاح"قال في 

 وهو ،األسنان عليه الذي وهو ،الحنَِك عظْم :واللَّحي: "٣"المصباح المنير"وفي 
  .اهـ"وأسفَُل أعلى وهو ،الشَّعر ينْبتُ حيثُ اإلنسان ِمن

  .اهـ"العاِرض عليه ينْبتُ الذي: واللَّحي: " ٤"لسان العرب"وفي 

                                         
 ).١/١٥" (فتح الوهاب"و) ١/٢٠٤" (تحفة المحتاج: "وانظر). ١/٣٧٤" (المجموع  "١

٦/٢٤٨٠  (٢ .( 

٢/٥٥١  (٣.(  
١٥/٢٤٣  (٤.( 



 

 )٢٠٨١(

  المبحث األول
  حكْم حلِْق اللِّحية

  .إزالتُها بالكُلِّية؛ ِبالموسى أو غيِره: أي
 * ابن لْقَ جميِع اللحيِة ١"مراتب اإلجماع"حزٍم في كتابه ذَكَرح االتفاقَ على أن 

  ".نقد مراتب اإلجماع"ولم يتعقَّبه شيخ اإلسالم في كتابه ، مثلةٌ ال تجوز
 فـي   – رحمـه اهللا     –وكأنه لهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسـم الحنبلـي            

 ٣حكـاه الـشيخُ   . وأجمعوا على تحريم حلـق اللحيـة      : "٢"حاشيته على الروض المرِبع   "
 .اهـ"وغيره

وهذه ،  جمع ِمن العلماءولكن في هذه الدعوى نظر؛ فقد خالف في المسألِة* 
  :أقوالُهم في حلِْق اللِّحية

 وقـوٌل لـبعض     ٥ والمالكيـة  ٤وهو قول الحنفية  .  أنه يحرم حلقُها   :القول األول 
 ِليِمي٦الشافعية؛ كالح  واختيـار شـيِخ     ٢وهو قول الحنابلـة   ، ١ وغيِرهما ٧ والقفَّاِل الشاشي 
  . ٣اإلسالِم ابن تيمية

                                         
١/١٥٧ (١.(  
٧/٣٥٠ (٢.( 

 .ابن تيمية رحمه اهللا:   يعني٣
) ٢/٣٠٢(للزيلعي " البحر الرائق"و) ٧/٢٨١٥" (مرقاة المفاتيح"و) ٢/٣٤٨(البن الهمام " فتح القدير: "  انظر٤
  ". حاشية ابن عابدين" مع -) ٢/٤١٨(للحصكفي " الدر المختار"و
قاني على رشرح الز"و) ٢/٤٤٤" (وي على شرح الرسالةحاشية العد"و) ١/٢١٦" (مواهب الجليل: "  انظر٥

  .اهـ"ويؤدب من حلق لحيته": "مواهب الجليل"قال الحطَّاب في ). ١/١١٤" (خليل
وِلد . الفقيه الشافعي المعروفُ ِبالحِليِمي الجرجاني، أبو عبد اهللا الحسين بن الحسن بن محمد بن حليٍم:   هو٦

وكتب الحديث عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حبيب .  ثماٍن وثالثين وثالِث ِمئة، وحِمَل إلى بخارىِبجرجان سنةَ
وغيره، وتَفَقَّه على أبي بكٍر اُألودني وأبي بكٍر القَفَّال، ثم صار إماما معظَّما مرجوعا إليه ِبما وراء النهر، وله في 

تُوفِّي سنةَ ثالٍث وأربِعمئة، رحمه اهللا .وى عنه الحافظُ الحاكم وغيرهور، وحدث ِبنيسابور. المذهب وجوه حسنة
  ).٢/١٣٧(البن خلكان " وفيات األعيان. "المذكور) حليٍم(ونسبته إلى جده . تعالى

فقيها إمام عصره بال مدافعٍة، كان . الفقيه الشافعي، أبو بكٍر محمد بن علي بن إسماعيل، القفاُل الشاِشي:   هو٧
رحل إلى خراسان والعراق والحجاز . محدثًا أصوليا لُغَِويا شاعرا، لم يكن بما وراء النهر للشافعيين مثلُه في وقته

=    وله مصنَّفاتٌ كثيرة، وهو أول من. والشام والثغور، وسار ذكره في البالد، وأخذ الفقه عن ابن سريٍج



– 

  )٢٠٨٢(

     في وذكر ابن الرافعة أن نَص الشافعي"قـال  ، على تحريم حلـق اللحيـة  " اُألم
عيلِْقها جملةً: "األذرح تحريم ة٤ُالصوابري٥اهـ" لغير ِعلٍَّة بها؛ كما يفعله القَلَند.  

  .٧ والمعتمد عند الشافعية٦وهو قوٌل للمالكيِة.  أنه يكره حلقُها:القول الثاني
  :أدلة القولين ومناقشتها

  :أدلة القول بالتحريم: اأولً  
 أحفـوا  «: األحاديثُ اآلمرة بإعفاء اللِّحى؛ كقوله صـلى اهللا عليـه وسـلم          -١  
  .؛ ِمن حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما٨ متفق عليه»اللحى وأعفوا الشوارب

                                                                                                     
ه كتاب في أصول الفقه، وله شرح الرسالة، وعنه انتشر مذهب الشافعي في صنف الجدل الحسن من الفقهاء، ول=

وروى عن محمد بن جريٍر الطَّبِري وأقرانه، وروى عنه الحاكم أبو عبد اهللا وأبو عبد اهللا ابن منده وأبو . بالده
طبقات "إسحاق الشيرازي في فقال الشيخ أبو : وقد وقع االختالف في وفاته. عبد الرحمن السلَمي وجماعةٌ كثيرة

إنه : تُوفِّي في سنة ِستٍّ وثالثين وثالث مئة، وقال الحاكم أبو عبد اهللا المعروف بابن البيع النيسابوري": الفقهاء
كتبت عنه وكتب عني، ووافقه على هذا ابن السمعاني في : توفي بالشاش، سنةَ خمس وستين وثالث مئٍة، وقال

وهي مدينةٌ وراء نهر سيحون، خرج منها جماعةٌ ، )الشاش(نسبة إلى : والشاِشي. هللا تعالىرحمه ا، كتاب األنساب
  ).٤/٢٠١" (وفيات األعيان. "ِمن العلماء، وهذا القَفَّاُل غير القَفَّاِل المروِزي

لمنَاوي ل" فيض القدير"و) ٢/٤٦٨" (حاشية العبادي على تحفة المحتاج"و) ٩/٣٧٦" (تحفة المحتاج: "  انظر١
والظاهر أنه يعني به . اهـ"ويحرم أخْذُ شعوٍر نحِو اللِّحية) : "١/٢٠٨" (حاشيته"وقال قليوبي في ). ١/١٩٨(

 .أخذَها بالكلِّية؛ ألنه ذكر بعد هذا كراهة قَص اللحية
 ).١/٢٣" (منار السبيل"و). ١/١٦٣" (الروض المربع"و) ١/٧٥" (كشاف القناع"و) ١/١٥١" (الفروع: "  انظر٢

  )..٥/٣٠٢" (الفتاوى الكبرى: "  انظر٣
  .كلِّها:   أي٤
 ).٩/٣٧٦" (تحفة المحتاج  "٥

" شرح مسلم: "انظر. القاضي عياض: وِممن قال به منهم). ١/١١٤" (قاني على خليلرشرح الز: "  انظر٦
  ).٣/١٥١(للنووي 

" حاشية الجمل"و) ٨/١٤٩" (نهاية المحتاج"و) ١/٢٦" (المقدمة الحضرمية"و) ٩/٣٧٦" (تحفة المحتاج: "  انظر٧
 . نتفُها– أيضا –وذكروا أنه يكره ). ٥/٢٦٧(
 ).٢٥٩/٥٢" (صحيح مسلم"و) ٥٨٩٣" (صحيح البخاري  "٨



 

 )٢٠٨٣(

واألصُل في األمر أنه يقتضي ، أمر" وَأعفُوا: "أن قوله: ووجه الداللة منها  
 فإن – إما التَّرك مطْلقًا أو التَّرك حتى تَكثر – كان معنى اإلعفاء وأيا ما، الوجوب

  . وتَرك الواجِب حرام، واألمر للوجوب، حلْقَها بالكلية يخالف هذا المعنى المأمور به
وألن فيها تغييرا لخَلِْق ، ٢والمثلةُ حرام؛ للنهي عنها، ١ أن حلْقَ اللحيِة مثْلةٌ- ٢  

  . عز وجلَّاهللا
  :أدلة القول بالكراهة: ثانيا  
هو األحاديثُ نفسها التي : الذي يظهر أن ما يستدلُّ به أصحاب هذا القوِل  

لكن يصِرفُ أصحاب هذا القوِل ، يستدلُّ بها أصحاب القول األول وفيها األمر باإلعفاء
 ليس أصله على الوجوب؛ على ؛ إما ألن األمر٣داللتَها عن التحريم إلى الكراهة
، أو ألنّه مصروفٌ عندهم ِمن الوجوب إلى النَّدب، الخالِف المعروف في أصول الفقه

  .وتَرك السنَِّة مكروه، فيكون حالقُ اللحيِة تاركًا للسنَِّة
 – وهم األكثر – بما سبق عرضه؛ يتضح أن قول القائلين بالتحريم :الترجيح  

  .واهللا تعالى أعلم، ة أدلتهم ِمن المناقشةهو األرجح؛ لسالم
  . ذكر الحطَّاب ِمن المالكية أنه يجوز حلْقُ اللِّحية عند الضرورة):تنبيه(  
إذا دعتْ ضرورةٌ إلى ] رخِّص للشخص: أي[وكذلك : "-  رحمه اهللا –قال   

،  أو دمٍل أو نحِو ذلكأو حلِْق اللِّحيِة ِلمداواِة ما تحتَها ِمن جرٍح] الشارِب: أي[حلِْقه 
  .٤اهـ"واهللا تعالى أعلم

                                         
  ).١/١٥٧(البن حزم " مراتب اإلجماع: "  انظر١
" مسنده"ي اهللا عنه عند أحمد في حديثُ عبد اهللا بن يزيد الخَطِْمي األنصاري رض:   وذلك في ِعدِة أحاديث؛ منها٢
)١٨٧٤٢.(  
 . أنه يمكن حمُل األمر بتوفير اللحية على النَّدب): ٩/٣٧٦" (تحفة المحتاج"  ذكر الهيتمي في ٣

 ).٢١٧، ١/٢١٦" (مواهب الجليل  "٤



– 

  )٢٠٨٤(

  المبحث الثاني
  حكْم اَألخِْذ ِمن اللِّحية

  :اختلف العلماء في حكِْم األخذ ِمن اللِّحية على ثالثِة أقواٍل في الجملة  
وهو قول الحسن .  أنه يكره أخذُ شيٍء منها؛ بل يتركُها على حالها:القول األول  

  .٢الشافعية وقوٌل للحنابلةوقول ، ١وقتادة
  .٣أنه ال يأخذ منها شيًئا ولو طالت ِلحد الشُّهرة: -  رحمه اهللا –وعن مالٍك   

، كراهةُ األخِذ منها مطلقًا: والصحيح: "قال: -  رحمه اهللا –قال اإلمام النووي 
  .٤اهـ)"وَأعفُوا اللِّحى: (بل يتركُها على حالها كيف كانت؛ للحديث الصحيح

  .٥أنه ال يجوز قَص الكثيِر منها: ذكر الحنفيةُ وبعض الشافعيةوقد 
  . أنه ال بأس باألخذ ِمن ِمن طُوِلها وعرِضها وال كراهةَ فيه:القول الثاني  
 ثم إن ِمن أصحاب هذا القول من لم يحدد األخذَ ِمن طُوِلها بما زاد على - أ

  .٧ن ال يفْحشَ أخذُه؛ ولكن ِبشَرِط أ)قُبضِة يِده: أي(؛ ٦القُبضة
ال بأس أن يأخذَ ما تطاير ِمن اللِّحية : "سمعت مالكًا يقول: عن القاسم قال

  ".وشَذَّ

                                         
  ).١/٢٩٠(للنووي " المجموع: "  انظر١
 ).١/١٥١" (الفروع: "  انظر٢

  ).٢/٤٤٥" (لرسالةحاشية العدوي على شرح ا: "  انظر٣
  ).٣/١٥١(له " شرح مسلم: "وانظر). ١/٢٩٠" (المجموع  "٤
حاشية ابن "و) ٢/٣٠٢(البن نُجيٍم " البحر الرائق"و) ٢/٣٤٨(م ـماالبن اله" فتح القدير: "للحنفية:   انظر٥

التنقيح على " به ولعلَّه يعني، "التنقيح"حيث نقله عن ) ١/١٩٨" (فيض القدير: "وللشافعية، )٢/٤١٨" (عابدين
 .لإلسنوي" التصحيح

ما : والقُبضةُ ِبالضم): "٣/١١٠٠" (الصحاح"قال الجوهري في . ويِصح فتحها، ِبضم القاف أكثر: بضة الق٦ُ
: انظرو. اهـ"وربما جاء بالفتح. كَفا منه: أعطاه قُبضةً ِمن سِويٍق أو تمٍر، أي: يقال، قَبضتَ عليه ِمن شيٍء

) ٢/٣٤٧(البن الهـمام " فتح القدير"وقد ضبطه ِبالضم الحنفيةُ في كتبهم؛ كما في ). ١/٦٥١" (القاموس المحيط"
  ). ٢/٣٠٢" (البحر الرائق"و) ٤/٧٣" (البناية شرح الهداية"و) ٢/٣٤٧" (العناية شرح الهداية"و
 ).٩/١٤٧(للبخاري " شرح ابن بطال: "  انظر٧



 

 )٢٠٨٥(

َأرى : فإذا طالتْ ِجدا؛ فإن ِمن اللِّحى ما تطول؟ قال: فقيل لمالٍك: "وقال القاسم
  .١اهـ"أن يؤخذَ منها وتُقَصر

". يكره حلْقُها وقَصها وتحريقُها: " قالقال القاضي عياض المالكي رحمه اهللا؛
  .َأخْذُ أكثِرها: ومراده ِبقَصِذها

  ".وأما األخذ ِمن طُوِلها وعرِضها فَحسن: "قال
  .٢اهـ"وتُكره الشُّهرةُ في تعظيِمها كما تُكره في قَصها وجزها: "قال

 الطبري لح– رحمه اهللا –وذَكَر شَ شعرن تَفاحفيم  جما وسرضيِته طولًا وع
أنه يجب عليه قصه؛ على اختالٍف ِمن السلَِف : حتى صار للناس حديثًا ومثلًا) قَبح: أي(

  .٣واختار هو أنه يأخذ بالقدر الذي ال يخرج فيه عن عرِف الناس، في قدر ذلك
مت؛ الس عن وخرج ما طال عرضها ِمن يأخذ وكذا: "وقال الطَّحطاوي الحنفي

 يشَوه قد المفِْرطُ والطوُل ،محبوب االعتداَل ألن الجوانب؛ جميع ِمن التدوير ِمن لتقرب
  .٤اهـ"المغتابين ألِْسنَةَ ويطلق الِخلْقةَ

في غير ما طال ِمن أطرافها حتى : ثم محلُّ اإلعفاء: "وقال المنَاوي الشافعي
  .٥اهـ..."ره قَصه تشَعثَ وخرج عن السمت؛ أما هو فال يك

فَعلَه ابن .  وقَيد كثير ِمن العلماء األخذَ ِمن طوِلها ِبما زاد على قبضة يده-ب
عن أبي  (-وقوُل الحنفيِة ، ٦عمر ثم جماعةٌ ِمن التابعين كالحسن والشعبي وابِن سيرين

  . ٨)ونَص عليه أحمد( والحنابلِة -  ٧)حنيفةَ والصاحبين
                                         

  ).٨/٤٢٩( البن عبد البر "االستذكار  "١
  ).٣/١٥١" (شرح النووي على مسلم: "  انظر٢
  ).١٤٧، ٩/١٤٦(البن بطال " شرح البخاري: "  انظر٣
" حاشية ابن عابدين" مع –" الدر المختار: "وانظر). ١/٥٢٦" (حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح  "٤
)٦/٤٠٧.(  
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  )٢٠٨٦(

  ما زاد على القبضِة وإال َأِثم وقد نَص الحنفية على أنه يجب قَطْع بعض 
  .١ أن القطع سنَّةٌ- كابن عابدين - ورجح اآلخَرون ، ِبتَركه

 ما لم يستهجن -  بأن ال يأخذ منها شيًئا -ويستحب إعفاء اللحيِة : وقال الحنابلةُ
  .٢طولُها

  :- ٣لمالكية في الظاهر عندهم وهو قول ا- التفصيل :القول الثالث  
 .فإن كانت اللحيةُ غير طويلٍة؛ فإنه يحرم القَص منها  -  أ

 وإن كانت طويلةً قليلًا؛ فإنه يحرم القَص الذي يتجاوز به الحد؛ وإال فهو -ب
  .خالفُ اَألولَى فقط

إلى  وأما إن كانت طويلةً كثيرا؛ فإنه يستحب األخذُ ِمن طولها وعرِضها - ج
 ما – حينئٍذ –فيأخذ منها ، منها إال إذا طالت طولًا كثيرا. الحد الذي تَحسن به الهيئة

  . ٤تَحسن به الهيئة
    :أدلة األقوال ومناقشتها  

  :أدلة القائلين ِبكراهِة َأخِْذ شيٍء منها مطلقًا: أولًا
  : األحاديثُ التي فيها األمر بإعفاء اللِّحى- ١
 :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ،ضي اهللا عنهماعمر ر ابن  فعن- أ

  .٦ متفق عليه»اللِّحى ٥وَأعفُوا الشوارب َأحفُوا«
أخرجها " الشوارب وَأحفُوا اللِّحى، وفِّروا: المشركين خاِلفُوا ":وفي روايٍة

  .٧البخاري

                                         
البحر "وابن نُجيٍم في) ٢/٤١٨" (الدر المختار"ونقله الحصكفي في ، عن الكاكي) ٤/٧٢" (البناية"  نقل العيني الوجوب في ١

  ).٢/٤١٨" (اشية ابن عابدينح"و) ١/٥٢٦" (حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح: "وانظر، "النهاية"عن ) ٢/٣٠٢" (الرائق
  ).١/٧٥" (كشاف القناع"و) ١/١٥١" (الفروع: " انظر٢
 ). ٢/٤٤٥" (حاشية العدوي على شرح الرسالة: "  انظر٣

  ).٢/٤٤٥" (حاشية العدوي على شرح الرسالة: "انظر. يقص ما زاد على القبضة: - كما هول الباجي –  وفي قوٍل لهم ٤
  ).٣/١٥٠(للنووي " شرح مسلم: "انظر. لهمزةهو بقطع ا": َأعفُوا  "٥
 ).٢٥٩/٥٢" (صحيح مسلم"و) ٥٨٩٣" (صحيح البخاري  "٦

 ).٥٨٩٢" (صحيح البخاري  "٧



 

 )٢٠٨٧(

أخرجها  »اللِّحى ١وَأوفُوا الشوارب، َأحفُوا :المشركين خاِلفُوا«: وفي روايٍة
  .٢مسلم

 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة رضي اهللا عنه أبي  وعن-ب  
  .٤ أخرجه مسلم»المجوس خاِلفُوا اللِّحى؛ ٣وَأرخُوا الشوارب، جزوا«: وسلم

أي بعدم : أن األمر بإعفاء اللِّحيِة وتوفيِرها: ووجه الداللِة ِمن هذه األحاديث  
    .٥أخذ شيٍء منها
 ال كاملةً وافيةً اتركوها :أي ):َأعفُوا( بمعنى فهو ):َأوفُوا( وأما: "النوويقال 

  ".تَقُصوها
  .٦اهـ"ِبتغييٍر لها تَتَعرضوا وال اتركوها :معناه): ... َأرخُوا(و: "قال

هذا هو الظاهر ِمن الحديث . تَركُها على حالها: ومعناها كلِّها: "-  أيضا–وقال 
  .٧اهـ"وهو الذي قاله جماعةٌ ِمن أصحابنا وغيِرهم ِمن العلماء،  ألفاظُهالذي تقتضيِه

  . ٨ ألن األمر ههنا يحمل على النَّدب– ال بالتحريم –وإنما قيل بكراهة األخِذ 
: بل معناه،  ِبأن معنى إعفاء اللِّحيِة ليس هو تَركَها مطلقًا:ونوِقشَ ذلك  

وأن المراد مخالفةُ ، قَ امتثاُل األمِر والمطلوبتكثيرها؛ فمتى حصل التكثير تحقَّ
  .المجوِس في استئصاِلها أو المبالغِة في قَصها

. تَركُها حتى تَكَثَّ وتَكْثُر: "قال محمد عن أبي حنيفة في بيان معنى إعفائها
  .٩اهـ..."فما زاد على قبضته قَطَعه ، وهو أن يقبض الرجُل لحيتَه، والتقصير فيها سنَّةٌ

                                         
  ).٣/١٥٠(للنووي " شرح مسلم: "انظر. هو بقطع الهمزة": َأوفُوا  "١
 ).٢٥٩/٥٤" (صحيح مسلم  "٢

 ).٣/١٥٠(ي للنوو" شرح مسلم: "انظر. هو بقطع الهمزة": َأرخُوا  "٣

 ).٢٦٠/٥٥" (صحيح مسلم  "٤

  ).٣/٦٤(للمنَاوي " فيض القدير"و) ٩/٣٧٦" (تحفة المحتاج"و) ٢/٨٣" (طرح التثريب: "  انظر٥
  ).١/٢٩٠(له " المجموع: "وانظر). ٣/١٥١" (شرح مسلم  "٦
 ). ٣/١٥١" (شرح مسلم  "٧

  ).٩/٣٧٦(للهيتمي " تحفة المحتاج: "  انظر٨
  )٢/٥٥٠" (حاشية ابن عابدين: "وانظر). ٤/١٦٧(وصلي للم" االختيار  "٩



– 

  )٢٠٨٨(

 كَثُروا«: ٢)عفَوا: (باب إعفاِء اللِّحى : "-  ١"صحيحه"وقال اإلمام البخاري في 
  .اهـ»أموالُهم وكَثُرتْ

  .اهـ"إذا كَثُر وزاد: عفا الشيء: "البن األثير" ٣النهاية"وفي 
  ."وتَكْثُر تُوفَّر :يعني ):تُعفَى(: قوله :الِكسائي قال: "وقال أبو عبيٍد

 فهو كَثُر؛ يعفُو، إذا: وغيره الشَّعر عفا قد: منه يقال": عبيٍد أبو قال
  .اهـ٤"عاٍف

  .اهـ"دبره فَغَطَّى وطاَل كَثُر: البِعيِر شَعر وعفا: "٥"القاموس المحيط"وفي 
 ئَل عن حديث– رحمه اهللا –وقال اإلمام أحمدا سى: " لمفُوا اللِّحيأخذ ": "وَأع

  .٦اهـ"وِمن تحِت حلْقه، هاِمن طُوِل
 عن أحاديِث األمر بإعفاء اللِّحية وما – رحمه اهللا –وقال الحافظُ ابن حجٍر 

 ِبحمِل الجمع ويمكن: "عارضها ِمن بعض آثار الصحابة في أخِْذ ما زاد على القُبضة
  .٧اهـ"المذكوِر األخِذ ِبخالف قاربه؛ ما أو االستئصال على النَّهِي

 ال أن :اللِّحى بإعفاء المراد أن :عنه يجاب أن ويمكن: "لعيني الحنفيوقال ا
 أبي رواية ِمن مسلٍم رواية في جاء ما :عليه والدليل المجوس؛ يفعله كما كلُّها تُحلَقَ

 ،اللِّحى وَأعفُو ،الشوارب جزوا«: وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اهللا رسول قال :قال ...هريرة 
 يأخذون وال شواربهم ويتركون ِلحاهم يحِلقون كانوا المجوس فإن ؛»٨المجوس خالفوا
  .٩اهـ"أصلًا شيًئا منها

                                         
٧/١٦٠  (١.( 

...). حتَّى عفَوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ): (٩٥(اآلية /   يعني قولَه تعالى في سورة األعراف٢
  ).٢٢/٤٧(للعيني " عمدة القاري: "انظر

 ).٣/٢٦٦(البن األثير " النهاية  "٣

  ).٣/١٨٠" (الحديثغريب   "٤
١/١٣١٣  (٥.( 

 ).٤/٧٨(البن القيم " بدائع الفوائد  "٦

 ).١/٢٨٢" (الدراية في تخريج أحاديث الهداية  "٧

 ).٢/٣٤٨" (فتح القدير"اهـ " التعليلعِقوفهذه الجملة واقعةٌ م: "  قال ابن الهمام٨

  ). ٢/٣٠٢" (البحر الرائق: "وانظر). ٤/٧٣" (البناية  "٩



 

 )٢٠٨٩(

ولهذا؛ فإن ابن عمر رضي اهللا عنهما روى حديثَ إعفاء اللحيِة وكان يأخذ ما 
  .١اهـ"وهو أعلم بما روى: "زاد على القبضة منها؛ قال ابن عبد البر

ها كفعل األعاجمفكأنبأنه قَص النهي رضي اهللا عنهما فَِهم رمع أو أنه ،  ابن
  .٢خَصص األمر باإلعفاء بغيِر حالِة التحلُِّل ِمن الحج أو العمرة 

  .٣فيكره ذلك،  وألن المشهور أن األخذَ ِمن اللِّحيِة ِمن فعل المجوس- ٢
 نَقُصها أن لنا كُِره وتوفيرها؛ رسالهاإ فهو اللحية إعفاء وأما: "وقال الخطابي

 فَنَدب ،الشوارب وتوفير اللِّحى قَص ِكسرى آِل ِزي ِمن وكان ،األعاجم بعض كَِفعِل
  .٤اهـ"والهيئة الزي في مخالفتهم إلى ُأمتَه وسلم عليه اهللا صلى

ِبها؛ كما مر  بأن أخذ المجوس إنما هو جميِع اللِّحيِة أو غال:ونوقش هذا
  .توضيحه قريبا

  : أدلة القائلين بعدِم كراهِة األخذ ِمن اللحية: ثانيا  
  : أما أدلَّتُهم على جواز األخذ في الجملة وعدِم كراهِة ذلك؛ فهي-أ  
 وسلم عليه اهللا صلى النبي أن« :جده عن أبيه، عن شعيٍب، بِن عمِرو  عن- ١  

   ٥ أخرجه الترمذي»وطولها عرضها من لحيته من يأخذ كان
 عقب –بأنه حديثٌ ضعيفٌ ال يثبت؛ فقد قال الترمذي : ونوقش هذا الحديث

  . وهذا إشارةٌ منه إلى ضعفه" هذا حديثٌ غريب: "-إخراجه 
 ٦عمر بن هارون: يقول] يعني البخاري[وسمعت محمد بن إسماعيل : "ثم قال
 إال هذا - ينفرد به :  أو قال- ه أصٌل ال أعرف له حديثًا ليس ل، مقاِرب الحديث

   ...".الحديثَ
  .٧وِممن ضعفه النووي

                                         
 ).٨/٤٣٠" (ستذكاراال  "١

  ).٢٢/٤٧" (عمدة القاري: "  انظر٢
 ).١/١٩٨(للمنَاوي " فيض القدير: "  انظر٣

  ).١/٣١" (معالم السنن  "٤
  ).٢٧٦٢" (سنن الترمذي  "٥
  .  هو شيخُ شيِخ الترمذي في هذا الحديث٦
  ).١/٢٩٠" (المجموع: " انظر ٧



– 

  )٢٠٩٠(

 واعفُوا ِلحاكُم عرِض ِمن خُذُوا: " وحديث عائشةَ رضي اهللا عنها مرفوعا- ٢
  .١جزئه ِفي الدوري مخْلَد بن اهللا عبد َأبو أخرجه" طُولَها

  .٢بأنه حديثٌ ضعيف: ونوِقشَ
 »عمرٍة أو حج في إال طُولها ِمن نأخذ ال«: جابر قال: قال قتادةَ  وعن- ٣

  .٣أخرجه ابن أبي شيبة
 حج في إال اللِّحيةَ يعفُوا أن يِحبون كانوا«: قال رباٍح أبي بِن  وعن عطاِء- ٤

  .٤أخرجه ابن أبي شيبة" عمرٍة أو
ان على جواز األخذ وهذا والذي قبله وإن كانا في الحج والعمرة؛ إال أنهما يدلَّ

  .في الجملة
والشُّهرةُ مكروهةٌ في اللبس ،  وألن اللِّحيةَ إذا كَثُرتْ فإنها تُصبح شُهرةً– ٥

  .٥فكذا في اللحية، وغيِره
 وأما تقييد من قَيد أألخْذَ بما زاد على قبضة يده؛ فِلما ثبت عن الصحابِة - ب

  :وغيِرهم
 :عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال، نهماعن ابن عمر رضي اهللا ع ف- ١

 اعتمر أو حج عمر إذا ابن وكان. الشوارب وَأحفُوا اللِّحى، وفِّروا: المشركين خاِلفُوا"
ضَل فما لحيته، على قَب٦ أخرجه البخاري»أخَذه فَض.  

 أراد عمر ابن لَعلَّ :الكرماني وقال: "- رحمه اهللا –قال الحافظ ابن حجٍر 
 في ليدخل لحيته؛ ِمن وقَصر كلَّه رأسه فَحلَقَ النُّسِك في والتقصير الحلق بين الجمع
 وفِّروا( :قوله عموم ِمن ذلك وخَص ،٧)ومقَصرين رءوسكم محلِّقين( :تعالى قوله عموم
   ".النسك حالِة غيِر حالٍة على فحمله ،)اللِّحى

                                         
  ).٦٠١٧(للسيوطي " الفتح الكبير"  كما في ١
  ).٢٨٢٢(للشيخ األلباني رحمه اهللا " ضعيف الجامع الصغير: "ظر  ان٢
  ).٢٥٤٨٧" (المصنف " ٣
  ).٢٥٤٨٢" (المصنف" ٤
  ).٩/١٤٧(البن بطال " شرح البخاري: " انظر ٥
  ).٥٨٩٢" (صحيح البخاري  "٦
  .٢٧: اآلية/  سورة الفتح ٧



 

 )٢٠٩١(

 التخصيص هذا يخُص ال كان عمر ابن نأ يظهر الذي :قلت: "قال الحافظ
 بإفراط الصورةُ فيها تَتَشَوه التي الحالة غير على باإلعفاء األمر يحمل كان بل بالنُّسِك؛

  .اهـ"عرضه أو اللحية شَعِر طوِل
 : يعني– عن مروان:  الروايةُ اآلتية– رحمه اهللا –ويقوي ما استظهره الحافظُ 

قَفَّعا سالٍم ابنرأيتُ:قال -لم  ابن رمع قِْبضِتِه على ييِلح قْطعما في الكَفِّ على زاد "
  .٢ والدارقطني وحسنه١أخرجها أبو داود

 مرا –وعن ابن ع٣ بمعناه عند ابن أبي شيبة-  أيض .  
 فَضَل ما يأخذُ ثم ِلحيِته، على يقِْبض هريرةَ أبو كان«: قال زرعةَ أبي  عن- ٢

  .٤ أخرجه ابن أبي شيبة»القَبضة عن
  بإسنادين"التَّرجل "في الخلَّاُل -  وعن ابن عمر أيضا –عنه  وأخرجه

  .٥صحيحين
 أن اللحية ِمن القبضة على زاد فيما يرخِّصون كانوا«: قال الحسن  عن- ٣

  .٦ أخرجه ابن أبي شيبة»منها يؤخذَ
وطولُها ، وكثرتُها ِمن كمال الزينة، ةٌألن اللحيةَ زين:  قال أبو حنيفة- ٤

  .٧الفاحشُ خالفُ السنَّة
  :٨أدلة القائلين بالتفصيل: ثالثًا

،  أما حرمِة القَص منها إن كانت اللحيةُ غير طويلٍة؛ فِلأنه تَحصل به المثلةُ- أ
  . فهو كالحلق

                                         
  ).٢٥٤٨٧" (المصنف"  ١
  ).٢٢٧٩" (سنن الدارقطني"و) ٢٣٥٧(سنن أبي داود  " ٢
  ).٢٥٤٨٦" (المصنف " ٣
  ).٢٥٤٨٨) (٢٥٤٨١" (المصنف " ٤
 ).٥/٣٧٩" (السلسلة الضعيفة" في – رحمه اهللا –كما قاله الشيخ األلباني   ٥
٢٥٨١٢ ( ٦.(  
 ).٤/١٦٧(للموصلي " االختيار " ٧

  ).٢/٤٤٥" (حاشية العدوي على شرح الرسالة: "  انظر٨



– 

  )٢٠٩٢(

ةُ طويلةً قليلًا؛ فِلأن  وأما تحريم القَص الذي يتجاوز به الحد إن كانت اللِّحي-ب
  . المثلةَ إنما تتحقَّقُ بالتجاوز

 وأما استحباب األخِذ ِمن طُوِلها وعرِضها إن كانت طويلةً كثيرا؛ فِلأن بقاء - ج
  . الزائِد يقبح به المنظر

 بعدِم التسليم بذلك؛ كما :ويمكن أن تُناقَش دعوى المثْلِة في الحالتين اُألوليين  
  .واهللا تعالى أعلم،  ظاهرهو

  : الترجيح
  :ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة؛ يتبين، بعد عرض األقوال وأدلتها

  . رجحان األخِْذ ِمن طُوِل اللِّحيِة وعرِضها؛ وال سيما ما تطاير منها وشذَّ- أ
ه؛ وذلك  ورجحان القوِل ِبجواز األخذ ِمن اللِّحيِة ِبما زاد على قُبضِة يِد-ب

  :لسببين
وأحاديثُ اإلعفاء غايةُ داللِتها ، عدم وجوِد دليٍل صريٍح على المنع منه: أولهما

  . طلب اإلكثاِر ِمن شعر اللحية ال التَّرك مطْلقًا- على التحقيق –
ِفعُل بعِض الصحابِة رضي اهللا عنهم لذلك؛ بل جاء عن بعض : والثاني

  .وكأنَّه أمر معروفٌ وظاهر عندهم،  يرخِّصون في ذلكالتابعين ما يدلُّ على أنهم كانوا
 األخذُ ِمما هو دون القبضِة لكن ما لم يِصْل إلى حد – أيضا – وأنه يجوز -ب

فأما إن ، التشبه بالمجوِس ِمن أخِذ غالِبها؛ فإنه يكره حينئٍذ؛ لمخالفته األمر ِباإلعفاء
  .ح؛ كما سبق بيانُه في المبحث السابقُأِخذت جميعها فيحرم على الراج

  المبحث الثالث
  األخذُ ِمن العارضين

  .هما صفْحتا الخدين: العارضان
  :وقد اختلف العلماء في حكِْم األخِْذ ِمن شعر صفحتَِي الخديِن على قولين

واختيار ابِن عرفةَ ِمن ، ٢ والحنفيِة١وهو قوُل قتادةَ.  الجواز:القول األول
  .٤وفَعلَه اإلمام أحمد، ٣مالكيةال

                                         
  ).٨/٤٢٩(البن عبد البر " االستذكار: "  انظر١
 ).١/٥٢٦" (حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح"و) ٤/٧٣(للعيني " البناية: "  انظر٢

 ).٢/٤٤٦" (حاشية العدوي على شرح الرسالة: "انظر   ٣

) ١/١٥١( مفلح البن" الفروع: "وانظر). ٤/٧٨(البن القيم " بدائع الفوائد. "اهـ..."ورأيتُ أبا عبد اهللا يأخذ ِمن عارضيه : "قال ابن هانٍئ   ٤
 ).١/٧٥" (كشاف القناع"و



 

 )٢٠٩٣(

  .١قاله قليوبي ِمن الشافعية.  أنه يكره:القول الثاني
  . ويترجح القوُل األوُل الذي هو الجواز؛ ِلعدِم وجوِد نَهٍي عنه  

  : بعض اآلثار عن السلف:ويقويِه
 أبا يترأ ":قال -  المدينة أهل ِمن أظنُّه - شيخٌ حدثنا: قال هالٍل أبي  فعن- أ

أخرجه ابن سعٍد في " اللِّحية أصفر ورأيته: قال. منهما يأخذ: عارضيه يحفي هريرة
  .٣وحسن األلباني إسناده، ٢"الطَّبقات"

" كان عِلي يأخذ ِمن لحيته ِمما يلي وجهه: " وعن ِسماِك بن يزيد قال-ب  
  .٤أخرجه ابن أبي شيبة

  .٥ضعيف، هو ابن صالٍح الجنَِديوإسناده ضعيفٌ؛ فيه زمعةُ؛ و  
حلْقُ : التَّفَث: "٦)ثم لْيقضوا تَفَثَهم( وعن ابن عباٍس أنه قال في قوله - ج  

واألخذ ِمن ، وقَص األظفار، وحلق العانة، ونَتْفُ اإلبط، وأخْذٌ ِمن الشاربين، الرأس
 ٧"تفسيره"جريٍر في أخرجه ابن " والموقف بعرفةَ والمزدلفة، ورمي الجمار، العارضين

  .بإسناٍد حسن
  .يريد أن قضاء التَّفَِث هو أداء مناسِك الحج؛ كما هو تفسير اآلية  
وِذكْر األخذ ِمن اللحية في تفسير اآلية مروي عن عدٍد ِمن التابعين أيضا؛   

  .٨"تفسيره"أخرجها ابن جريٍر في . وابن جريج، ومجاهد، منهم محمد بن كعب القُرظي
أخرجه " كانوا يطيبون ِلحاهم ويأخذون ِمن عواِرِضها:  وعن إبراهيم قال- د  

  .٩ابن أبي شيبة

                                         
  ).١/٢٠٨" (حاشية قليوبي: "انظر   ١
 ).٤/٢٤٩(البن سعد " الطبقات الكبرى"  ٢
  ).٥/٣٧٨" (السلسلة الضعيفة: "انظر  ٣
 ).٢٥٤٨٠) (المصنف  (٤

 ).٢١٧ص" (تقريب التهذيب"كما في    ٥

   .٢٩: اآلية/ سورة الحج  ٦
١٦/٥٢٦(   ٧.( 

٥٢٧، ١٦/٥٢٦  (٨.( 

٢٥٤٩٠  (٩.( 



– 

  )٢٠٩٤(

  المبحث الرابع
  حلْقُ ما تحت الحلْق

ولكن مع هذا اختلفوا في حكْـِم حلْقـه      ، ما تحت الحلْق ليس ِمن اللِّحية باالتِّفاق        
  :على قولين
ي عن أبي يوسفَ وأخـذ بـه بعـض          وهو مرو .  أنه ال بأس به    :القول األول   

ولـم  ، ٤؛ ألنه ليس ِمن مسمى اللِّحيـة ٣وهو قوُل أحمد وِفعلُه   ، ٢ وبعض الشافعيةِ  ١الحنفية
  .يأِت نَهي عنه

  . ٥فتكون إزالتُه ِمن الفطرة، بل ذهب بعض المالكيِة إلى أن حلْقَه ِمن الزينة  
:  إلى ابن طاوس؛ عن أبيـه – بسنده – ٦"االستذكار"وقد روى ابن عبد البر في        

  ".اللِّحية باطن ِمن نأخذَ أن يأمرنا وكان ،واحٍد ِبنَفٍَس يشرب أن يكره كان أنه"
ونُِقَل عن مالٍك حتـى    ، ٧وهو ظاهر قول بعض الحنفية    .  أنه يكره  :القول الثاني 

  .٩وقاله قليوبي ِمن الشافعية، ٨إنه ِمن ِفعِل المجوس: قال
وُل األوُل وهو جواز حلِْق ما تحت الحلِْق؛ لعدم دخوله في مـسمى              الق ويترجح  

  .ويقويِه ِفعُل بعِض السلف، ولعدم وجود دليٍل على النهي عنه، اللحية أصلًا

                                         
 ).٢/٤١٨" (حاشية ابن عابدين: "  انظر١

  ).٩/٣٧٦" (تحفة المحتاج: "  انظر٢
 ).١/٧٥" (كشاف القناع"و) ٤/٧٨" (بدائع الفوائد) "١/١٥١(البن مفلح " الفروع: "  انظر٣

  ).١/١٦٤" (على الروض المربع" حاشية ابن قاسم  "٤
  ).٢/٤٤٦" (حاشية العدوي على شرح الرسالة: "  انظر٥
٨/٤٢٩  (٦.( 

" حاشية ابن عابدين: "وانظر. اهـ" حلقهال يحلق شعر): المحيط(وفي ) : "١/٥٢٦(  قال الطحطاوي ٧
)٢/٤١٨.( 
  ).٢/٤٤٦" (حاشية العدوي  "٨
 ).١/٢٠٨" ( قليوبيةحاشي: "  انظر٩



 

 )٢٠٩٥(

  المبحث الخامس
  َأخْذُ المحِرِم ِمن ِلحيته

  ١ - والشافعي مالك ١ وأحمد– رحمهما اهللا – ذهب اإلمامستحبإلى أنه ي  
  .ِللْمحِرِم عند التحلُِّل ِمن إحرامه أن يأخذَ ِمن شاربه ولحيته

  .٢وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعلُه  
 أو رأسـه  علـى  شـعر  وال أصلع الرجُل كان وإن: "٣"اُألم"وقال الشافعي في      
 ِمن يضع حتى وشاربيه؛ لحيته من أخذ لو إلَي وأحب رأسه، على الموسى َأمر محلوقًا؛

 فـي  ال الـرأس  فـي  هـو  إنما النُّسك ألن عليه؛ شيء فال يفعل لم وإن هللا، شيًئا شعره
  .اهـ"اللِّحية

  : ومنَع ِمن ذلك بعض العلماء-٢  
وليس على الحاج إذا حلق أن يأخذَ ِمـن لحيتـه   : " فقال الكاساني ِمن الحنفية  -أ  

  ...".أِس بالنَّص ألن الواجب حلْقُ الر... شيًئا 
وألن حلْقَ اللِّحيِة ِمن باب المثْلة؛ ألن اهللا تعالى زيـن الرجـاَل بـاللِّحى           : "قال  

  .٤اهـ"والنساء ِبالذَّوائب
 بعدم التسليِم بدعوى المثلِة في األخذ ِمن اللِّحيِة مـادام  :ويمكن أن يناقَشَ هـذا    

  .أنه لم يِصْل إلى حد الحلْق
  . ٥ أنه إن فَعَل لم يضره– ِمن الحنفية -ذكر محمد وقد 

ومنَع ِمن  : "- بعد أن قرر قوَل الشافعي باستحباب ذلك         – وقال الماوردي    -ب  
  .١اهـ"؛ ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم َأمر ِبإعفاء اللحية٦ذلك ابن داود

                                         
  ).٤/٢٤٧(للعيني " البناية شرح الهداية: "  انظر١
  ).١/٤٤١" (المدونة: "  انظر٢
 ).٣/١٠٢" (روضة الطالبين: "وانظر). ٢/٢٣٢  (٣

  ).٢/١٤١" (بدائع الصنائع  "٤
  ).٢/٤٣١" (األصل: "  انظر٥
كان فقيها أديبا شاعرا ظريفًا، وكان . أبو بكر محمد بن داود بن علي األصبهاني المعروفُ ِبالظاهري:   هو٦

وكان عالما . ولده أبو بكر في حلْقته، وكان على مذهب والدهولما توفي أبوه جلس . يناظر أبا العباس ابن سريٍج
=   كتاب الوصول إلى معرفة األصول وكتاب اإلنذار وكتاب اإلعذار: وله تصانيفُ عديدةٌ؛ منها، في الفقه



– 

  )٢٠٩٦(

وهذا مـا   ، نافي األمر باإلعفاء   بأن األخذَ ِمن اللحيِة ال ي      :ويمكن أن يناقَش هذا     
وال سيما راوي حديث اإلعفاء وهو ابن عمر رضي         ، فِهمه جمع ِمن الصحابة والتابعين    

  .اهللا عنهما
وخالَفَ إمام الحرمين الجويني إمامه الشافعي في استحباب َأخِْذ المحـِرِم ِمـن               

  .٢اهـ"يكون أسنده إلى أثٍرولست َأرى لهذا وجها؛ إال أن : "الشارب واللحية؛ فقال
بأن للشافعي في هذه المسألة أثـرا؛ بـل آثـارا عـن             : ويمكن أن يناقَشَ هذا     

  :الصحابة والتابعين رضي اهللا عنهم
 قَـبض  اعتمر أو حج عمر إذا  ابن وكان:" عن نافعٍ  ٣"صحيح البخاري " ففي   -أ  

  .»أخَذه فَضَل فما لحيته، على
وهـو  ] ِبتماِم شهِر رمـضان   : أي[عمر إذا أفطر ِمن رمضان      كان ابن   "ولهذا    

 عن نافع؛ عـن ابـن       ٤؛ أخرجه مالك  "يريد الحج؛ لم يأخذْ ِمن رأسه وال ِمن لحيته شيًئا         
  .عمر رضي اهللا عنهما

 حلَـقَ  إذا كـان  عمر بن اِهللا عبد أن" :نافٍع عن ٥"الموطإ" وروى مالك في     -ب
  .»وشاربه لحيته ِمن َأخَذَ مرٍة،ع أو حج في

  . ٦وال سيما األخذُ ِمن اللحية،  وتقدم ِذكْر اآلثاِر األخرى الواردِة في ذلك- ج  
  : الترجيح  

إذا تأملْنا في المسألة ِبنظرٍة؛ فإننا نجد أن النبي صلى اهللا وسلم لم ينقَْل عنه أنه 
ولو كان هذا وقع لَنَقَلَه الصحابةُ ، إحرامهأخذ ِمن شاربه أو لحيته عند التحلُِّل ِمن 

                                                                                                     
وتوفي سنةَ . وكتاب االنتصار على محمد بن جِريٍر وعبد اهللا بن شرشي وعيسى بن إبراهيم الضرير وغير ذلك=

وفي يوم وفاته توفي يوسف بن يعقوب القاضي، رحمهما اهللا .  وتسعين وِمئتين وعمره اثنان وأربعون سنةسبٍع
  ).٢٦١ – ٤/٢٥٩" (وفيات األعيان: "انظر. تعالى

  ).٤/١٦٣" (الحاوي الكبير  "١
  ).٤/٣٠٦" (نهاية المطلب  "٢
 ).٥٨٩٢" (صحيح البخاري  "٣

  ).١٨٦" (الموطأ  "٤
١٨٧  (٥.(  
 .صفحة سابقة:  انظر٦



 

 )٢٠٩٧(

كما ، رضي اهللا عنهم؛ فإنهم نَقلوا لنا حلْقَ رأسه صلى اهللا عليه وسلم وكيفيتَه بالتفصيل
  .أنه لم يأت شيء في الحثِّ على األخذ من الشارب أو اللحية في التحلُّل

  . سنَّةٌإنه يستحب ذلك أو أنَّه: وعلى هذا؛ فإنه يصعب أن يقال  
يدلُّ على أن المرء إن فَعل ، ولكن ِفعُل جماعٍة ِمن الصحابة والتابعين لذلك  

  .واهللا تعالى أعلم، ذلك؛ فهو أمر حسن غير مكروٍه وال منهي عنه
  المبحث السادس
  حكْم ِلحيِة المرأة

  فهل تُزيله أو تتركه؟، إذا نَبتَ ِللمرأة ِلحيةٌ  
  :ربعةُ أقواٍلللعلماء في ذلك أ  

  .٢؛ ألنها مثلةٌ في حقِّها١وهذا قول الشافعية.  أنه يندب لها إزالتُه:القول األول
وهو الذي استظهره الحطَّاب ِمن المالكية؛ .  أنه يجوز لها إزالتُه:القول الثاني  
  .٣ألنه مثْلة
  .٤وهو قول بعض المالكية.  أنه يجب عليها إزالته:القول الثالث  
وهو قول ابن .  أنه ال يجوز لها إزالتُه؛ ألنه تغيير لخَلِْق اهللا:الرابعالقول   

  .٥جِريٍر الطبِري رحمه اهللا
   :الترجيح  

ويظهر أن القول األول الذي هو نَدب إزالِته هو األرجح؛ وذلك لِعدِة 
  : اعتبارات

يستْ ِمن صِنيِعها ِهي كما أنها ل، أن المثلةَ في ِلحيِة المرأِة ليست فاحشةً: منها
ِخلِْقي إزالِتها إلى درجِة الوجوِب، وإنما هو أمر رفلم يصْل أم.  

                                         
 ).١/١٥" (فتح الوهاب"و) ١/١٩٨" (فيض القدير"و) ١/٢٩٠" (المجموع: " انظر١

  ).١/١٥" (فتح الوهاب  "٢
  ).١/٢١٧" (واهب الجليلم: "  انظر٣
٤ومنهم الز ٢/٤٤٤" (حاشيته على شرح الرسالة"والعدوي في ) ١/١١٤" (شرحه على خليل"قاني في ر.( 

  ).١/٢١٧(للحطاب " مواهب الجليل"و) ١/٢٩١ (للنووي" المجموع: "  انظر٥



– 

  )٢٠٩٨(

، أن إزالتَها ال يعتبر ِمن تغيير الِخلقة؛ وإنما هي ِمن باب إزالِة العيب: ومنها
  .فلم تكن إزالتُها محرمةً

  المبحث السابع
  األخذ ِمن لحية الميت

؛ وأن حكمه كَحكِمه ١أنه ال يؤخذ ِمن ِلحيِة الميِت شيءلم يختلف العلماء في 
وكالهما منتٍف ، حاَل الحياة؛ ألن أخذَ الشعر إما أن يكون قُربةً وتعبدا أو يكون زينةً

  . والميت ال يزين، هنا؛ ألن الميت ليس محلا لهما؛ فال قُربةَ هنا
 في فطرةً كان ما الموت بعد به ويصنع: "- رحمه اهللا –قال اإلمام الشافعي 

   ].كأخِْذ الشاربين وتقليِم األظفار ونحِوهما: أي". [الحياة
 أو ِزينةً يؤخذ إنما ذلك ألن شيَئا؛ لحيته وال رأسه شعر ِمن يأخذ وال: "قال

  .٢اهـ"نُسكًا
  المبحث الثامن

  التعزير ِبحلِْق اللِّحية
 والشافعية والحنابلة إلى أنه ال يجوز - ر  في الظاه-  ذهب المالكيةُ - ١  

  .٣التعزير ِبحلِْق اللِّحيِة؛ ِلما فيه ِمن المثلة
؛ لقول عمر بِن عبد العزيز ٤أنه يجوز:  وفي قوٍل للمالكية وقوٍل للشافعية- ٢  

  .٥"والبدع الفجور ِمن أحدثوه ما حسِب على َأقضيةٌ ِللناس تَحدثُ: "-  رحمه اهللا –

                                         
منح الجليل "و) ٤٢٣، ١/٤٢٢" (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"  وصرح المالكيةُ بأنه يحرم حلْقُ لحيِة الميت؛ كما في١

: للحنفية: انظر. ونَص الحنفية والحنابلة على أنه ال يسرح لحية الميت). ١/٥٠٧(للشيخ محمد عليش " شرح مختصر خليل
  ).٢/٤٩٥" (اإلنصاف"و) ٢/٢٣٤" (المبدع: "وللحنابلة، )٣/١٨٩" (البناية"و) ١/٨٩" (الهداية"
  ).١/٣١٩" (األم  "٢
نهاية : "وللشافعية، )٤/٢٠٦" (حاشية الصاوي على الشرح الصغير"و) ٧/٢٤٥" (قاني على خليلرشرح الز: "  انظر للمالكية٣

) ٦/١٢٥" (كشاف القناع"و) ١٠/٢٤٨" (اإلنصاف: "وللحنابلة، )٥/١٦٤" (ل على شرح المنهجحاشية الجم"و) ٨/٢١" (المحتاج
  ). ٧/٣٥٠" (الروض المربع"و
" الشرح الصغير"و) ٧/٢٤٥" (رقاني على خليلشرح الز: "انظر. أنه ظاهر المدونة: - ِمن المالكية –  وذكر ابن مرزوق ٤

  . ؛ حيث ذكر فيه أنه قول شيخه العزيزي)٥/١٦٤" (الجمل على شرح المنهجحاشية : "وانظر للشافعية، )٤/٢٠٦(للدردير 
  ).٤/٢٠٦" (حاشية الصاوي على الشرح الصغير  "٥



 

 )٢٠٩٩(

ولحرمِة حلِْق ،  هو القول األول بعدِم الجواز؛ ِلما فيه ِمن المثلة:راجحوال  
  . ١اللِّحيِة أصلًا على األرجح؛ كما سبق تفصيُل المسألة

وإحداثُ ، وما نُِقل عن عمر بِن عبد العزيز ليس فيه التعزير ِبحلِْق اللِّحية  
  .الفجوِر والبدِع ال يقتضي التعزير بالمحرم

 للشافعية قوالِن فيما إذا وقع التعزير ِبحلِْق اللِّحيِة الذي هو محرم ):نبيهت(  
  هل يحصل التعزير أو ال؟، عندهم

  المبحث التاسع
  عقوبةُ ِمن أتلف لحيةَ غيِره

 فلَم تَنبتْ؛ فِللعلماء في الواجب - ِبحلٍْق مثلًا أو نحِوه –إذا أتلف ِلحيةَ غيِره   
  :نفي ضمان ذلك قوال
 والثوري ٤ والشعبي٣ والحنابلِة٢وهو قوُل الحنفيِة.  أن فيها الديةَ:القول األول
  .٥وإسحاق وابِن حزٍم
  :واستدلُّوا

 على منه فوقَعتْ ِبِقدٍر رجٌل مر"أنه:  ِبما رِوي عن علي رضي اهللا عنه- أ
 فقَضى ينْبتْ، فلم سنةً، لهفأج طالٍب، أبي بن علي إلى فرِفع شَعره، فأحرقَتْ رجٍل رأس
ة فيه عليه عليي٦أخرجه عبد الرزاق وابن حزٍم واللفظ له" ِبالد.  

 ِمن ٧ذَكَره ابن حزٍم" ينْبت لم إذا الديةُ الشَّعر في": قال ثابٍت بن زيد  وعن-ب
  .طريق سعيد بن منصور

                                         
  ).ص     : (  انظر١
  ).١٠/٢٨١(للبابرتي " العناية"و) ٥/٣٩(للموصلي " االختيار: "انظر  ٢
  ).٣/٣١٧(للبهوتي " شرح المنتهى"و) ٨/٤٤٣" (المغني: "انظر  ٣
  ).٢٨٠٣٦" (مصنف ابن أبي شيبة: "انظر  ٤
 )٨/٤٤٣(البن قدامة " المغني"و) ١١/٥٢" (المحلَّى"و) ١٧٣٧٣" (مصنف عبد الرزاق: "انظر  ٥
 ).١١/٥٢" (المحلَّى"و) ١٧٣٧٤" (مصنف عبد الرزاق"  ٦
  ).١١/٥٢" (المحلى"  ٧



– 

  )٢١٠٠(

فيها الديةُ؛ كُأذُِن األصم وأنِف فوجبت ، ١وألن في اللِّحيِة جمالًا كاملًا : قالوا- ج
  .٢األخشَم

   يةُ تجب إنما: اللِّحية  يقول في  ٣وكان أبو جعفٍر الهندوانيكاملـةً  كانـت  إذا الد 
  يتجمُل 

 غير كانت وإن فيها، شيء فال ِبها يتجمُل ال متفرقةً طاقاٍت كانت إذا أما ِبها،
  .٤اهـ"عدٍل حكومةُ ففيها تَِشين؛ ِمما توليس ِبها ال يتجمُل متفرقٍة

 وذهب المالكية والشافعية إلى أن الواجب في إزالة شعر اللحية حكومةٌ ال - ٢
  .٥الديةُ

ولو َأفرغَ رجٌل على  رأس رجٍل أو ِلحيِته حميما أو : "٦"اُألم"قال الشافعي في 
  .اهـ" يزاد فيها ِبقَدِر الشَّيننَتَفَهما ولم تَنْبتا؛ كانت عليه حكومةٌ

  :ِلَأمرين الديةَ؛ فيها] الشافعي: أي[ يوِجب ولم: "قال الماوردي
 المنفعة مسلوب وهذا منفعةٌ، الجمال مع له يكون فيما تجب الدية أن: أحدهما

  .الدية فيه تجب فلم
 الشَّعِر في عِدم وقد ايتُه،ِسر ويخاف قطعه يؤلم فيما تجب الديةَ أن: والثاني
  .٧"دية فيه يجب فلم األلم والسرايةُ

                                         
  ).١٠/٢٨١(للبابرتي " العناية"و) ٥/٣٩(للموصلي " االختيار: "انظر  ١
  ).٨/٤٤٣(البن قدامة " المغني"  ٢
: قال السمعاني، )بلْخ(إمام كبير ِمن أهل . أبو جعفٍر الفقيه البلِْخي اِلهندواني، محمد بن عبد اهللا بن محمد:   هو٣

حدث . كان يقال له ابو حنيفة الصغير لفقهه؛ تفقَّه على أستاذه أبي بكر محمد بن أبي سعيد المعروف باألعمش
وتفقَّه عليه نصر بن محمد أبو . وكشف الغوامض، وشرح المعضالت، وأفتى بالمشكالِت، خ وما وراء النهرِببلْ

مات ِببخارى . روى عنه يوسف بن منصور بن إبراهيم الساوي كتاب المخلف ألبي القاصم الصفار. الليث الفقيه
  ). ٢/٦٨" (الجواهر المِضية في تراجم الحنفية: "انظر. سنةَ اثنتين وستين وثالث مئة وهو ابن اثنتين وستين سنة

  ).٥/٣٩(للموصلي " االختيار  "٤
  ).٢/١١١٢(البن عبد البر " الكافي"و) ٢/١٩١" (التلقين: "انظر للمالكية  ٥
٦/٨٨  (٦.( 

  ).١٢/٣٠٠" (الحاوي"  ٧



 

 )٢١٠١(

  :الترجيح
أن الواجب فيه حكومةُ :  هو القول الثاني– واهللا تعالى أعلم –والذي يترجح 

وما ذُِكر ِمن أثِر علي وزيٍد ، عدٍل ال الديةُ؛ ألنه ليس هناك نَص على وجوب الدية
  . والقياس ال يسلَّم، ؛ فهو اجتهادرضي اهللا عنهما



– 

  )٢١٠٢(

  الخاتمة
ُألَخِّص في خاتمته َأهم النتائج التي تَوصلْتُ ، بعد االنتهاء ِمن مسائل البحث

  :وهي هذه، إليها؛ حتى تَسهَل اإلفادةُ منه
 - الشَّعر الناِبتُ على الخديِن : -ا قال ابن نُجيٍم الحنفي م ك–المراد باللِّحية * 

  .      والذَّقَِن–ن ِعذَاٍر وعاِرٍض ِم
والعاِرض:صفحةُ الخَد . اللحية:والِعذَار الناِبتُ على العظِم ،  جانب وهو الشَّعر
  . مجتمع اللَّحييِن ِمن أسفِلهما:والذَّقَن .الناتِئ ِبقرب اُألذُن

فقد ذهب الشافعيةُ ودعوى اإلجماِع على حرمِة حلِْق اللِّحية غير صحيحٍة؛ * 
  . قوٌل ِللْمالكية– أيضا –وهو ،  إلى كراهةِ حلِْقها ال الحرمة– في المعتمد عندهم –

وأما ِمن حيث الترجيِح في نظر الباحث في هذه المسألة؛ فيترجح قوُل * 
  :القائلين ِبحرم حلِْقها؛ وهم أكثر العلماء؛ وذلك لسببين

َأحفُوا «:  اللِّحى؛ كقوله صلى اهللا عليه وسلم األحاديثُ اآلمرة بإعفاء- ١
  .متفق عليه؛ ِمن حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما» الشَّواِرب وَأعفُوا اللِّحى

واألصُل في األمر أنه يقتضي ، أمر" وَأعفُوا: "أن قوله: ووجه الداللة منها  
 فإن –لقًا أو التَّرك حتى تَكثر  إما التَّرك مطْ–وأيا ما كان معنى اإلعفاء ، الوجوب

  . وتَرك الواجِب حرام، واألمر للوجوب، حلْقَها بالكلية يخالف هذا المعنى المأمور به
وألن فيها تغييرا لخَلِْق اهللا ، والمثلةُ حرام؛ للنهي عنها،  أن حلْقَ اللحيِة مثْلةٌ- ٢  
  .عز وجلَّ

حية عند الضرورة؛ ِلمداواِة ما تحتَها ِمن جرٍح ونحِو لكن إنما يجوز حلْقُ اللِّ* 
  .ذلك؛ كما قاله الحطَّاب ِمن المالكية

  :وفي األخِْذ ِمن اللِّحيِة يترجح* 
 القوُل ِبجواِز األخِْذ ِمن طُوِل اللِّحيِة وعرِضها؛ وال سيما ما تطاير منها - أ

  .وشذَّ
حيِة ِبما زاد على قُبضِة يِده؛ وذلك  وكذلك القوُل ِبجواز األخذ ِمن اللِّ-ب

  :لسببين
 –وأحاديثُ اإلعفاء غايةُ داللِتها ،  عدم وجوِد دليٍل صريٍح على المنع منه- ١

  . طلب اإلكثاِر ِمن شعر اللحية ال التَّرك مطْلقًا- على التحقيق 



 

 )٢١٠٣(

 ِفعُل بعِض الصحابِة رضي اهللا عنهم لذلك؛ بل جاء عن بعض التابعين ما - ٢
  .وكأنَّه أمر معروفٌ وظاهر عندهم، لُّ على أنهم كانوا يرخِّصون في ذلكيد

 ِمما هو دون القُبضِة لكن ما لم يِصْل إلى األخِذِبجواِز  – أيضا – القوُل - ج
يحرم حينئٍذ؛ لمخالفته األم ِباإلعفاء الذي هو حد التشبه بالمجوِس ِمن أخِذ غالِبها؛ فإنه 

  .اإلكثار
ويجوز األخْذُ ِمن شَعِر العارضين اللذَيِن هما صفحتا الخَد؛ لعدِم وجوِد دليٍل * 

  . ينهى عنه
  :كما أنَّه يقَويِه بعض اآلثار عن السلف؛ ومنها

، حلْقُ الرأس: التَّفَث): "ثم لْيقضوا تَفَثَهم( عن ابن عباٍس أنه قال في قوله - أ  
، واألخذ ِمن العارضين، وقَص األظفار، وحلق العانة، ونَتْفُ اإلبط، وأخْذٌ ِمن الشاربين

  .بإسناٍد حسن" تفسيره"أخرجه ابن جريٍر في " والموقف بعرفةَ والمزدلفة، ورمي الجمار
أخرجه " كانوا يطيبون ِلحاهم ويأخذون ِمن عواِرِضها: وعن إبراهيم قال -ب  

  .ابن أبي شيبة
 القوُل ِبجواِز حلِْق ما تَحتَ الحلِْق؛ لعدم دخوله في مسمى اللحية ويترجح* 

  .كما أنه يقويِه ِفعُل بعِض السلف، ولعدم وجود دليٍل على النهي عنه، أصلًا باالتِّفاق
فإن النبي صلى اهللا وسلم لم ينقَْل عنه أنه أخذ : ما َأخْذُ المحِرِم ِمن ِلحيتهوأ* 

ولم يأت شيء في الحثِّ على األخذ من ، ِمن شاربه أو لحيته عند التحلُِّل ِمن إحرامه
  .إنه مستحب أو سنَّةٌ: قال يالالشارب أو اللحية في التحلُّل؛ فعلى هذا 

" صحيح البخاري" كما في –ماعٍة ِمن الصحابة والتابعين لذلك ولكن ِفعُل ج  
 يدلُّ -» وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قَبض على لحيته، فما فَضَل أخَذه:"عن نافٍع

  .على أن المرء إن فَعل ذلك؛ فهو أمر حسن غير مكروٍه وال منِْهي عنه
ه يندب لها إزالتُه على الراجح؛ ألنَّه نوع مثْلٍة في وإذا نَبتَ ِللمرأِة ِلحيةٌ فإنَّ* 

كما أنها ليستْ ِمن صِنيِعها هي وإنما هو أمر ، لكن لَما لم تكِن المثلةُ فاحشةً، حقِّها
  .لم يِصْل أمر إزالِته إلى درجِة الوجوِبإنه ف، ِخلِقي

فلم ،  هي ِمن باب إزالِة العيبكما أن إزالتَها ال يعتبر ِمن تغيير الِخلقة؛ وإنما
  .تكن إزالتُها محرمةً



– 

  )٢١٠٤(

ولم يختلف العلماء في أنه ال يؤخذ ِمن ِلحيِة الميِت شيء؛ وأن حكمه كَحكِمه * 
وكالهما منتٍف ، حاَل الحياة؛ ألن أخذَ الشعر إما أن يكون قُربةً وتعبدا أو يكون زينةً

  . والميت ال يزين، لهما؛ فال قُربةَ هناهنا؛ ألن الميت ليس محلا 
وِلحرمِة حلِْق اللِّحيِة ، وال يجوز التعزير ِبحلِْق اللِّحية؛ ِلما فيه ِمن المثلة*   

   .أصلًا على األرجح
 كثير ِمن العلماءبتْ؛ فقد نْ فلم تَ- كأن حلَقَها –ص ِلحيةَ غيِره خوإذا أتلفَ ش* 

فيها الد يةَ؛ إلى أنعنو ِويوزيٍد بن ثاِبٍت رضي اهللا عنهمار ما ، علي  حيترج لكن 
وما ذُِكر عن ، ؛ لعدم مجيء نَص بالدية أن عليه حكومةًِمنالشافعي و  إليه مالكذهب

وزيٍد فهو اجتهاد واهللا تعالى أعلم، علي.  



 

 )٢١٠٥(

  فهرس المصادر والمراجع
  )مرتبة حسب الحروف الهجائية ( 

 الحنفي ليالموِص مودود بن محمود بن اهللا عبد لعالمةل – المختار لتعليل االختيار - ١

 – ٢ط – بيروت – المعرفة دار - العك الرحمن عبد خالد الشيخ :عليه قعلَّ – )هـ٦٨٣ت(
  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

 النمري لحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البرإلمام ال – االستذكار - ٢
  دار- معوض  علي ومحمد عطا، محمد سالم:  تحقيق-  )هـ٤٦٣ت(القرطبي المالكي 

  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ – ١ ط–بيروت  – العلمية الكتب
:   تحقيق-  )هـ١٨٩ت (الشيباني فرقد بن الحسن بن محمد اهللا عبد  لإلمام أبي-  األصل - ٣

  .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣ -نان لب – بيروت -حزم  ابن  دار- بوينوكالن  محمد الدكتور
  - ) هـ٢٠٤ت(بي ِلأبي عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس المطَّ: لشافعيإلمام ا ل– م اُأل- ٤

  .م١٩٩٠-هـ ١٤١٠ - بيروت –دار المعرفة 
عالء الدين أبي الحسين علي بن لعالمة  ل– اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف - ٥

 دار إحياء التراث – محمد حامد الفقي رحمه اهللا :ق تحقي–) هـ٨٨٥ت(سليمان المرداوي 
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ –العربي 

 بابن المعروف محمد؛ بن إبراهيم بن الدين  للعالمة زين–الدقائق  كنز  البحر الرائق شرح- ٦
  .اإلسالمي الكتاب دار -  )هـ٩٧٠ت (المصري نُجيٍم

لدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد عالء العالمة  ل– بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ٧
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -  ٢ ط– دار الكتب العلمية -) هـ٥٨٧ت(الكاساني 

أيوب؛  بن بكر أبي بن  لإلمام العالمة شمس الدين محمد–الفوائد   بدائع الفوائد بدائع- ٨
  .لبنان –بيروت  –العربي  الكتاب  دار- )هـ٧٥١ت (الجوزية قَيِم المعروف بابن

 –) الصغير للدردير الشرح على الصاوي بحاشية المعروف( المسالك ألقرب السالك غة بل- ٩
 – )هـ١٢٤١ت (المالكي بالصاوي الشهير الخلوتي؛ محمد بن أحمد العباس للعالمة أبي

  .دار المعارف
 حجٍر بن علي بن محمد بن أحمد الدين شهابلعالمة  ل– تحفة المحتاج بشرح المنهاج -١٠

 – دار الكتب العلمية –الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي :  تصحيح–)هـ٩٧٤ت( الهيتمي
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ – ١ط



– 

  )٢١٠٦(

 بن محمد بن علي بن أحمد الفضل  لإلمام الحافظ شهاب الدين أبي– تقريب التهذيب -١١
سوريا  – الرشيد  دار-عوامة  محمد:  تحقيق– )هـ٨٥٢ت (العسقالني حجٍر بن أحمد

  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ – ١ط
 الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبي للعالمة – )المالكي الفقة في( التلقين -١٢

 دار -  التطواني الحسني خبزة بو محمد أويس أبي :تحقيق – )هـ٤٢٢ت( المالكي البغدادي

  .م٢٠٠٤ -   هـ١٤٢٥ - ١ط  – العلمية الكتب
 بن عيسى بن محمد عيسى أبي الحافظ ماملإل -  )الترمذي بسنن المعروف( الترمذي جامع -١٣

 .العلمية الكتب دار - اهللا رحمه شاكر أحمد الشيخ ط - )هـ٢٧٩ت( الترمذي سورةَ
   وسننه وأيامه  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع -١٤

 محمد بن إسماعيل بن  لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا–) وهو المشهور بصحيح البخاري ( 
محمد زهير بن ناصر : تحقيق  -) هـ٢٥٦ت(إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي 

 مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(  دار طوق النجاة -الناصر
  .هـ١٤٢٢ -) رحمه اهللا

 بن محمد بن القادر د لمحيي الدين أبي محمد عب– الجواهر المِضية في طبقات الحنفية -١٥
  .كراتشي – خا نه كتب محمد مير:  الناشر-  )هـ٧٧٥ت (الحنفي القرشي اهللا نصر

 قاسم بن محمد بن الرحمن  للعالمة عبد– حاشية ابن قاسم على الروض المربع -١٦
  .هـ١٣٩٧ - ١ ط)هـ١٣٩٢ت (النجدي الحنبلي العاصمي

١٧-عرفةَ بن أحمد بن محمد الدين شمس الشيخ لعالمةل –سوقي على الشرح الكبير  حاشية الد 

دار الفكر - )هـ١٢٣٠ت( سوقيالد.  
 بن محمد بن  للعالمة أحمد–اإليضاح  نور شرح الفالح مراقي  حاشية الطَّحطاوي على-١٨

  دار- الخالدي  العزيز عبد محمد:  تحقيق–) هـ١٢٣١ت( – الحنفي الطحطاوي إسماعيل
  .م١٩٩٧ -  هـ١٤١٨ - ١  ط–لبنان  – بيروت العلمية الكتب

أبي الحسن علي بن أحمد بن لعالمة  ل– حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني -١٩
 دار الفكر -يوسف الشيخ محمد البقاعي :  تحقيق–) هـ١١٨٩ت(مكرم الصعيدي العدوي 

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ - بيروت –



 

 )٢١٠٧(

  للعالمة شهاب الدين–)  المنهاجعلى شرح جالل الدين المحلِّي على( حاشية قَليوبي -٢٠
 - هـ ١٤١٥ - بيروت  – الفكر دار  - )هـ١٠٦٩ت(القَليوبي  سالمة أحمد بن أحمد

  .م١٩٩٥
 ديربالماو الشهير حبيب، بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبي إلمامل – الكبير الحاوي -٢١

 دار - موجودال عبد أحمد عادل الشيخ -  معوض محمد علي الشيخ :تحقيق – )هـ٤٥٠ت(

  .م١٩٩٩ -  هـ١٤١٩ -  ١ط  - لبنان – بيروت - العلمية الكتب
٢٢- رني محمد بن علي بن محمد الدين عالء للعالمة – األبصار تنوير شرح المختار الدالِحص 

 المحتار رد حاشيته مع مطبوع( – )هـ١٠٨٨ت( الحنفي الحصكفي الدين بعالء المعروف

  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ – ٢ط  – بيروت  – العربي التراث اءإحي دار  - )عابدين البن
 تصحيح - )هـ٨٥٢ت( العسقالني حجر ابن للحافظ - الهداية أحاديث تخريج في الدراية -٢٣

  .بيروت – المعرفة دار - المدني اليماني هاشم اهللا عبد السيد :وتعليق
٢٤-ر المحتار على الد دعابدين ابن بحاشية المشهور ( األبصار تنوير شرح  المختارر(  - 

 دار إحياء التراث العربي – )هـ١٣٠٦ت( عابدين بابن الشهير أمين محمد المحققين لشيخ
 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ – ٢ ط– بيروت –
 هوتيالب يونس بن منصور للشيخ :الروض( المستقِنع زاد بشرح المرِبع الروض -٢٥

 – العربي الكتاب دار – )هـ٩٦٨ت الحجاوي أحمد بن موسى للشيخ :والزاد -  هـ١٠٥١ت
  .م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦ -  ٢ط - بيروت

 مِري بن شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبي للعالمة – المفتين وعمدة الطالبين روضة -٢٦

 - بيروت -  اإلسالمي المكتب - اهللا رحمه الشاويش زهير :تحقيق -  )هـ٦٧٦ت( النووي
  .م١٩٩١ -  هـ١٤١٢ -  ٣ط  – عمان -دمشق

  للعالمة المحدث أبي–األمة  في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث  سلسلة-٢٧
 األلباني األشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين ناصر محمد الرحمن عبد

  .م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢ - ١ ط–السعودية  - الرياض -المعارف   دار- )هـ١٤٢٠ت(
 - ) هـ٢٧٥ت(تاني سِجمام الحافظ أبي داود سليمان بن األشعث الس لإل– سنن أبي داود -٢٨

 دار الرسالة العالمية - محمد كاِمل قره بللي -  رحمه اهللاشعيب األرنؤوطالشيخ : تحقيق
  .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ - ١ ط–



– 

  )٢١٠٨(

 الزرقاني أحمد بن يوسف بن الباقي  للعالمة عبد–خليل  مختصر على  شرح الزرقاني-٢٩
 - العلمية  الكتب  دار-أمين  محمد السالم عبد:  تصحيح– )هـ١٠٩٩ت (لمصريا

  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ - لبنان  – بيروت
 أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك :ابن بطاللعلَّامة  ل– شرح صحيح البخاري -٣٠

 الرياض -  السعودية– مكتبة الرشد - أبي تميم ياسر بن إبراهيم :  تحقيق-) هـ٤٤٩ت(
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣- ٢ ط –
) هـ١٢٠١ت( للعالمة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير – الشرح الصغير -٣١

  .  دار المعارف-) مطبوع مع حاشية الصاوي عليه (–
 الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبي  للعالمة-العربية  وصحاح اللغة تاج  الصحاح-٣٢

 - بيروت  – للماليين العلم  دار- عطار  الغفور عبد حمدأ:  تحقيق-) هـ٣٩٣ت (الفارابي
  .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧

) هـ١٤٢٠ت( للعالمة محمد ناصر الدين األلباني رحمه اهللا – ضعيف الجامع الصغير -٣٣
 - هـ ١٤٠٨ – ٢ ط–زهير الشاويش :  أشرف على طبعه– المكتب اإلسالمي –

  .م١٩٨٨
 البصري بالوالء، الهاشمي منيع بن سعد بن محمد اهللا عبد  ألبي- الطبقات الكبرى -٣٤

  دار- عطا  القادر عبد محمد:  تحقيق- ) هـ٢٣٠ ت (سعد بابن المعروف البغدادي؛
  .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ - بيروت  – العلمية الكتب

 )المسانيد وترتيب األسانيد تقريب: بالتقريب المقصود (التقريب شرح  طرح التثريب في-٣٥
 العراقي الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد الدين أبي الفضل  للعالمة المحدث زين–
 الرحيم؛ عبد بن العالمة المحدث ولي الدين أبو زرعةَ أحمد: ابنه وأكمله، )هـ٨٠٦ت(

 التراث إحياء دار(وصورتها  القديمة؛ المصرية  الطبعة- )هـ٨٢٦ت (العراقي ابن
  .) بيروت- العربي 

 بن أحمد بن محمود محمد أبي الدين بدر لعالمةل – البخاري صحيح شرح القاري عمدة -٣٦

  .بيروت  – العربي التراث إحياء دار - )هـ٨٥٥ت( نىيالع موسى
 محمود، بن محمد بن  للعالمة أكمل الدين أبي عبد اهللا محمد–الهداية  شرح  العناية-٣٧

  .الفكر  دار- )هـ٧٨٦ت (البابرتي الرومي



 

 )٢١٠٩(

 حسين الدكتور :تحقيق – الهروي سالم بن القاسم عبيد أبي مةللعال – الحديث غريب -٣٨  

 المطابع لشؤون العامة الهيئة -  هارون السالم عبد األستاذ :مراجعة - شرف محمد محمد

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ - ١ط – القاهرة -  األميرية
 امالهـم بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين لكمال - القدير فتح -٣٩

  .الفكر دار -  )هـ٨٦١ت(
 بن الرحمن عبد أبي الدين جالل لإلمام – الصغير الجامع إلى الزيادة ضم في الكبير الفتح -٤٠

  – لبنان – بيروت -  الفكر دار -  النبهاني يوسف :تحقيق – )هـ٩١١ت( السيوطي بكٍر أبي

  .م٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٣ - ١ط
 محمد بن زكريا سالم زين الدين أبي يحيى لشيخ اإل– الطالب منهج بشرح الوهاب  فتح-٤١

 - والنشر  للطباعة الفكر  دار-  )هـ٩٢٦ت (السنيكي األنصاري زكريا بن أحمد بن
  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

 للعالمة –) الجمل بحاشية المعروف( الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب  فتوحات-٤٢
  دار- )هـ١٢٠٤ت( بالجمل المعروف األزهري؛ العجيلي منصور بن عمر بن سليمان
  .الفكر

 أشرف –) هـ٧٦٣ت( لشمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن مفلح بن محمد – الفروع -٤٣
  .هـ١٤٠٢ - ٣ ط- بيروت –الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي : على مراجعتها

 بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين  للعالمة–الصغير  الجامع  فيض القدير شرح-٤٤
 -  )هـ١٠٣١ت (القاهري المنَاوي ثم الحدادي العابدين زين بن علي نب العارفين تاج

  .هـ١٣٥٦ –مصر  – الكبرى التجارية المكتبة
 للعالمة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي – القاموس المحيط -٤٥

  .  بيروت– دار الجيل –) هـ٨١٧ت(
وتى ه بن يونس بن صالح الدين الب للعالمة منصور–اف القناع عن متن اإلقناع كشَّ -٤٦

  . دار الكتب العلمية-) هـ١٠٥١ت(الحنبلى 
 منظور علي بن بن مكرم بن  للعالمة جمال الدين أبي الفضل محمد– لسان العرب -٤٧

  .هـ١٤١٤ -بيروت  – صادر  دار-  )هـ٧١١ت (اإلفريقي الرويفعي األنصاري
أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا ين لعالمة برهان الد ل– المبدع في شرح المقنع -٤٨

  . المكتب اإلسالمي–) هـ٨٨٤ت(بن محمد ابن مفلح 



– 

  )٢١١٠(

  بن مِريأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرفإلمام  ل–  المجموع شرح المهذب-٤٩
  . دار الفكر-) هـ٦٧٦ت(النووي 

  .الفكر دار – )هـ٤٥٦ت( حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبي للعالمة - ىالمحلَّ -٥٠
٥١-دار الكتب -) هـ١٧٩ت(الك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي إلمام م ل–نة  المدو 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ -  ١ ط–العلمية 
) سلطان (بن  للعالمة نور الدين أبي الحسن علي-المصابيح  مشكاة شرح  مرقاة المفاتيح-٥٢

 -  ١ ط–لبنان  – بيروت - الفكر   دار-  )هـ١٠١٤ت (القاري الهروي محمد المال
  .م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٢

 للعالمة أبي العباس أحمد بن محمد بن علي – المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -٥٣
  . دار الفكر–) ٧٧٠ت(المقري الفيومي 

 اليماني الِحميري نافٍع بِن هماِم بن الرزاق عبِد بكٍر  لإلمام الحافظ أبي– المصنَّف -٥٤
  المجلس-األعظمي رحمه اهللا  الرحمن الشيخ حبيب:  تحقيق– )هـ٢١١ت (الصنعاني

  .هـ١٤٠٣ - ٢ ط–بيروت  – اإلسالمي  المكتب–الهند  -العلمي
 بن اهللا عبد :شيبة أبي بن بكر  لإلمام المحدث أبي–واآلثار  األحاديث في  المصنَّف-٥٥

 – الرشد  مكتبة- الحوت  يوسف كمال:  تحقيق– )هـ٢٣٥ت (العبسي إبراهيم بن محمد
  هـ١٤٠٩ –الرياض 

٥٦-لعالمة  ل– )وهو شرح سنن أبي داود(ن نَ معالم السأبي سليمان حمحمد بن إبراهيم  بِنِدم 
 -  حلب – المطبعة العلمية -) هـ٣٨٨ت (ابي بن الخطاب البستي المعروف بالخطَّ

  .م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١
ـَجمِع– المعجم الوسيط -٥٧  حامد/الزيات أحمد/مصطفى إبراهيم(بالقاهرة  العربية اللغة  ِلم

  .الدعوة  دار-  )النجار محمد/القادر عبد
) هـ٦٢٠ت(ق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي  لإلمام موفَّ– المغني -٥٨

  .مكتبة القاهرة –
 بافَضل بكر يأب بن الرحمن عبد بن اهللا عبد للعالمة – )التعليم مسائل( الحضرمية المقدمة -٥٩

 – المتحدة الدار -  الحموي ماجد :تحقيق – )هـ٩١٨ت( ذِْحِجيـَالم السعدي الحضرمي
  .هـ١٤١٣ – ٢ط  – دمشق



 

 )٢١١١(

 )هـ١٣٥٣ت( ضويان بن سالم بن محمد بن إبراهيم للعالمة – الدليل شرح في السبيل منار -٦٠
  .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ - اإلسالمي المكتب -  الشاويش زهير :تحقيق –
 عليش محمد بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبي للعالمة – خليل مختصر شرح الجليل منح -٦١

  .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ - بيروت – الفكر دار - )هـ١٢٩٩ ت( المالكي
 دار – )الرائق البحر( بحاشية مطبوع – عابدين البن – )الرائق البحر على( الخالق منحة -٦٢

  .اإلسالمي الكتاب
 لإلمام – )مسلم على النووي بشرح المعروف( الحجاج بن مسلم صحيح شرح في المنهاج -٦٣

  .ومكتبتها المصرية المطبعة - )هـ٦٧٦ت( النووي مِري بن شرِف بن يحيى زكريا أبي
 عبد بن محمد بن محمد اهللا عبد أبي لعالمةل – مواهب الجليل لشرح مختصر خليل -٦٤

  . دار الفكر– )هـ٩٥٤ت( اببالحطَّ المعروف ؛المغربي الرحمن
 بن يحيى برواية ؛)هـ١٧٩ت( األصبحي مالك بن أنس بن مالك الحافظ لإلمام -  الموطأ -٦٥

 الكتب إحياء دار -  الباقي عبد فؤاد محمد :مهورقَّ حهصح -)هـ٢٣٤ت( المصمودي يحيى
  .الحلبي البابي عيسى - العربية

 محمد بن المبارك السعادات أبي الدين  للعالمة مجد– النهاية في غريب الحديث واألثر -٦٦
  المكتبة-  )هـ٦٠٦ت (األثير ابن الجزري الشيباني الكريم عبد بن محمد بن محمد بن

 محمد محمود - الزاوي أحمد طاهر:  تحقيق-م ١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩ -بيروت  – العلمية
  .الطناحي

) أحمد(اس شمس الدين محمد بن أبي العبلعالمة  ل– نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -٦٧
هـ ١٤٢٤ – دار الفكر –) هـ١٠٠٤ت( المشهور بالشافعي الصغير -الرملي األنصاري

  .م٢٠٠٤ -
 اهللا عبد بن الملك  لإلمام ركن الدين أبي المعالي عبد–المذهب  دراية في المطلب  نهاية-٦٨

  عبد/د. أ : تحقيق- )هـ٤٧٨ت (الحرمين بإمام الجويني؛ الملقب محمد بن يوسف بن
  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ - ١ ط–المنهاج   دار-الديب  محمود مالعظي

 ينانيالمرِغ بكٍر أبي بن علي الدين برهان اإلسالم لشيخ - المبتدي بداية شرح لهدايةا -٦٩
  .الحلبي البابي مصطفى - )القدير فتح مع مطبوع( -  )هـ٥٩٣ت(
 بن إبراهيم بن محمد بن حمدأ العباس أبي الدين لشمس -الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -٧٠

  – صادر دار - عباس إحسان :تحقيق – )هـ٦٨١ت( اإلربلي البرمكي كانلِّخَ ابن بكر أبي
  .بيروت



– 

  )٢١١٢(

  



 

 )٢١١٣(

  
  
  
  
  
  

  

  
  المقدمة

 الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا مـن شــرور أنفـسنا وسـيئات                إن
ـ   يأعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هاد            أن ال إلـه إال اهللا  هد له، وأش

  : وحده ال شـريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد
 جسما وروحا عناية فائقة، وعالجـت مـشكالته،         إلنسانة با  عنيت الرسالة اإلسالمي   فقد

وعملت على رفع الحرج والمشقة عنه، واهتمت بصحته وسالمته وقوته؛ ولـذلك فقـد              
 القوي خير وأحـب إلـى اهللا مـن          المؤمن: " صلى اهللا عليه وسلم قوله     ي عن النب  ورد

  . )١(" خيرالمؤمن الضعيف، وفي كلٍّ
التداوي، وأقر ممارسة الطب، واعترف به، مـصداق ذلـك           هنا فقد أمر اإلسالم ب     ومن
  .)٢(" عباد اهللا، فإن اهللا لم ينزل داء إال أنزل له دواءتداووا: " اهللا عليه وسلمصلىقوله 
 وأهميـة  كان موضوع الطب مما تمس الحاجة إلى معرفته في كل زمان ومكـان،            ولما

ـ ،تب في هذا الفن   الشرعية المتعلقة بالطب ،فأحببت أن أك      ألحكاممعرفة ا   اختـرت  ذاول
  ". اإلذن الطبي في الشريعة اإلسالمية مشروعية: "موضوع  

                                         
 واالستعانة باهللا وتفـويض     لعجزكتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك ا       :  صحيحه فيأخرجه اإلمام مسلم    ) ١(

 ).٢٦٦٤(، حديث رقم )٤/٢٠٥٢(المقادير هللا 

كتـاب  : م فـي المـستدرك   ، وصححه الحاك)٤٢٣٦(، حديث رقم )١/٤٤٣(أخرجه اإلمام أحمد في المسند     ) ٢(
 ).٤٨٦(، حديث رقم )٢/٢٣٦(، وابن حبان في صحيحه )٧٤٢٥(، حديث رقم )٤/٢١٨(الطب

 
 

  محاضر بكلية الشريعة 
  ومعلم بوزارة األوقاف والشئون االسالمية بدولة الكويت

  



– 

  )٢١١٤(

  :  الموضوعأهمية
، الشك أن المتأمل في أحوال الناس يجد العالقة متينة وصلة مترابطة بين الفقه والطـب            

وأهمية التداوي، فمن هنـا تبـرز أهميـة         ، إذ ال يمكن االستغناء عن مراجعة األطباء        
وضوع في كونه يحافظ على إحدى الكليات الخمس، وهـي الـنفس التـي جـاءت                الم

الشـرائع بحفظها، فهذا الموضوع بحاجة إلى تجلية أحكامه ومسائله فـي الـشـريعة             
  .اإلسالمية
  : الموضوعيار اختأسباب

  . بيانهاتقدم الموضوع، وقد أهمية  .١
 أخـذ اإلذن مـن       وإجراء العمليات التي تحتاج إلـى      اإلصابات وقوع   كثرة    .٢

 .أصحابها وغيرها، فأصبح لزاما بيان أحكامها الفقهية
واألحكام، التي تتعلق في المحافظـة      ، بما أن اإلذن يترتب عليه بعض المسائل         .٣

على النفس البشرية التي هي  من الضـروريات التي يجب المحافظـة عليهـا              
  .فالبد من تجلية تلك المسائل واألحكام

  . وخاتمةمباحث وسبعة مقدمة، وتمهيد،  خطة البحث منتتكون
  وتتضمن اآلتي : المقدمة
  .  الموضوعأهمية - ١
 . اختيار الموضوعأسباب - ٢
 . البحثخطة - ٣
  . البحثمنهج - ٤
  : مطالب أربعةويتكون من .  الطبيباإلذنفي التعريف : التمهيد

 .  واصطالحاًلغة اإلذنتعريف :  األولالمطلب
  . ا الطب لغة واصطالحتعريف: الثانيالمطلب
  .تعريف اإلذن الطبي مركباً:  الثالثالمطلب
 .األلفاظ ذات الصلة:  الرابعالمطلب
  : وأقسام اإلذن الطبي وفيه مطلبانأركان: األول المبحث
  .أركان اإلذن الطبي:  األولالمطلب
  :أقسام اإلذن الطبي وفيه ثالثة فروع:  الثانيالمطلب



 

 )٢١١٥(

  . الفقهي لإلذن الطبيالتكييف:  الثانيالمبحث
  .حكم اإلذن الطبي:  الثالثالمبحث
  . الطبيإلذن امشروعية:  الرابعالمبحث
  .شروط اإلذن الطبي:  الخامسالمبحث
  .مسقطات اإلذن الطبي:  السادسالمبحث
  .اآلثار التي تترتب على اإلذن الطبي:  السابعالمبحث

  : البحثمنهج
  : آلتي في كتابة هذا البحث خطوات المنهج ااتبعت

 دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقـصود        ويرامسألة المراد بحثها تص    ال تصوير  -١
  .من دراستها

 كانت المسألة من مواضع االتفاق أذكر حكمها بدليلها مع توثيق االتفاق مـن   إذا  -٢
  .مظانه المعتبرة

  :  كانت المسألة من مسائل االختالف، فأتبع ما يليإذا  -٣
 المسألة محل خالف وبعضها محـل   محل الخالف إذا كانت بعض صور أحرر  أ

  .اتفاق
 ض األقوال في المسألة وأبين من قال بها من أهل العلـم، ويكـون عـر               أذكر  ب

األقوال حسب االتجاهات الفقهية، وأذكر األقوال في المسألة مبتدًئا بالترتيب التـاريخي            
  .للمذاهب

 كل دليل، وذكر مـا   الداللة منه الفقهية المعتبرة، مع بيان وج لمذاهب أقتصر على ا   -ج
  .يرد على األدلة من مناقشات وما يجاب به عنها

  . أوثق األقوال من كتب أهل المذهب نفسه-د
 التـرجيح، وذكـر ثمـرة       سـبب  بيـان    مع القول الراجح في كل مـسألة،      أذكر - هـ

  . وجدتإنالخالف،
 والتخـريج   والتوثيـق  التحريـر  والمراجع األصلية في     لمصادرأعتمد على أمهات ا   -٤

  .والجمع
  . مع بيان سورها اآلياتأرقم  -٤



– 

  )٢١١٦(

أخرج األحاديث من مظانها من كتب السنة، وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتهـا،               -٦
  .إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما

ـ               -٧ م عند تخريج الحديث أقوم بذكر الكتاب والباب ثم ذكـر الجـزء والـصفحة ورق
  . الحديث

  . المشهورين غير ألعالم أترجم ل-٨
  . أعقد خاتمة، أذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث-٩

  :  المتعارف عليها، وهييةأتبع الرسالة بالفهارس الفن-١٠
  .جع المصادر والمرافهرس -



 

 )٢١١٧(

  :  الطبي ويتكون من أربعة مطالبباإلذن التعريف وفيه: التمهيد
  .تعريف اإلذن لغة واصطالحا : ولاأل المطلب

  : تعريف اإلذن لغة-أ
 إذنًا، أباحه له واسـتأذنه طلـب منـه          يءأذن له في الش   : اإلباحة، يقال :  في اللغة  اإلذن

اإلذن، وأذنت له في كذا أطلقت له فعله، واالسـم اإلذن، ويكـون األمـر إذنـا وكـذا               
  . )١(اإلرادة

  : تعريف اإلذن اصطالحا-ب
 موسـوعة  ولكن أشـارت ال    ،)٢(هاء على تعريف محدد لإلذن بمعنى اإلباحة       ينص الفق  لم

: تفويض األمر إلى آخر، فيقولـون     : الفقهية الكويتية إلى أن المراد به في إطالق الفقهاء        
  .)٣(صبي مأذون، أو عبد مأذون في التجارة، وهو تعبير عن الرضا

تعمل بكثرة في كتـب الفقـه،     وهذا المعنى الذي أشارت إليه الموسوعة الفقهية مس       : قلت
  .وهو مشهور بين الفقهاء شهرةً تغني عن مجرد اإلشارة إليه

  : تعريف  الطب لغة واصطالحا:   الثانيالمطلب
  : تعريف الطب لغة-أ

: يقـال . العاِلم باُألِمور : لطَّب والمهارة بها، ومنه ا    اءالحذق باألشي :  الطِّب في اللغة   أصل
:  والطبيـب  عه،يتعاهد مواضع خُفِّه َأين يـض     : وبعير طَب، أي  . عالم: هو به طّب، أي   

ما كنـتَ طبيبـاَ ولقـد طَِببـت،     : تقول. العالم بالطب، وجمع القلة أِطبةٌ، والكثير أِطباء 
  .)٤ (الذي يتعاطى ِعلم الطِّب: والمتطبب. بالكسـر

                                         
، وتاج العروس، للزبيـدي  )٩ص(، والمصباح المنير، للفيومي     )١/٩٦(المحكم والمحيط األعظم، البن سيده      ) ١(
  .)أ ذ ن(، مادة )٣٤/١٦٣(
ذن بمعنى فك الحجر، كما في درر الحكـام لمـنال خـسـرو     ولكن نصت بعض كتب الفقه على تعريف اإل     ) ٢(
 ).٦/١٥٤(ومثله في حاشية ابن عابدين  ".فك الحجر مطلقًا: شرعا"اإلذن ): ٢/٢٧٦(
 ).٢٢/٢٢٩(الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣(

 ).١/١٧٠(، والصحاح للجوهري )٢/٤٤(، غريب الحديث البن سالم )٧/٤٠٧(معجم العين للخليل، ) ٤ (



– 

  )٢١١٨(

  : تعريف الطب اصطالحا-ب
هو علم بـأحوال بـدن      : طباء لتعريف علم الطب، فقيل     التي قدمها األ   ات التعريف تعددت

  .)١(اإلنسان، يحفظ به حاصل الصحة، ويسترد زائلها
علم يعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهـة مـا يـصح،             : " بقوله )٢( ابن سينا  وعرفه

  .)٣("ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردها زائلة ويزول عن الصحة
  : لَم مركَّبتعريف اإلذن الطبي كع:  الثالثالمطلب

 الطبي مصطلح معاصر، لم يرد في كتب الفقه القديمة، ولهذا فسوف نعتمد علـى               اإلذن
إقـرار  : "المؤلفات المعاصرة لتعريف هذا المصطلح، حيث عرفه بعض الباحثين بأنـه          

المريض بالموافقة على إجراء ما يراه الطبيب مناسبا له؛ من كشف سـريري، وتحاليل             
 تلزم لتشخيص المـرض،     تياء، وغيره من اإلجراءات الطبية ال     مخبرية، ووصف الدو  

  . )٤("وعالجه
  : ذات الصلةاأللفاظ:  الرابع المطلب

  : اإلباحة- أ
ويـذكرها  .  اإلباحة هي التخيير بين الفعل والتـرك دون ترتـب ثـواب أو عقـاب       - 

عنـد  األصوليون عند الكالم على الحكم وأقسامه باعتبارها من أقسام الحكـم الـشرعي    
ولهم في ذلك تفصيالت كثيرة من حيث تقسيم اإلباحة، وتقـسيم           . )٥(جمهور األصوليين   
  ) .الملحق األصولي: انظر(متعلقها وهو المباح 

                                         
 ).١/٩(تذكرة داود األنطاكي) ١ (

لرئيس أبو علي، صاحب الفلسفة والتصانيف، كان بارعـا فـي    االحسين بن عبد اهللا بن الحسن بن سينا    : هو)٢ (
الطب ِفي زماِنِه، كان أبوه من أهل بلخ، وانتقل إلى بخارى، واشتغل بها فقرأ القرآن وأتقنه، وهو ابـن عـشر                     

لمقابلة وإقليدس والمجسطي، ثم اشتغل على أبي عبد اهللا الناتلي الحكيم، فبرع فيه     سنين، وأتقن الحساب والجبر وا    
وصنف التصانيف التـي    . وفاق أهل زمانه في ذلك، وتردد الناس إليه واشتغلوا عليه، وهو ابن ست عشرة سنة              

البـن كثيـر   ، والبداية والنهايـة،    )٢٩/٢١٩( اإلسالم للذهبي    تاريخ).هـ٤٢٨(وتوفي سنة   . بلغت مائة مصنف  
)١٢/٤٢(. 

 ).١/٣(القانون في الطب البن سينا ) ٣ (

 ).٤٥:ص (  كنعان،أحمد. الموسوعة الطبية الفقهية، د) ٤(

 ٨٤ / ١جمع الجوامع )  ٥(



 

 )٢١١٩(

  .)١( ليون السابق الذي ذكره األصوى كذلك يفسرون اإلباحة بالمعنوالفقهاء
 فقـد   فق التصر  بمعنى واحد، وهو ما يفيد إطال      إلباحة يستعمل الفقهاء اإلذن وا    وأيضا

  .)٢(اإلباحة هي اإلذن باإلتيان بالفعل كيف شاء الفاعل: قال الجرجاني 
  .)٣(من نثر على الناس نثارا كان إذنا في التقاطه وأبيح أخذه:  ابن قدامة وقال

  )٥(.  بالمأذون فيه المباح :)٤( وفسر الشيخ عليش 
فاإلذن هـو أصـل     . عها اإلذن  كان اإلذن يستعمل بمعنى اإلباحة فألن اإلباحة مرج        وإذا

 جائز الوقوع، فاإلباحة الشرعية     لفعلولوال صدور ما يدل على اإلذن لما كان ا        . اإلباحة
   .)٦(حكم شرعي عند جمهور األصوليين، ويتوقف وجوده على الشرع 

 يتبين أن اإلباحة تكون بمقتضى اإلذن سواء أكان صريحا أم ضمنا، وسواء أكان              وبذلك
  .ن العباد بعضهم لبعضمن الشارع أم م

  : اإلجازة - ب
 جائزا، وأجزت العقد جعلته جـائزا       علهأجاز أمره إذا أمضاه وج    :  اإلمضاء يقال  معناها
  . اإلتيان بالفعلإجازةواإلذن هو . ونافذا

 أن اإلذن يكون قبـل الفعـل،        إال  واإلذن كالهما يدل على الموافقة على الفعل       فاإلجازة
  .)٧( هواإلجازة تكون بعد وقوع

                                         
 ٢٢١ / ٥ابن عابدين )  ١(

   .٣التعريفات للجرجاني ص )  ٢(

 .٦٠٤ / ٥المغني )  ٣(

ومفتيها،  ، من أهل طرابلس الغرب، شيخ المالكية بمصـرمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهللا     : هو)  ٤(
 عن الشيخ األميـر الـصغير       خذتعلم في األزهر وولي مشيخة المالكية فيه، أ       . كان فقيها مشاركًا في عدة علوم     

وامتحن بالسجن لما احتلـت     . تخرج عليه من علماء األزهر طبقات متعددة      . والشيخ مصطفى البوالقي وآخرين   
  ).هـ١٢٩٩(، وتوفي سنة )هـ١٢١٧(ولد بالقاهرة سنة . كليز مصـر ومات بأثر ذلدولة األنك

  .منح الجليل على مختصـر خليل، وهداية السالك وهو حاشية على الشرح الصغير للدردير:  تصانيفهمن
 ).٩/١٢(، ومعجم المؤلفين )٦/٢٤٤(، واألعالم للزركلي )٣٨٥ص(شجرة النور الزكية : انظر

    .٥٩٦ / ١ل منح الجلي)  ٥(

 ١٨٦ / ١، والموافقات للشاطبي ١٠٠ / ١، والمستصفى ١٧٥ / ١جمع الجوامع )  ٦(

 ٣٨٣ / ٢لسان العرب، والمصباح المنير، وابن عابدين )  ٧(



– 

  )٢١٢٠(

  : األمر- ج
فكـل  . طلب الفعل على سبيل االسـتعالء     : الطلب، واصطالحا :  األمر من معانيه لغة    -

  .أمر يتضمن إذنا باألولوية
  :  بين اإلذن واإلباحةالفرق

 اإلباحة قد تكون بالعقل والسمع واإلذن ال يكون إال بالسمع وحده وأما اإلطالق فهـو               أن
لهذا ال يجـوز أن يقـال إن اهللا تعـالى مطلـق وإن      عليه ذلك وجوز عمن يلمنعإزالة ا 

  .)١(األشياء مطلقة له
هو الرخصة في الفعل قيـل      : قد فرق بينهما بأن اإلذن      :  الفرق بين اإلذن واإلجازة    -

" فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شـئت مـنهم           : "  عليه قوله تعالى   لإيقاعه، ويد 
   ].٦٢:النور[

  ].٥٨: النور"  [م الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ليستاذنك: "  تعالىوقوله
الرخصة في الفعل بعد إيقاعه، وهو بمعنى الرضا بما وقع، ولـذلك يـسمون         : واالجازة

 فعلـه   مـا فضوال، وكذا يسمون رضـا الـوارث ب       : الفقهاء رضا المالك بما فعله الغير     
  .)٢(إجازة: الموصي من الوصية بما زاد على الثلث

 لمـا وقـع واإلذن يكـون        واإلجازة، بأن اإلذن لما سيقع     :  بين اإلذن واإلجازة     رقوفُ
  . )٣( إذا كان ألمر وقع وعلم به اآلذنإلجازةبمعنى ا

  :هيةق في كتاب الفروق الفجاء
 بين قاعدة اإلذن العام من قبل صاحب الشرع في التـصرفات            الثالثونالفرق الثاني و  ( 

  ).ول ال يسقط الضمان والثاني يسقطهي التصرفات في أن األ اآلدمي فمالكوبين إذن ال
 ما هو حق لهم بتسويغه وتملكـه        ل الفرق هو أن اهللا تعالى تفضل على عباده فجع         وسر

 منه إال بإسـقاطهم ولـذلك ال        براء إال برضاهم وال يصح اإل     يهوتفضله ال ينقل الملك ف    
ذن في مباشرته على سبيل األمانـة       يسقط الضمان في إتالفه إال بإذنهم في إتالفه أو باإل         

كما أن ما هو حق هللا تعالى صرف ال يتمكن العباد من إسقاطه واإلبراء منه بـل ذلـك               

                                         
  )٢٢٨: ص(الفروق اللغوية للعسكري )  ١(

  )٣٣: ص(الفروق اللغوية بترتيب وزيادة = معجم الفروق اللغوية )  ٢(

 ). ١٦٧ / ٣(المحتار المعروفة بحاشية ابن عابدين حاشية رد ) ٣(



 

 )٢١٢١(

 فكل واحد من الحقين موكل لمن هـو منـسوب لـه ثبوتـا               رعيرجع إلى صاحب الش   
  :وإسقاطا ويتضح الفرق بالمثال

له القيمة أو ال قـوالن       اضطر إلى طعام غيره فأكله في المخمصة جاز وهل يضمن            إذا
،  المالك والواجب ال يؤخـذ لـه عـوض           لى ألن الدفع كان واجبا ع     نأحدهما ال يضم  

والقول الثاني وهو األظهر واألشهر ألن إذن المالك لم يوجد وإنما وجـد إذن صـاحب                
الشرع وهو ال يوجب سقوط الضمان وإنما ينفي اإلثم والمؤاخذة بالعقاب وألن القاعـدة              

ذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والمرتبة العليا حمل على الـدنيا استـصحابا              أن الملك إ  
 وهو أقرب لموافقـة     لللملك بحسب اإلمكان وانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب االنتقا         

  .)١(األصل من االنتقال بغير عوض 
  :  واألقسام لإلذن الطبي وفيه مطلبان األركان : األول المبحث
  : اإلذن الطبي على أربعة أركان شتملوي : األول المطلب
  ، )المريض أو ولي أمره:( اآلذنالشخص : األول
  )الطبيب ومساعدوه(  له المأذون: الثاني
  ) العمل الطبي( به المأذون: الثالث
  .)٢()العبارة التي تدل على إجازة العمل الطبي (الصيغة : الرابع

  :روعأقسام اإلذن الطبي وفيه ثالثة ف:  الثانيالمطلب
 يعتبر فتح   األطباء ما يدل على الرضا والموافقة فهو كاٍف في حصول اإلذن فبعض             كل

 يـدل فكل ما ،  إذنا وغير ذلك   ا شابهه وماوغيرهم يعتبر إجراء الفحوصات     ،  إذنا لملفا
  .على رضى المريض يعتبر إذنا

التـصرف   أو   مليـك  في اإلباحـة أو الت     العرفيإن اإلذن   : " شيخ اإلسالم ابن تيمية      قال
فكل واحٍد من الوكالة واإلباحة ينعقد بما يـدل عليهـا   ، كاإلذن اللفظي ، بطريق الوكالة   
  .)٣(" والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى، من قوٍل وفعل

                                         
  .١٩٥: أنوار البروق في أنواع الفروق ص)  ١(

 ).٤٦:ص ( أحمد كنعان،. الموسوعة الطبية الفقهية، د) ٢(

 ) .٢٩/٢٠(مجموع الفتاوى )  ٣(



– 

  )٢١٢٢(

ومطلـق  ) خـاص ( األذن الطبي باعتبار موضوعه إلى إذن مقيـد         ينقسم :  االول الفرع
  :)١()عام(

  ):الخاص ( األذن المقيد :  أوال
 يفوض المريض الطبيب بإجراء طبي محـدد كالختـان، أو جراحـة استئـصال               وفيه

  .)٢(اللوزتين، أو عالج ورم ما، في جسده 
وال إشكال في جوازها شرعا مادامت صادرة مـن    ،  الصفة من اإلذن هي األصل       وهذه

  .)٣( يكن أهال لإلذن لم إن يةأو من ول، صاحب الحق في اإلذن وهو المريض
  ):العام ( اإلذن المطلق : ثانيا
 يفوض المريض الطبيب باإلجراء الطبي الذي يكون مناسبا دون تقييد وذلك كقولـه   وفيه

  ) .أذنت لك بعالجي حسب ما تستدعي حالتي ( 
 وجود أمـراض تحتـاج إلـى        من النوع من اإلذن يطلبه األطباء في حالة خوفهم          وهذا

 إال بعـد مباشـرة العمـل        لطبيببل وال ا  ، ض  جراحة مفاجئة لم يكن يعلم عنها المري      
  .الجراحي 

 المعالجـة دون تـردد أو   طيع اإلذن المطلق لكي يست ن الطبيب بأخذ هذا النوع م     فيحتاط
  .)٤(خوف من المسؤولية 

ــه ــد حــ: ومثال ــب ق ــصال الزددأن يكــون الطبي ــه اإلذن باستئ ــدة ل ــة ائ                          الدودي
 )Appendectomy ( سـرطان فـي الـبطن    ام فيجد نفسه أممثال  )Abdominal 

Cancer (  أو حمل خارج الرحم)٥( )Ectopic Pregnancy ) (٤.(  
 مثل هذا النوع ينبغي أن تقيد األذن بما فيه مصلحة للمريض فلو فعل ماال مصلحة                وفي

 هذا اإلذن بالمعتـاد مـن   دويجب تقيي، فيه للمريض أو فعل ما ليس له فعله فهو ضامن  
ثم وجد نفسه مـضطراً  ، ) خاص (  بدأ الطبيب الجراح العملية بإذن مقيد       وإذا، األعمال

وإال ، فإن كان ولي أمر المريض حاضراً أخـذ اإلذن منـه            ، إلى إجراء جراحي آخر     

                                         
 عبدالرحمن بن أحمد الجرعي. د]  ٢/٣[أحكام اإلذن الطبي : بحث منشور )  ١(

  . ٥٥والموسوعة الطبية الفقهية ص  ، ٢٧٧كام الجراحة ص أح: انظر )  ٢(

   .١٩٨ص ، التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة اإلسالمية ، قيس بن محمد : آل الشيخ مبارك : انظر )  ٣(

   .٢٢٧أحكام الجراحة ص : انظر ) ٤(

   .٥٥ص ، الموسوعة الطبية الفقهية : انظر )  ٥(



 

 )٢١٢٣(

أو كان في تركها خطـر علـى   ، فإن كانت ال تحتمل التأجيل      ، نظر الجراح في الحالة     
  .)١(احة بما يراه مناسباً دون انتظار اإلذن حياة المريض جاز له إتمام الجر

 العملية بال إذن فـي      ءودرءا لمفسدة هالك المريض فيجوز إجرا     ،  األذن هنا متعذر   ألن
هذه الحالة وأرى أن يكون تصرف الطبيب هذا مؤيداً برأي لجنـة طبيـة تقـدر بقـدر       

 الطبيب هنـا أن  ويجب على، واهللا أعلم ،  التوثيق من صحة قرار الطبيب لمزيداإلمكان  
  .)٢(يسجل في تقرير العملية األسباب التي دعته لهذا اإلجراء الجراحي غير المأذون به 

 إذا وجد الطبيب أن حالة المريض تحتمل التأجيل فهل له أن يجري هـذه العمليـة                 لكن
   لم يأذن بها المريض؟لتيالجراحية ا

 بين إجـراء العمليـة وبـين        إلى أن الطبيب في هذه الحالة مخير      :  بعض الباحثين  أشار
         إن كـان إتمامهـا أصـلح    ، تأجيلها فإن أجراها فليس عليه شيء مادام لها مسوغ طبي

  .)٣(أو كان تأجيلها يعرضه ألخطار التخدير والجراحة مرة أخرى ، للمريض 
  :  اإلذن الطبي باعتبار صيغته إلى ثالثة أقساموينقسم:  الثاني الفرع
  :اإلذن الشفوي : أوالً

لعـدم  ،  بـاإلذن الـشفوي      فيه من المعالجات ماال يحتاج إلى إذن مكتوب فيكتفى          هناك
  :ومن أمثلة ذلك، خطورة هذه الفحوصات والمعالجات على جسم المريض في العادة

 ليس فيها أي تـدخل فـي        التيواألشعة العادية   ، البصاقو، والبراز،  الدم، والبول  تحليل
 الفم ونحوها مما يتم في العيادة دون الحاجة إلـى           جسم المريض وخلع األسنان ومعالجة    

  .دخول المستشفى أو إعطاء المخدر العام أو النصفي
  :اإلذن المكتوب: ثانياً

  )٤("الكتاب كالخطاب" والقاعدة في ذلك ،  اإلذن معتبرة في الشرععلى الكتابة داللك
                                         

ويرى الدكتور قيس آل الشيخ مبارك أن هذا األمر يعـد مـن       ، ٥٥ص  ، طبية الفقهية   الموسوعة ال : نظر  )  ١(
وال يرضـى أيـضاً   ، ألنا نعلم يقيناً أن أحداً من الناس ال يرضى بإتالف نفسه ومنافعه وأمواله       ، اإلذن بالداللة   

وال ، بقائها والحفاظ عليهـا  رضاه بذلك ينبئ بإذنه في كل ما يكون سبباً في ، وعدم ، بتعريضها للهالك والتلف    
شك أن عمل الطبيب هنا فيه حفاظ على حياة المريض وإبقاء بصحته في حالة نفسية حسنة ولذلك فإن فعله يعتبر        

   ) .٢٠٦ص ، التداوي والمسؤولية الطبية : انظر ( مأذون فيه داللة 

  .٥٥ص، الموسوعة الطبية الفقهية : انظر )  ٢(

   .٥٠ص ، لطبية الفقهية الموسوعة ا: انظر )  ٣(

 ).٣٣٩:ص( والنظائر البن نجيم باهاألش)  ٤(



– 

  )٢١٢٤(

 إذن ولـي المـريض    الدكتور البار أن اإلذن المكتوب من المريض البالغ العاقل أو يرى
  :القاصر أو المجنون أو المغمى عليه ينبغي الحصول عليه في األمور التالية

 ومعالجة الفم التي في العيادة ودون الحاجـة         نان جراحية ما عدا خلع األس     ةأي عملي . ١
  .لدخول المستشفى أو إعطاء المخدر

  .إعطاء أي مخدر وخاصة إذا كان التخدير عاما أو نصفياً. ٢
 مثـل المنـاظير للجهـاز    Invasiveجراء فحوصات فيها تدخل في جسم المريض  إ. ٣

 أو الكلـى أو األمعـاء أو        كبـد ومثل أخذ عينه من ال    ، الهضمي أو البولي أو التناسلي      
 إجـراء  ثـل ومثل القسطرة لشرايين القلب أو غيرها من األوعية الدموية وم  ... الرئتين  

  .األشعة التي فيها تدخل في جسم المريض
  .إجراء أي عالج كيماوي لمعالجة السرطان أو عالج باألشعة . ٤
 جه كان التصوير يشمل الو    إذا التصويرية أو الفيديو وخاصة      لةتصوير المريض باآل  . ٥

أما تصوير العمليات الجراحية أو غيرها التي ال توضح الوجه الذي يستدل بـه علـى                
  الشخص فال تحتاج إلى إذن

، فادة من األنسجة التي تم إزالتها أثناء عمليـة أو بعـد والدة            إذن المريض في االست   . ٦
أو ،  فـي زرع األعـضاء  تعمالهكاالستفادة من المشيمة أو من السقط الذي نزل ميتا الس  

لدراسته وتعليم طلبة الطـب ليتعرفـوا علـى       ) الفورمالين(تحنيطه ووضعه في محلول     
  .أنواع األمراض 

ـ        حاجة لإلذن في األنسجة واإلفر     وال ،  العامـة    صحةازات التي قد تشكل خطرا على ال
والتي يجب التخلص منها فينبغي االلتزام باإلجراءات التي تفرضها األنظمـة الـصحية           

  .)١(في هذه الحالة 
  :اإلذن باإلشارة: ثالثا
 في اإلذن أو عدمه لما جاء في حديث عائشة          برت كانت إشارة المريض مفهومة اعت     فإذا

،  اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأشـار أن ال تلـدوني           رسول)٢( لددنا   "رضي اهللا عنها قالت     
اليبقى منكم أحد إال    ، ألم أنهكم أن تلدوني     : فلما أفاق قال  ، فقلنا كراهية المريض للدواء     

                                         
  .٨٧المسؤولية الطبية : البار : انظر) ١(

 ) ٨/١٤٧ الباريابن حجر ، فتح ( في جانب فمه دوءاه بغير إرادته ، ا جعلنيأ)  ٢(



 

 )٢١٢٥(

 فإلشارة منه صلى اهللا عليـه وسـلم لمـا كانـت             )١(" غير العباس فإنه لم يشهدكم    ، لُد  
  .واهللا أعلم .  العالجاعتبرها كالتصريح برفض، مفهومة لهم 

إذن صـريح وإذن غيـر   :  اإلذن الطبي باعتبار داللتـه إلـى    وينقسم:  الثالث   الفرع
  :صريح

 ينقسم من حيث داللته     الطبي شروط اإلذن شرطٌ يرجع إلى داللة اإلذن ، فإن اإلذن            من
  :إلى قسمين 

جراء عمليـة   أو إ ، كأن يقول المريض للطبيب أذنت لك بالفحص        :  اإلذن الصريح    – أ
  .جراحية ونحو ذلك 

كأن يظن الطبيب أن المريض يعاني من التهـاب الزائـدة           :  غير الصريح    ن اإلذ – ب
 أن ما يعاني منـه      يجد فيأذن له المريض باستئصالها ، فإذا شرع في الجراحة           ية،الدود

ن المريض وجود ورم مثالً، وأما الزائدة فهي سليمة، فهل للطبيب استئصاله أخـذاً بـأ              
المريض أذن له باستئصالها على أنها هي سبب المرض، فإذا ظهـر سـبب المـرض                

   .)٢(غيره، فإن المريض قد أذن له باستئصاله ؟ 
  : هو الظاهر لي وذلك ألمور هذا
 أن الغالب في المرضى عدم معرفتهم بتفاصيل األمراض، واخـتالف أعراضـها،             -١

  .رره وإنما هم مطمئنون إلى تشخيص الطبيب وما يق
 أن المريض لم يأذن بإجراء العالج أو الجراحة ، إال ألجل طلب السالمة، وحفـظ                -٢

نفسه من التلف والهالك، فإذنه بالعمل المعين ينبئ بإذنه في كل مـا يحـصل لـه بـه                   
   .)٣(السالمة والحفظ 

]. ٩١: سـورة التوبـة  [}  من سبيٍلنين على المحسما{:  أنّه محسن واهللا تعالى يقول   -٣
  .هذه اآلية أصل في رفع العقاب عن كل محسن و

                                         
 . تخريجهسبق)  ١(

 ، التداوي والمسئولية الطبيـة لقـيس آل   ٢٥٤أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي ، ص  : نظر  )  ٢(
  .٢٠٦ ، ص ركمبا

 . ٢٠٦ ص طبيةالتداوي والمسئولية ال:  أنظر)  ٣(



– 

  )٢١٢٦(

 أن الطبيب بين أمرين ، إما أن يجري ما ظهر له ، اعتماداً علـى ذلـك اإلذن ، أو        -٤
 أدفـع يترك مريضه حتى يفيق من تخديره ثم يستأذنه ، وال شك أن األول أولى، فهـو                 

  .لمريضللمشقة عن الطبيب وا
 أجاب شيخ اإلسالم ابن تيمية، لما       وقدملوا به،    وقد اعتبر الفقهاء مثل هذا اإلذن وع       -٥

ال يلزم الراعي شيء إذا لم      : " سئل عن راٍع خشي موت شيء مما يرعاه فذبحه، بقوله         
فإنهم قد أحسنوا فيما فعلوا، فإن ذبحها خيـر مـن تركهـا    .. يكن منه تفريطٌ وال عدوان  

مرقوعة فإن ذلـك  وهو نظير خرق صاحب موسى السفينة لينتفع بها أهل      .. حتى تموت 
  . )١(هـ .أ ..... " كليةخير لهم من ذهابها بال

 غالماً ، فوقعت األكلة في طرفه ، فتيقن أنّـه           استأجرلو  : " - اهللا رحمه– ابن القيم    وقال
   .)٢(هـ .أ" إذا لم يقطعه سرى إلى نفسه فمات، جاز له قطعها وال ظمان 

ف، ورفعوا الضمان عن فاعلـه لمـا        أنهم أجازوا اإلقدام على مثل هذا اإلتال       ترى فأنت
في هذا العمل من مصلحة ظاهرة، يظهر منها إذن صاحب الحق فيه، وأوضح من ذلك               

أن النبي صلى اهللا عليه وسصلم أعطـاه دينـاراً          (( كله حديث عروة بن الجعد البارقي       
 فباع إحـداهما بـدينار ، فأتـاه بـشاٍة           ن،ليشتري به أضحية أو شاة ، فاشترى به شاتي        

   .)٤( باع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي فقد، )٣()) ودينار
 تحريم التصرف في ملك الغير ما فيه من اإلضرار بـه ، وهـذا               ن أن المقصود م   -٦

  .التصرف ليس فيه إضرار بالغير ، بل تركه هو اإلضرار
 قيـد  من تقييده بما يحفظ حق المريض، ولو         د فإن هذا الجواز ال ب     سبق مع كل ما     ولكن
 بإشهاد طبيٍب أو أكثر من األطباء المتخصصين ، وأخذ موافقتهم أثنـاء العمليـة ،                ذلك

  .فهو أولى وأبعد عن التهمة ، وأدفع لحصول التقصير من األطباء 

                                         
 ] .٢٥٤-٣٠/٢٥٣[مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )  ١(

 ] .٢/٤١٣[عالم الموقعين البن القيم )  ٢(

برقم  ] ٦/٧٣١[مشركين أن يريهم النبي آية أخرجه صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب بعد باب سؤال ال)  ٣(
٣٦٤٢.  

 ] .٢/٤١٣[إعالم الموقعين )  ٤(



 

 )٢١٢٧(

  : إلى قسمينوينقسم الفقهي لإلذن الطبي التكييف:  الثانيالمبحث
  .ارة يكيف على أنه عقد إجيداً اإلذن مقكان ا إذ:األول
ل  استقراء كتب الفقهاء نالحظ أنهم يوردون إذن المريض للطبيب بالتـصرف              خال فمن

  )١(.الطبي في أبواب اإلجارة كقلع ضرس أو حجامة ونحوها
 طبيبا يخلع له ضرسه ألنها منفعة مباحة مقصوده فجـاز        ستأجريجوز أن ي  :( النووي قال

  .)٢()االستئجار على فعلها كالختان
  .ةمنفعة بعوض وهذه هي حقيقة عقد اإلجار فهي عالقة عقدية قائمة على 

  . وهذا  يكيف على أنه عقد جعالةالمطلق ن اإلذ:الثاني
  .  الجعالة على عمل مجهول ال معين؛ كأن يقول أذنت لك بأي جراحة لعالجيألن
ال بأس بمشارطة الطبيب على البـرء؛       :(  ابن قدامة في مشارطة الطبيب على البرء       قال

 الرجل، شارطه على البرء ، والـصحيح إن شـاء اهللا أن هـذا        سعيد حين رقى   باألن أ 
 ال بد فيها من مدة، أو عمل معلوم، فأمـا  ارةيجوز، لكن يكون جعالة ال إجارة، فإن اإلج  

  .)٣()الجعالة، فتجوز على عمل مجهول، كرد اللقطة واآلبق
  : حكم إذن المريض:  الثالثالمبحث

  شترط إذن هذا المريض أوال؟  أراد الطبيب معالجة  المريض، فهل يإذا
  : المسألة ال يخرج القول فيها عن احتمالينهذه

أن يوجد المريض بحالة يخشى عليه فيها من الموت، ويكـون بحالـة             :  األول االحتمال
  وذلك مثل حوادث السيارات التي       ذنه، على رأيه أو أخذ إ     التعرفصحية ال يمكن معها     

أوليائه أحد، وحالته تستدعي ســرعة العـالج        يغمى فيها على السائق، وال يوجد من        
 الدودية الذي يكون المريض معه مهددا بـالموت         زائدة وكمثل التهاب ال   ،)٤( لحياته احفظً

  . )٥(اما لم يتم استئصالها بالجراحة الالزمة فور

                                         
 .٤/٦الشرح الصغير للدردير)  ١(

 )٨٢/ ١٥(المجموع شرح المهذب )  ٢(

 )٤٠٠/ ٥(المغني البن قدامة )  ٣(
 عبدالرحمن بن أحمد الجرعي. د]  ٢/٣[أحكام اإلذن الطبي : بحث منشور )  ٤(

 ).٢٥٦ص(التكريتي . مهني لألطباء، دالسلوك ال) ٥(



– 

  )٢١٢٨(

 وإنقاذه ، حفاظـا     جته هذا االحتمال يجب على الطبيب أن يبادر دون تأخير في معال           ففي
 اإلذن  قـد  وانتظـار  الحالة، ألن التـأخير  همصاب واليشترط األذن في هذ على حياة ال  

  .يؤدي إلى هالك المصاب فيتسبب في موته فيأثم بذلك التأخير
  :  االستدالل على عدم وجوب أخذ إذن المصاب في هذه الحالة بما يليويمكن

 وسـلم    أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه       -مارضي اهللا عنه  - حديث جابر بن عبد اهللا     -١
  .)١(» استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعلمن«: قال

  :  الداللة من الحديثوجه
 فيه األمر بتقديم النفع والعون للمسلم إذا احتاج إليه، حتى ولو لم يأذن، ويتأكـد هـذا        أن

 مثـل   ،األمر إذا كان المسلم محتاجا لهذا العون وال يستطيع أن يعبـر عـن احتياجـه               
 الذي يكون بحالة من اإلعياء ال يستطيع فيهـا التعبيـر عـن     أوعليه،المصاب المغمى   

  .إرادته
 إن إنقاذ حياة المصاب في هذه الحالة بإسعافه يعتبر من حفظ النفوس، وهـو أحـد                 -٢

 ، )٢(الضرورات الخمس التي قصد الشارع المحافظة عليها،  وقد قرر اإلمـام الغزالـي    
وهو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم    : مسةمقصود الشرع من الخلق خ  : " المعنى في قوله   هذا

 حفظ هـذه األصـول الخمـسة فهـو          ضمن فكل ما يت   لهم،ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما   
  .)٣("صلحةمصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها م

عموم يشمل كل ما يتحقـق  ) وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة    (- اهللا رحمه– فقوله
  . وما يدفعهالحبه هذه المصا

                                         
) ١٧ / ٧(، كتاب السالم، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة،  :أخرجه مسلم في صحيحه   ) ١(

  ).٢١٩٩(رقم 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، زين الدين، حجة اإلسالم أبو حامد، حكيم، مـتكلم،          : هو)٢(
، وأخذ عـن إمـام الحـرمين        )هـ٤٥٠(ولد بطوس سنة    . ، صوفي، مشارك في أنواع من العلوم      فقيه، أصولي 

والزمه، ورحل الى بغداد والحجاز ودمشق واإلسكندرية، إلى أن لزم االنقطاع والعزلة حتى توفي بطوس سـنة           
  ). هـ٥٠٥(

  .إحياء علوم الدين، الوسيط في الفقه، المستصفى في أصول الفقه:  مصنفاتهمن
 .)١٩/٣٢٢(، سير أعالم النبالء، للذهبي )٢٤٨ص(طبقات الفقهاء، للشيرازي : ظران

 ).١٧٤ص(المستصفى من علم األصول ) ٣(



 

 )٢١٢٩(

 شك أن ترك المصاب والحالة هذه بدعوى عدم أخذ إذنـه هـو تفويـت صـريح                  وال
لمصلحة محققة تتمثل في إنقاذ المصاب المشرف على الموت، كما أنه مفسدة عظيمـة              

  . وعدم اإلقدام عليهافعهاينبغي د
 إن المريض في هذه الحالة يكون واقعا تحت معنى الضرروة باحتمـال مـضاعفة               -٣

و حتى تعرضه للوفاة، وأخذ إذن المصاب وإن كان واجبا إال أن هذا             جرحه أو مرضه أ   
  .)١ ()الضروروات تبيح المحظورات(الوجوب ههنا يسقط بقاعدة 

 ما قرره بعض الفقهاء من أن استنقاذ كل مشرف على الموت يعـد مـن األمـور                  -٤
مـد بـن     عليها بالثواب الجزيل، ومن ذلك قول أبي مح        يثاب على المسلم، التي     الواجبة

 من الموت إمـا     طومما كتبه اهللا تعالى أيضا علينا استنقاذ كل متور        : "-رحمه اهللا -حزم
 أو حيـوان، أو     دمبيد ظالم كافر، أو مؤمن متعد، أو حية أو سبع، أو نار أو سيل، أو ه               

من علة صعبة نقدر على معاناته منها، أو من أي وجه كان، فوعدنا على ذلـك األجـر          
عه ربنا تعالى، الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئه، ففرض علينا أن           الجزيل الذي ال يضي   

نأتي من كل ذلك ما افترضه اهللا تعالى علينا، وأن نعلم أنه قد أحصى أجرنا على ذلـك                  
  . )٢(" من الخير والشرلذرةمن يجازي على مثقال ا

ـ      ن الموت المحقق م   منوإذا كان إنقاذ المسلم     : قلت فاعلهـا   ا األعمال التي يثـاب عليه
بالثواب الجزيل، فال معنى لترك هذا العمل الجليل بحجة عدم أخذ إذن المصاب الـذي               

  .أو التصريح بإذنه من عدمه،  هو أصالً في حالة ال يستطيع معها إبداء رأيه
 فـي وعيـه مـدركا       يكـون أن يكون المريض بحالة غير خطيرة، و      :  الثاني االحتمال

 من أخـذ إذن المـريض   البدرادته ففي هذه الحالة لتصـرفاته، قادرا على التعبير عن إ   
ـ        عالجهفإن   ، معالجتهقبل اإلقدام على       إذا ة من غير إذنه فإنه يضمن فـي هـذه الحال

 الطبيـب مـن غيـر إذن        تـصرف  مـسألة  الفقهاء   ذكر وقد، ترتب على ذلك  إتالف    
  .المريض

                                         
، )١/٤٥(، واألشباه والنظائر للـسبكي      )٤/١٤٦(الفروق للقرافي   : انظر هذه القاعدة وكالم العلماء عليها في      ) ١(

 ).٢/٣١٧ (لزركشيوالمنثور في القواعد ل

 ).١١/٢١٩(، البن حزم المحلى) ٢(



– 

  )٢١٣٠(

) أو (: "فيها الطبيب  أثناء كالمه على الحاالت التي يضمن        )١( ذلك ما قاله الدسوقي    ومن
بأن كان بال إذن أصال أو بإذن غير معتبـر شـرعا كـأن داوى    ) بال إذن معتبر  (داوى  
  .)٢(" علم ولم يقصر و بإذنه، فإنه يضمن ولاصبي
 إنسان عين مريض، فذهبت بمداواته، فالضمان على عاقلتـه،          كحللو  : ")٣( الجمل وقال

 مداواته بهذا الدواء، وإال فـال ضـمان         فبيت المال، فعليه محمول على عدم إذنه له في        
كما لو قطع سلعة مكلف بإذنه، وقد علم أنه متى لم ينص المريض علـى دواء معـين،                  

  .)٤("فعلى عاقلة الطبيب الضمان، ثم بيت المال ثم هو، وإن نص على ذلك كان هدرا
ون  ألنه فعل فعالً غيـر مـأذ  ريض؛ في حالة عدم أخذ إذن الم     طبيب، بتضمين ال  والقول
  .)٥( عليه الضمانانفيه، فك

بأنـه يـشترط    ) ٢١(  نص نظام مزاولة مهنة الطب البشري السعودي في المـادة      وقد
تدخل الطبيب أو الجراح بدون إذن المريض أو بموافقة من يمثله وعلى هـذا فإنـه إذا                 
تدخل الطبيب أو الجراح بدون إذن المريض وبدون ضرورة توجب االستـشفاء حقـت              

  . )٦( اإلباحة إلى مجال التعديدائرةولية الجزائية لخروج عمله من عليه المسؤ
على أن تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كـان           : ل – ١ – ٢١ المادة   ونصت

أو من يمثله إذا كان ال يعتد بإرادته قبـل القيـام بالعمـل الطبـي أو                 ، رجالً أو امرأة    
ـ   نوذلك تمشيا مع مضمو   ، الجراحي   ، م   / ٢٤٢٨ / ٤ام الـسامي رقـم       خطاب المق

                                         
عالم مشارك في الفقه والكالم والنحو والبالغـة  . محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المصـري المالكي      : هو) ١(

مـن  ). هـ١٢٣٠(توفي سنة   . والمنطق وغيرها، ولد بدسوق من قرى مصـر، وقدم القاهرة، ودرس باألزهر          
 بغداديهدية العارفين، لل  : انظر، دردير لمختصـر خليل  حاشية على مغني اللبيب، حاشية على شرح ال       : تصانيفه

 .)٦/١٧(، األعالم، للزركلي )٢/٣٧٥(

 ).٤/٣٥٥(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٢(

» منية عجيـل «من أهل . فقيه مفسـر، شافعي. سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، المشهور بالجمل      : هو) ٣(
 مصنفاته حاشـية  من، )هـ١٢٠٤(توفي سنة .  باألزهر رسالقاهرة، ود انتقل إلى   . إحدى قرى الغربية بمصـر   

  .على تفسير الجاللين، وفتوحات الوهاب وهو حاشية على شرح المنهج، في فقه الشافعية
 ).٢/١٨٣(األعالم للزركلي، وتاريخ الجبرتي : انظر

 ).٥/٢٤(حاشية الجمل على المنهج ) ٤(

  ).٥/٣٩٨(المغني البن قدامة ، )٦٧٩/  ٣(ة المنتهى  في شرح غايلنهىمطالب أولي ا: انظر) ٥(

بحـث  ، ) دراسة مقارنة مع النظام الطبي الـسعودي (األخطاء المدنية والجنائية لألطباء في الفقه اإلسالمي   )  ٦(
  .٣٢ ص ٥٢العدد ، منشور في مجلة البحوث الفقهية 



 

 )٢١٣١(

 وتـاريخ  ١١٩المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم    ،  هـ   ١٤٠٤ / ٧ / ٢٩وتاريخ  
 على الطبيـب    تعيني:  ل على أنه     – ٢ – ٢١ هـ كما نصت المادة      ١٤٠٤ / ٥ / ٢٦

أن يقدم الشرح الكافي للمريض أو ولي أمره عن طبيعة العمل الطبي أو الجراحي الذي               
  .)١(ي القيام ينو

  .مشروعية اإلذن الطبي :  الرابع المبحث
 عن عقد بين الطبيب والمريض يتعهد الطبيـب بموجبـه أن يعـالج        ة الطبي عبار  اإلذن

  . )٢( وفق األصول المتعارف عليها عند أهل الطبمريضال
 الطبي يرجع إلى إذن الشارع بالتداوي عموما كما في قوله صلى اهللا عليه وسلم               واإلذن

  . )٣() ، الهرماحد تداووا عباد اهللا ، فإن اهللا لم يضع داء إال وضع له دواء ، غير داء و(
 أن  الًفال يحل للمريض مث   ،  ال يحّل اإلذن الطبي بالمداواة إال فيما يجوز شرعاً           وبالتالي

  الخ ....  محرمة أو قتل له جةيأذن لطبيبه بمعال
 بمعالجته ما رواه البخاري عـن       لمريض يمكن االستدالل به على مشروعية إذن ا       ومما

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأشـار أن ال          رسول)٤() لددنا  : ( عائشة رضي اهللا عنه قالت      
ال ، ألم أنهكـم أن ال تلـدوني        : فلما أفاق قال     . للدواءكراهية المريض   : تلدوني فقلنا   

  . )٥() يبقى منكم أحد إال لُد غير العباس فإنه لم يشهدكم
 المتعدي بنحو من فعله الذي تعـدى بـه إال   تعزير - أي في الحديث–فيه "  النووي  قال

  . )٦("أن يكون فعال محرما 
أذن المريض البالغ العاقل ضروري إلجراء أمر التداوي        "  بيان بأن    لسابق الحديث ا  ففي
، فإذا صرح المريض أوأشار أنه يرفض نوعاً من أنواع التداوي فله الحق في ذلـك                ، 
 أن الإ. . . ويعاقب المتعدي تعزيراً بمثل مـا فعـل   ،  تعدياً   داوييكون إجباره على الت   و

                                         
  .٧٠ص ، المسؤولية الطبية ، البار : انظر )  ١(

  .٥٢ة الفقهية الطبية ص الموسوع)  ٢(

 .١/٥٦٥ ، والحديث صحيح كما قاله األلباني في صحيح الجامع ٤/٢٧٨أخرجه أحمد في المسند )  ٣(

ابن (الوجور  : أي جعلنا في جانب فمه دواه بغير إرادته ، وهذا هو اللدود ، فأما مايصب في الحلق فيقال له                    )٤(
 ) ٨/١٤٧حجر ، فتح الباري 

انظـر  . ي في صحيحه ، كتاب المغازي ، باب مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم ووفاتـه                 أخرجه البخار )  ٥(
 ) ٨/١٤٧(صحيح البخاري مع الفتح 

 .١٤/١٩٩يحى بن شرف ، شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج ، : النووي )  ٦(



– 

  )٢١٣٢(

، يكون ذلك الفعل محرماً كأن سقي المريض خمراً وهو مغمور فال يسقى الفاعل ذلـك                
  . )١(" بل يعزر ويعاقب عقوبة رادعة 

  :  في األذن الطبي من اجتماع أمرين بد مما سبق إلى أنه الفنخلص
  . )٢(لجةإذن الشرع في المعا : اأحدهم
  . )٣(أذن المريض أو ولية  : الثاني
، وال بإغراء مـادي     ،  على األذن الطبي باإلكراه      ل إلى أنه ال يجوز الحصو     نا ه ويشار

 فيكرهون على فعل    – كالمساجين مثالً    –فال يجوز مثالً استغالل حال بعض األشخاص        
  . طبي ما 

،  والفقراء والمـشردين    مساكينعند بعض األشخاص كال    يجوز استغالل حالة العوز      وال
  . )٤(فيغرون مثالً ببعض المال إلجراء البحوث والتجارب عليهم

  :)٥(شروط اإلذن الطبي : الخامس المبحث
  .أن يصدر ممن له الحق  : األول
 هذه الشروط أن يكون اإلذن صادراً ممن له الحق في اإلذن باإلجراء الطبي وهو               وأول
  .أو وليه ، يض نفسه المر

وعليه فإنّـه ال  .  صدوره ممن له الحق ن معتبراً فإنه البد م    ن هنا أن اإلذن ليكو    والمراد
 فإن الولي ال يعتبر إذنه حـال أهليـة          وكذلك، أو وليه   ،  إذن من سوى المريض      ريعتب

  .)٦(المريض 
  .أن تتحقق أهلية اآلذن : الثاني
  .)٧(يقال هو أهٌل لكذا أي مستحقٌّ له ، ه  لألمر الصالحية لاألهلية

                                         
 . المسؤولية الطبية وأخالق الطبيب )  ١(

  . ٢٢٥ص ، لطبية أحكام الجراحة ا، محمد : المختار : نظر ا)  ٢(

 ٢٣٧ ، وأحكام الجراحة ص ١١٨ص ، تحفة المودود ، ابن القيم : نظر   ا)٣(

  .٥٥ ، ٥٣ص ، الموسوعة الطبية الفقهية)  ٤(

 .عبدالرحمن الجرعي. أحكام اإلذن الطبي د: بحث منشور )  ٥(

 . ؛ األهلية  ) ٣/١١(المدخل الفقهي العام للزرقا : نظر ا)  ٦(

 ، ١١المـصباح المنيـر ص      ،  مادة أهل    ١٢٤٥القاموس المحيط ص    ، مادة أهل   ) ١١/٣٠(عرب  لسان ال )  ٧(
 ) ١/٣٢(المعجم الوسيط 



 

 )٢١٣٣(

 األهلية في االصطالح للداللة علـى صـالحية اإلنـسان ألن يكـون فعلـه                وتستعمل
  .)١(وتصرفاته معتبرة شرعاً 

حتـى  ،  باإلجراء الطبي من أن تتوفّر فيه أهلية اإلذن به           ن في الشخص الذي يأذ    والبد
  .)٢( يهأو ول، مريض نفسه ويستوي في ذلك ال، يحكم باعتبار إذنه 

 شـرطا التكليـف     وهمـا  ، لعقلوا، هما البلوغ   :  لتحقق هذه األهلية شرطان      ويشترط
  : فيما يلي سأتناولهماو

  :العقل  : أوالً
وال يمكنـه أن يكـون   ،  معدوم األهلية ؛ وذلك ألنه ال يعرف مصلحته من ضدها      ففاقده

  .طبي لعدم وجود القصد عنده على بينٍة من أمره حين يأذن باإلجراء ال
، رِفع القلم عن ثالثـٍة  : (  بقوله عنه عليه وسلم رفع التكليف  بين الرسول صلى اهللا وقد

  .)٣() وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، عن النائم حتى يستيقظ 
  .)٤( نص أهل العلم على أن الجنون يسلب الواليات واعتبار األقوال وقد

                                         
هذا ويقسم فقهاء الحنفية األهلية إلى  ، ٢٩القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص        ، ٩٦معجم لغة الفقهاء ص     ) ١(

 وأهلية وجوب وهي صالحية اإلنسان لوجـوب الحقـوق   ،أهلية أداء وهي التي عرفتها بما ذكر أعاله     : قسمين  
فالقاصرة ترجع إلى العقل القاصر وهو محدود بسن ، وأهلية األداء تكون قاصرةً وكاملةً . المشروعة له أو عليه 

ء وال شك أن المراد بهذا المبحث أهلية األدا       ، وتعتمد الكاملة على العقل الكامل وهو محدد بسن البلوغ          ، التمييز  
التوضيح شرح التنقيح   ، ) ١/١٥٦(فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي األنصاري         : انظر  . الكاملة  

  .٣٠مختصر المنار لزين الدين الحلبي ص ، ) ٢/١٦١(لصدر الشريعة البخاري 

 .٢٥٠أحكام الجراحة الطبية ص : انظر)  ٢(

سنن ابـن ماجـه    ، ٣٤٣٢سنن النسائي  ، أ بدل المجنون    وفيه عن المبتلى حتى يبر     ، ٤٣٨٧سنن أبي داود    ) ٣(
المستدرك للحاكم ،  وفيه عن الصبي حتى يعقل       ٢٥١٠٥ ، ٢٤٦٩٤برقم  ) ١٦٤ ، ٦/١١٧(مسند أحمد    ، ٢٠٤١

كلهم من طريق حماد بن سـلمة       . وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي            ) ٢/٥٩(
وقد . إبراهيم عن األسود عن عائشة به ورجال الحديث كلهم ثقات من رجال مسلم عن حماد بن أبي سليمان عن      

نـصب الرايـة   ، ) ٦/٢٥١(ئـد  مجمـع الزوا  ، ) ١٢/١٢٢(فتح البـاري    : انظر  . ورد عن علي وابن عباس      
  .  ٢٩٧برقم ) ٢/٤(وصححه األلباني في إرواء الغليل . )٤/١٦٤(

عوارض األهلية عند األصوليين للدكتور حسين خلف الجبوري ، ) ٢/١٦٧( التلويح على التوضيح للتفتازاني ) ٤(
 ١٦٩ص 



– 

  )٢١٣٤(

 إذا كان إلفاقته وقتٌ معلوم ولجنونه وقتٌ معلوم فما قاله في حال إفاقته فهـو                المجنونو
معتبر وما قال في حال جنونه لم يعتبر ؛ ألنه حال إفاقته ليس مجنوناً بـدليل الحـديث                  

  .السابق 
  : البلوغ ثانياً
ال قصد له      ألن م     ،  الصبيوال فهم كما تقد .   الممي ـز   وهذا يشمل الصبيز وغير الممي ،

   .كملألن المميز مع كونه يفهم لكن فهمه لم ي
بل قد تُسِقط الشريعةُ التكليف عمن لـم         : ".. - اهللا   ه رحم – شيخ اإلسالم ابن تيمية      قال

وإن كـان تكليفـه     ، تَكْمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفاً عنه ؛ وضبطاً لمناط التكليـف             
لكن ذاك ألنه لـم   ، مييز حتى يحتلم وإن كان له فهم وت  الصبيكما رفع القلم عن     ، ممكناً

فلمـا كانـت    ، وهم يختلفون فيـه     ، وألن العقل يظهر في الناس شيئاً فشيئاً        ،  فهمه   يتم
  .)١(هـ.أ" الحكمة خفية ومنتشرةً قُيدت بالبلوغ

: بن القيم بقوله    وأوضح ذلك ا  ،  من لم يكن بالغاً عاقالً       بإذن على ذلك فإنّه ال يعتد       فبناء
وإن كـان صـغيراً   ، فإن كان بالغاً عاقالً لم يضمنه ؛ ألنه أسقط حقّه باإلذن فيـه           "... 

  .." .ضمنه ؛ ألنّه ال يعتبر إذنه شرعاً 
ثم فرغ علـى    . والبلوغ  ، العقل  :  إلى أهلية اآلذن بذكر شرطيها       – رحمه اهللا    – فأشار

ـ إلىوهنا ينتقل حق اإلذن     . ذلك سقوط إذن الصبي وعدم اعتباره شرعاً       وقـد   ، ولي ال
أنّه ال يجوز إجراء عملية جراحية إالّ بإذن المريض         : "جاء في قرار هيئة كبار العلماء       

  .)٢(هـ .أ" فإن لم يكن بالغاً عاقالً فبإذن وليه، البالغ العاقل سواء كان رجالً أم امرأة 
  :أن يكون المأذون به مشروعاً  : الثالث

 ال يعتبر   نّهفإ، فإن كان محرماً    ،  اإلذن الطبي أن يكون المأذون به مشروعاً         طو شر من
  .وال يعتَد به ، هذا اإلذن 

فـإن  ، فحرام على كل من ُأِمر بمعصيٍة أن يأتمر بهـا           : "- رحمه اهللا    – ابن حزم    قال
بمـا لـم   وكذلك اآلمر في نفسه     ، وليس له بذلك عذر     ، فعل فهو فاسق عاٍص هللا تعالى       

  .هـ . أ)٣("فاسق، فهو عاٍص هللا تعالى ، يبح اهللا تعالى له 
                                         

 ) .١٠/٣٤٥(مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )  ١(

 .في الدورة الثالثة والعشرين والمنعقدة بالرياض . هـ ٢٦/٥/١٤٠٤ وتاريخ ١١٩قرار رقم )  ٢(

 ) . ١٠/٤٧١(المحلّى )  ٣(



 

 )٢١٣٥(

 الطبي ال يعتد به متى كان اإلجراء غير         باإلجراء أن اإلذن    اء على ذلك قرر الفقه    وبناء
  .مشروٍع 

فإنه ال يجوز اإلقدام على قطـع عـضٍو لـم يـأمر اهللا      : "- رحمه اهللا    – ابن القيم    قال
فإنـه  ، أو أصـبعه  ، كما لو أذن له في قطع أذنـه         ، أوجب قطعه وال  ، ورسوله بقطعه   
  .هـ . أ)١( .." نوال يسقط اإلثم عنه باإلذ، اليجوز له ذلك 

  :أن يكون اإلذن محدداً  : الرابع
أذنت لك  :  للطبيب   ريضكأن يقول الم  ،  محدداً   إلذن شروط اإلذن الطبي أن يكون ا      من

 أذنـت  للطبيـب بأن قال المريض ، بل كان مطلقاً  لم يكن اإلذن محدداً    فإن، بعالج كذا   
فهذا اإلذن قد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أنّه إذن          . لك بفعل ما شئت لعالجي      

معتبر شرعاً ؛ ألنَّه ال فرق في اإلذن على وجه اإلطالق أو على وجه التقييد ما دام أن                   
  .)٢(المأذون به جائز شرعاً

  . ذلك بعضهم بالعرف وقيد
  .أن يكون اإلذن بلفظ صريح أو شبهه  : امسالخ
أو إجـراء عمليـة     ، كأن يقول المريض للطبيب أذنت لك بالفحص        :  الصريح   فاإلذن 

  .جراحية ونحو ذلك 
 يعاني من التهاب الزائدة الدودية،      مريضكأن يظن الطبيب أن ال    :  غير الصريح    واإلذن

 منه المـريض    يعانيحة يجد أن ما      ، فإذا شرع في الجرا     ستئصالهافيأذن له المريض با   
وجود ورم مثالً، وأما الزائدة فهي سليمة، فهل للطبيب استئصاله أخذاً بأن المريض أذن              
له باستئصالها على أنها هي سبب المرض، فإذا ظهر سـبب المـرض غيـره، فـإن                 

   .)٣(المريض قد أذن له باستئصاله ؟ 
  :الطبي أن يستمر اإلذن حتى ينتهي اإلجراء  : السادس

 ال يخلو إما أن يرجع فـي إذنـه، ويمتنـع عـن              ه أذن المريض للطبيب بعالجه فإن     إذا
فإن استمرت الموافقة منه على اإلجراء الطبـي        . اإلجراء الطبي، أو يستمر على اإلذن     

                                         
  . ١٣٦مولود ص تحفة المودود بأحكام ال )١(

  . ٢٤٣ ، ٢٤٢ ص يةأحكام الجراحة الطب) ٢(

 لقـيس آل  لطبيـة  ، التداوي والمسئولية ا٢٥٤أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي ، ص      : نظر  ا) ٣(
  .٢٠٦مبارك ، ص 



– 

  )٢١٣٦(

 لو رجع في إذنه وامتنع عن اإلجراء الطبي         أما،حتى نهايته فال إشكال في عمل الطبيب      
  .وإكراهه بدعوى اإلذن السابق ال يسوغ إجباره هفإن
 – يعني الـضرس     – )١(فإن منعه من قلعها      : " - اهللا   حمه نهاية المحتاج ر   صاحب قال

   .)٢(هـ .أ" لم يجبر عليه .. ولم تبرأ 
وإن ..  من يقلع له ضرسه      تأجرويصح أن يس   : " - اهللا   رحمه)٣( منصور البهوتي    وقال

 قلعه لم يجبر على قلعه ، ألنه إتالف جزء          لم يبرأ الضرس ، ولكن امتنع المستأجر عن       
وذلك مفوض إلى كل    .  ضرراً   بقاؤهمن اآلدمي محرم في األصل، وإنما أبيح إذا صار          

 أهالً لذلك، وصاحب الضرس أعلم بمضرته ، ونفعـه ، وقـدر          نإنسان في نفسه إذا كا    
  .)٤(هـ .أ" ألمه 
فقة المريض عليه حتـى نهايتـه ،         عليه فإنه يشترط لإلجراء الطبي أن تستمر موا        فبناء

  .فإن عاد وامتنع فإنه ال يجوز إجباره 
  . فيها اإلذن الطبي قط التي يسالحاالت:  السادسالمبحث

خاصة فيما يتمكن من إعطـاء اإلذن  ،  علمنا فيما سبق أن البد من وجود اإلذن الطبي      قد
 اإلذن فـي بعـض      لكن قد يتعذر أحياناً من إعطـاء      ،  أو غيرها  الجراحيةفي العمليات   

 الوعي لصاحب اإلذن أو تعذر الـولي ألي         لفقدإما  ، لعدم القدرة عليه  ، الحاالت الطارئة 
  : هنا نذكر الحاالت التي يسقط اإلذن فيهاومن، ظرف من الظروف

                                         
سـم ، ألن  الضرس السن وهو مذكر ما دام له هـذا اال    : [كذا عبر بضمير المؤنث، قال في مختار الصحاح         )١(

  . مادة ضرس ٣٧٩هـ ، ص .أ] األسنان كلها إناث إال األضراس ، وأالنياب 

 ] . ٥/٢٧١[نهاية المحتاج )  ٢(

 بمـصـر، ولـد سـنة    الحنابلةفقيه حنبلي وشيخ . منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتي الحنبلي : هو)  ٣(
لحجاوي الدمشقي وعبد اهللا الدنشوري الحنبلي  ، وتفقه على عبد الرحمن البهوتي ويحيى بن الشرف ا         )هـ١٠٠٠(

الـروض  : من مصنفاته). هـ١٠٥١(وتوفي سنة .والنور علي الحلبي والشهاب أحمد الوراثي الصديقي وغيرهم    
  .المربع بشرح زاد المستقنع، كشاف القناع عن متن اإلقناع

  .)١٣/٢٢(، معجم المؤلفين )٤/٤٢٦(خالصة األثر للمحبي : انظر

 ] .٨/١٢٢[المغني : ، وانظر ] ٤/١٤[القناع كشاف )  ٤(



 

 )٢١٣٧(

أو تهـدد بتلـف عـضو مـن     ، الحاالت الخطرة التي تهدد حياة المريض بـالموت    . ١
وال يكـون   ، أن حالته النفسية ال تسمح بأخذ إذنه      أو  ، ويكون فيها فاقداً للوعي   ، أعضائه

  .)١(وليه حاضراً ألخذ اإلذن منه
التهاب الزائدة الدودية التي بلغت درجة الخوف من انفجارها مـا  :  األمثلة على هذه  ومن

وكذلك جراحات حوادث السيارات التي كثرت في اآلونـة   ، بالجراحةلم يجر استئصالها    
فـال  ، وال يمكن انتظـار أوليائـه       ،  عن إعطاء اإلذن   زاًعاجفيكون المريض   ، األخيرة

إال بعد أن تقرر لجنة من األطبـاء       ، لكن ينبغي أال يتم ذلك    ، مناص من عالجه دون إذن    
ولقطـع التهمـة    ، زيادة في التثبت لضرورة المعالجة    ، حاجته إلى هذا العالج أو العملية     

  .)٢(تهم الذاتية طلباً لمصلحجراحةعن األطباء في أنهم يحرصون على ال
 والتـي   معديةكاألمراض السارية ال  ،  معالجتها امةالحاالت التي تقتضي المصلحة الع    . ٢

فإن من حق الدولة أن تفرض التداوي قسراً على المريض          ،  المجتمع لىيشتد خطرها ع  
تعـرف  .  من حقها أن تعزله في مستشفيات خاصة لذلك أنكما ، حتى ال يضر المجتمع  

كما أن هناك مستشفيات خاصـة لمعالجـة   ، صحي أو مستشفى الحميات   باسم المحجر ال  
ويمكن فـرض   .. ومستشفيات أو مستعمرات لمداواة المجذومين      ، )الدرن(السل الرئوي   

التداوي كذلك في حالة اإلصابة باألمراض الجنسية مثل السيالن والزهري والكالميـديا            
 الخطيرة  األمراضجموعة من   ومن حق الدولة أن تفرض التطعيم والتحصين ضد م        .. 

 كيالتي تصيب األطفال والمجتمع مثل تحصينات األطفال ضد الحصبة والـسعال الـدي            
وقد أضيف إليها التحصين ضد التهاب الكبد الفيروسي        . والدفتريا وشلل األطفال والدرن   

وكانت الدول تفـرض    ،  الحصبة األلمانية  د قبل البلوغ التطعيم ض    ياتوللفت ، Bمن نوع   
طعيم عند السفر ضد الجدري والكوليرا والحمى الصفراء وخاصة عند الـسفر إلـى              الت

ثـم بفـضل حمـالت التطعـيم     ، وقد تم بفضل اهللا سبحانه وتعالى.. المناطق الموبوءة  
  .)٣(ام كل عاآلالفالمتتالية استئصال الجدري الذي كان يقتل 

                                         
  . ٥٤ص ، الموسوعة الطبية الفقهية : انظر )  ١(

  . ٢٤٥ – ٢٤٣ص ، أحكام الجراحة: انظر)  ٢(

 . ٥٤ص، والموسوعة الطبية الفقهية، ٧٦،٧٧ص ، المسؤولية الطبية وأخالقيات الطبيب، البار.د : انظر)  ٣(



– 

  )٢١٣٨(

فر مـن   " مرضه معٍد فقال      عليه وسلم بالفرار من المجذوم ألن      هللا ا صلى أمر النبي    وقد
 وألن في عدم عالج المرض المعدي ضـرر والـضرر           )١("المجذوم كما تفر من األسد    

  .)٢(يزال
مادام قادراً على عالج المـصاب  ،  الطارئة واجباً عليهالة في هذه الح   يب عمل الطب  ويعد

  . شرعيفإن استنقاذ النفس مطلب. )٣(ولو امتنع الطبيب عن العالج كان آثما، واستنقاذه
 يقتضي ذهابهم دون إذن     السائدكذلك الحاالت اليسيرة للصغار عندما يكون العرف        .  ٣

ونحوها مما يتسامح به النـاس فـي        ،  الوحدة الصحية المدرسية     يبولي أمرهم إلى طب   
  .)٤(العادة

   :السؤال
 في اإلسالم وخصوصا في األمراض الميؤوس منها ؟ وهل يجب أخـذ             وي حكم التدا  ما

  ريض قبل البدء في العالج وخاصة في حاالت الطوارئ ؟إذن الم
   هللالحمد
   :ـ ه١٤١٢ في قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره السابع بجدة جاء
  :التداوي : أوالً " 

 في حكم التداوي أنه مشروع ، لما ورد في شأنه في القـرآن الكـريم والـسنة                  األصل
  .النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع  ظ ، ولما فيه من حفالفعليةالقولية و
  : أحكام التداوي باختالف األحوال واألشخاص وتختلف

 إلى تلف نفسه أو أحـد أعـضائه أو   يفضي فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه   -
  .عجزه ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كاألمراض المعدية 

 يؤدي إلى ضعف البدن وال يترتب عليه ما سبق الحالـة             ويكون مندوباً إذا كان تركه     -
  .األولى 

  . ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين -

                                         
   .٣ط ،  بيروت–دار ابن كثير  ، ٢١٥٨ / ٥، مصطفى البغا.  دبتحقيق، صحيح البخاري: انظر)  ١(

   .٨٣ص ، األشباه والنظائر : انظر)  ٢(

، وأحكام الجراحـة     ، ٥٤ص  ، الموسوعة الطبية الفقهية     ، ١٠ / ٢الموافقات  ، الشاطبي، السيوطي: انظر)  ٣(
   ٢٤٤ص 

   .٢٣٥ وأحكام الجراحة و ٨/١١٧، انظر المغني)  ٤(



 

 )٢١٣٩(

 أشد مـن العلـة المـراد        ات ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعف         -
  .إزالتها

  :عالج الحاالت الميؤوس منها  : ثانياً
ـ       ضن المر  مما تقتضيه عقيدة المسلم أ     - أ  ، وأن التـداوي     ل والشفاء بيد اهللا عـز وج

 ح أودعها اهللا تعالى في الكون وأنه ال يجوز اليأس مـن رو            تيوالعالج أخذ باألسباب ال   
وعلـى األطبـاء    . اهللا أو القنوط من رحمته بل ينبغي بقاء األمل في الشفاء بـإذن اهللا               

وتخفيف آالمـه النفـسية   وذوي المرضى تقوية معنويات المريض ، والدأب في رعايته       
  . عن توقع الشفاء أو عدمه نظروالبدنية بصرف ال

 طـب  إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من عالجها هو بحسب تقدير األطباء وإمكانات ال             - ب
  .المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى 

  :إذن المريض  : ثالثاً
ة ، فإذا كان عديم األهلية أو ناقـصها   يشترط إذن المريض للعالج إذا كان تام األهلي       - أ

اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الوالية الشرعية ووفقاً ألحكامها التي تحـصر تـصرف              
علـى أن ال يعتـد      .  عنـه    ألذىالولي فيما فيه منفعة المولي عليه ومصلحته ورفـع ا         
  إلـى حق عليه ، وينتقل ال   بالمولىبتصرف الولي في عدم اإلذن إذا كان واضح الضرر          

  .غيره من األولياء ثم إلى ولي األمر 
 المعدية والتحـصينات  ض كاألمرا، بالتداوي في بعض األحوال   اإللزام لولي األمر    - ب

  .والوقائية
 العـالج   يتوقـف  ال لخطر المصاب ل  حياة فيها   ض تتعر تي حاالت اإلسعاف ال   ي ف -جـ
  . اإلذنىعل
ام األهلية بصورة خالية مـن       في إجراء األبحاث الطبية من موافقة الشخص الت        د الب -د

 ويجب أن ال يترتـب      - كالمساكين   - أو اإلغراء المادي     - كالمساجين   -شائبة اإلكراه   
 األبحاث الطبية على عديمي األهلية      اءوال يجوز إجر  .  ضرر   ألبحاثعلى إجراء تلك ا   

  )١(" . أو ناقصيها ولو بموافقة األولياء  
  
  

                                         
 ٧٢٩/ ص٣/ لة مجمع الفقه اإلسالمي العدد السابع  جمج)  ١(



– 

  )٢١٤٠(

  : اإلذن الطبيانتهاء
  : حاالت نذكرهادتنتهي وذلك عند وجو، ما له بداية تكون له نهاية الطبي كواإلذن
  : اإلذن الطبي في الحاالت اآلتية ينتهي

  .فما بعد المدة المأذون فيها يحتاج إلى أذن جديد، عند انتهاء مدته . ١
  .فالشفاء عالمة انتهاء اإلذن الطبي، إذا شفي المريض من الداء المعاَلجْ  . ٢
  .ا توفي المريض انتهى اإلذن بعالجه فإذ، الموت . ٣
 ووجوده، حينئذفال يصح إذنه    ،  مطبقاً   اًإذا انتفت األهلية عن اإلذن كما لو جن جنون        . ٤

  .)١(كعدمه
  :)٢( الطبي اإلذن علىاآلثار المترتبة  :  السابع المبحث
ه ، فـال     أن يكون الطبيب حاذقاً قد أعطى الصنعة حقها ، وأالّ تجني يد            : األولى   الحالة

  . له فيه أذن ايتجاوز م
ـ        يضمن ال)٣. (ة باتفاق األئم  الحال هذه   ففي  ف الطبيب ما ترتب علـى مداواتـه مـن تل

  .)٤( على ذلك االتفاق نقل ابن القيم وقد ،العضو، أو النفس، أو ذهاب صفة 
  :  على ذلك والدليل

  ) .  ١٩٣:البقرة()) ِلِمين ِإالَّ علَى الظَّاوانفَالَ عد: (( تعالى ولهق* 
أن األصل في الضمان عدم وجوبه إال على المعتدي، والطبيب إذا           :  اآلية الكريمة    فدلت

  .  تجن يده ، فليس بمعتدي مكان حاذقاً، ول
ما رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، أن رسول اللَّـه صـلى اهللا           * 

   .)٥()) نه طب ، فهو ضامنمن تطبب وهو ال يعلم م: ((عليه وسلم قال 
                                         

  .٥٦ص ، الموسوعة الطبية الفقهية : نظر )  ١(

 .أثر اإلذن الطبي في الضمان للمشيقح ،  بحثاً منشوراً :انظر)  ٢(

، حاشية رد المحتار ٤/٤٩٩ ، ٢/٣٣٧ قاضيخان   تاوى ، ف  ٤٧ ، مجمع الضمانات ص    ٥/١٢٧تبيين الحقائق   )  ٣(
 ، ٥/١٦٦ ألم ، وا  ٤/٢٨، حاشـية الدسـوقي      ٣٤١ ، القوانين الفقهيـة ص     ٢/٢٣٣ وبداية المجتهد    ،٦٩-٦/٦٨

 ١/٣٥٨ ، المحرر ٦/١٢٠ ، والمغني ٢/٤٢٧ ، وأسنى المطالب ٤٢٠-٢/٤١٨والفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي 
  .٢/٣١٤ ، اإلقناع ٥/١١٠ ، المبدع ٤/٤٥١، الفروع 

  .٤/١٣٩زاد المعاد )  ٤(

 هذا: ، بهذا اللفظ ، وقال      ) ٤٥٨٦ح(رجه أبو داود في كتاب الديات ، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت              أخ)  ٥(
         =  " . ، ال ندري هو صحيح أم ال ؟ )يعني الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي ( لم يروه إال الوليد 



 

 )٢١٤١(

دل الحديث بمنطوقه على أن الطبيب إذا تطبب وهـو غيـر            :  الداللة من الحديث     وجه
 كـان عالمـاً بالطـب ولـم         ذاعالم بالطب فأخطأ يضمن، وبمفهومه على أن الطبيب إ        

   .)١(يخطىء فإنه ال يضمن، سواء ما كان في النفس أو ما دونها 
 أن من تطبب على أحد من المـسلمين  -لَّه عنهما  رضي ال- ورد عن عمر وعلي    - ٣

  . )٢(ولم يكن بالطب معروفاً ، فأصاب نفساً فما دونها فعليه دية ما أصاب 
إن كـان البيطـار أو المتطبـب أو         :  أنه قال    - رحمه اللَّه    - وورد عن الزهري     - ٤

بالعمـل   يضمن ، وإن كان معورفاً ىالختان غر من نفسه ، وهو ال يحسن فهو كمن تعد 
   .)٣( إالَّ أن يتعدى عليهبيده ، فال ضمان 

  :  الثانية الحالة
  .  ال يكون الطبيب حاذقاً ، بل يكون متطببا جاهالً أن

  :  أمران وفيها
  .  بعدم حذقه ، بل ظن حذقه لمريضأن ال يعلم ا :  األولاألمر
وكذلك إن وصف لـه     :  األئمة   ، قال ابن القيم         ق هذه المسألة يضمن الطبيب باتفا     ففي

دواء يستعمله ، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف بـه ضـمنه ، والحـديث          
  "  ، أو صريحفيهظاهر 

 لجال أعلـم خالفـاً فـي المعـا        :  على ذلك ، حيث قـال        اإلجماع )٤( نقل الخطابي  وقد
مـاً أو عمـالً ال يعرفـه متعـد،         عل لمتعـاطي  المريض كان ضامناً، وا    لفإذا تعدى فت  

                                                                                                     
  ).٤٨٣٠ح( ، ٥٣-٨/٥٢وشبه العمد  في كتاب القسامة ، باب صفة شبه العمد وعلى من دية األجنة والنسائي=

  ).٣٤٦٦ح( ،٢/١١٤٨ ماجه في كتاب الطب، باب من تطبب ولم يعلم منه الطب وابن
  . صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه :  ، وقال ٤/٢١٢ في كتاب الطب والحاكم

 ) .٣٣٥ح( ، ٣/١٩٥ في كتاب الحدود والديات وغيره والدارقطني

 .٢٠٦ البن القيم فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين  : رانظ -)١(
  . ، ولم أقف عليه مسندا ٢٥/٥٤االستذكار البن عبد البر  : انظر)  ٢(

:  هـو  هـري  ، والز٢٥/٥٥ ، وأورده ابن عبد البر في االستذكار     ١٠/٤٧١رواه عبد الرزاق في مصنفه      )  ٣(
ـ ١٢٤(والفقهاء ، توفي سـنة      ن أعالم التابعين، أئمة المحدثين      محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه الزهري ، م         ) . هـ

  ) .٩/٣٩٥، وتهذيب التهذيب ٤/١٧٧وفيات األعيان (

هو حمد بن محمد بن إبراهيم المشهور بالخطابي ، يكنى بأبي سليمان، من ولد زيد بن الخطاب، أخي عمر                  )  ٤(
بين الفقه والحديث واللغة واألدب، وصنف مصنفات       هـ ، جمع    ٣١٩ ولد سنة    - عنهما اللَّهرضي  -بن الخطاب   



– 

  )٢١٤٢(

فإذا تولّد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القـود ؛ ألنـه ال يـستبد بـذلك دون                     
  .(١)إذن المريض 

وال خالف في أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن ألنه             :  قال   ث حي ،)٢( رشد   وابن
  . (٣)متعد
تقدم له به معرفة، فقد هجـم علـى   إذا تعاطى علم الطب وعمله ، ولم ي:  ابن القيم    وقال

إتالف األنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه ، فيكون قـد غـرر بالعليـل ، فيلزمـه             
  .(٤)الضمان لذلك ، وهذا إجماع من أهل العلم 

  : واستدلوا
  ) .١٩٣:البقرة)) ( الظَّاِلِمينلَى عدوان ِإالَّ عفَالَ : ((تعالى قوله - ١

وجوب الـضمان، ويـدخل فـي ذلـك         : أن األصل في المعتدي     : ة   اآلية الكريم  فدلت
  . الطبيب إذا لم يكن حاذقاً 

 بن العاص رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صـلى اهللا          مرو ما رواه عبد اللَّه بن ع      - ٢
  .)٥()) منه طب فهو ضامنعلممن تطبب وهو ال ي: ((عليه وسلم قال 

من طب ؛ ألن    : ولم يقل   )) من تطبب : (( يه وسلم   وقوله صلى اهللا عل   :  ابن القيم    وقال
لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة، وأنه ليس من أهله كـتحلّم                

  .)٦(وتشجع وتصبر ونظائرها

                                                                                                     
طبقات الـشافعية لألسـنوي    . ( هـ  ٣٨٨معالم السنن، وغريب الحديث ، وشرح البخاري ، وتوفي سنة           : منها  

 ).٤٠٤، طبقات الحفاظ ص٣/١٠١٨ ، تذكرة الحفاظ ٢٢٤-١/٢٢٣

  .٤/٣٩معالم السنن )  ١(

فقيه، فيلسوف، طبيب، مشارك في أنواع . طبي المالكي، أبو الوليدمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القر: هو)  ٢(
هـ، وتفقه على المازري وأبي بكر بن سمحون، وأخذ علم الطب عن أبي مروان بـن      ٥٢٠ولد سنة   . من العلوم 

توفي . لكن غلبت عليه الفلسفة واالشتغال بعلوم األوائل حتى نقم عليه أهل عصره، وأحرقت بعض كتبه         . جزيول
سير أعالم النبالء : انظر، بداية المجتهد، الكليات في الطب، تهافت التهافت: من مصنفاته. هـ٥٩١ش سنة بمراك

  .٢٨٤، الديباج المذهب، ص٢١/٣٠٧(

 .٢/٤١٨بداية المجتهد )  ٣(

 .٤٩٥الطب النبوي ص)  ٤(

 .سبق تخريجه)  ٥(

 ،٤/١٣٨زاد المعاد )  ٦(



 

 )٢١٤٣(

 أن الطبيب إذا لم يكن حاذقاً وعارفاً بالطب لم يحل له مباشـرة العـالج بـالقطع                  - ٣
  )١(ا ؛ لعدم اإلذن له بالفعل ، فيضمن سرايتهوغيره، وإذا فعل كان فعال محرم

  )٢(أن الضمان على العاقلة:  قول للشافعية وفي
  :  الثاني األمر

ـ :  يعلم المريض أنه جاهل ال علم له ، وأذن له في طبه ، فظاهر إطالق الفقهـاء    أن  هأن
  يضمن  

 وقـوة  لم يضمن وال تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث، فـإن الـسياق  :  القيم ابن وقال
  . الكالم يدل على أنه غر العليل ، وأوهمه أنه طبيب ، وليس كذلك  

  :والراجح
 لعدم حذقه، وإذن المريض في مداوته غير معتبرة إذ           يضمن ؛ لكونه معتدياً    طبيب أن ال 

بدن المريض أمانة عنده، ال يملك التصرف فيه إال بحسب ما أذن له شرعاً، والشرع ال                
ند من يعرف عدم حذقه، لكـن مـا يـضمنه الطبيـب ال يعطـى       يأذن له أن يتداوى ع    

للمريض، لتفريطه باإلذن، بل يجعل في بيت المال، أو يتصدق به على الفقـراء، مـع                
  .)٣( الطبيب والمريضناإلثم لكل م

 وقد أذن له ، وأعطى الـصنعة حقهـا ، لكنـه    اذقاً،أن يكون الطبيب ح  :  الثالثة الحالة
  . ضواً ، أو منفعة أخطأ فأتلف نفساً ، أو ع

  : تحته أمران  وهذا
  . أن يتعدى الطبيب ، أو يفرط  :  األولاألمر

  . فعل ما ال يجوز :  التعدي وضابط
أن يزيد في قدر المواد المخدرة ، أو يزيد المصور باألشعة فـي قـدر الجرعـة        : مثل

 ،  الحر ص اإلشعاعية ، أو يقطع في غير محل القطع ، أو بآلة غير صالحة، أو وقت غي               
  . ونحو ذلك 

  . ترك ما يجب :  التفريط وضابط

                                         
 .٤/٣٥، كشاف القناع ٨/١١٧المغني )  ١(

   .٨/٣٥ ، ونهاية المحتاج ٧/٣٩١ روضة الطالبين -)  ٢(

 .الضمان للمشيقح)  ٣(



– 

  )٢١٤٤(

ـ      ،أن يقتصر على بعض النظر في حالة المريض          : مثل  ار أو بعض العـالج ، أو يخت
  .مخدراً ضعيف التأثير ، ونحو ذلك 

  . أيضا يضمنوهذا
  ) .١٩٣:البقرة)) (فَالَ عدوان ِإالَّ علَى الظَّاِلِمين: ((  تعالى لقوله
  . أو تفريطههبيب ظالم؛ لتعدي الطوهذا

  . عنهما السابق  عبد اهللا بن عمرو رضي اهللاولحديث
   أثناء العمل)١(يدهأن ال يتعدى أو يفرط ، لكن تخطىء :  الثاني األمر

  :  العلماء في تضمين الطبيب على قولين فاختلف
  .  أنه ال ضمان عليه : األول القول
   .)٢( قول لإلمام مالك وهو
   . )٣(إن كان مشتركاً لم يضمن ، وإن كان خاصاً ضمن  : الفروع  صاحب وقال

   . )٤(إن كان مشتركاً ضمن ، وإن كان خاصاً لم يضمن :  بعض الحنابلة واختار
  : هذا القول وحجة

، والطبيب إذا كـان     ) ١٩٣:البقرة)) ( ِإالَّ علَى الظَّاِلِمين   وانفَالَ عد : (( قوله تعالى    - ١
  . عته ، فال ضمان ؛ لعدم تعديه حاذقاً في صن

من تطبب وهو ال يعلم منه      : "  المتقدم   ا حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهم        - ٢
  . طب ، فهو ضامن  

أنه )) وهو ال يعلم منه طب فهو ضامن      : ((دل قوله صلى اهللا عليه وسلم       :  الداللة   وجه
  .  أخطأ ، أو لم يخطىءذاإذا علم منه طب فال ضمان عليه ، وهذا يشمل ما إ

عدم تـضمن األمـين إال بالتعـدي أو         :  أنه مؤتمن على بدن المريض ، واألصل         - ٣
  . التفريط ، دون الخطأ ، كسائر األمناء 

 أن جناية الطبيب خطأ تابعة لإلذن له في المداواة ، ويثبـت تبعـاً مـا ال يثبـت                    - ٤
  . استقالالً 

                                         
  ) .٦٨ صلجرجانيالتعريفات ل. ( هو ما ليس لإلنسان فيه قصد : الخطأ )  ١(

   .٢/٤١٨بداية المجتهد )  ٢(

 . ٤/٤٥٢الفروع ) ٣(

 .المرجع السابق)  ٤(



 

 )٢١٤٥(

  . ترتب على المأذون غير مضمون  أنه مأذون له في المداواة ، وما - ٥
  .  أن الطبيب إذا كان حاذقاً وأخطأت يده فإنه يضمن: الثاني القول
 ، وكـذا    )٤( )٣( عبد البر  ابن   ، و    )٢( ، وحكاه ابن المنذر    )١( لم قول جمهور أهل الع    وهذا

   .)٥( إجماعاًمالكيةابن رشد من ال
ذا أخطأ ، فقطع الذكر والحـشفة، أو        وأجمعوا على أن قطع الخاتن إ      : )٦( ابن المنذر  قال

  " . به يعقله عنه العاقلة أخطأبعضها ، فعليه ما 
 لـم يحـصل بفعلـه    وإن هالك ضمن نصف الدية ، لهإن حصل بفع  :  عند الحنفية    لكن

  .هالك ضمن جميع الدية 
 بمجاوزة الحـد أو يفعـل       - أي الختّان ونحوه     -إال أن يخالف    : "  في المبسوط        جاء

  .)٧(" ه ، فيكون ضامناً حينئٍذ بغير أمر
  : الراجحوالقول
 ال يضمن؛ لقوة ما اسـتدلوا  إنه كان حاذقاً وجنت يده خطأ فذا الطبيب إ  بأن:  األول القول

  .به
  

                                         
 ، ٤١٨، ٢/٢٣٣ ، وبداية المجتهـد   ٤/٤٩٩الفتاوى الهندية    ، و  ٢٠٣ ، ومعين الحكام ص    ٤٨-٤٧مجمع الضمانات ص  ) ١(

، وأسـنى المطالـب ،   ٤٢٠-٢/٤١٨ الفقهية الكبرى للهيثمي والفتاوى ، ٤/٢٨ وحاشية الدسوقي ،٣٤١والقوانين الفقهية ص 
  .٣١٥-٢/٣١٤ ، واإلقناع ٥/١١٠ ، والمبدع ٤/١٤٠ ، وزاد المعاد ٢٧٠ ، والعدة ص١٢١-٨/١٢٠والمغني 

 يوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري، األندلسي، القرطبي، المالكي، أبوعمر، محدث، حـافظ،        :هو)  ٢(
، وسمع الحديث من خلف بـن القاسـم        )هـ٣٦٨(ولد بقرطبة سنة    .  مقرئ، فقيه، نحوي   نساب،مؤرخ، عارف بالرجال واأل   
االستذكار، التمهيد، جامع بيـان  :  منهاديدة،صنفات عصنف م.  قضاء األشبون وشنترينلىوتو. وسعيد بن نصـر وغيرهما  

  ).هـ٤٦٣(توفي في شاطبة سنة . العلم وفضله
  .)١٣/٣١٥(، معجم المؤلفين )١٨/١٥٤(، سير أعالم النبالء )٧/٦٦(وفيات األعيان : انظر

 . ٧٤اإلجماع ص)٣(

  .٢٥/٥٥االستذكار )  ٤(

  .٧/٣٠٥ائع الصنائع  ، وكذا الكاساني في بد٢/٤١٨بداية المجتهد )  ٥(

روى عن  . فقيه، محدث، أصولي، مفسـر   .  النيسابوري الشافعي، نزيل مكة، أبو بكر      ،محمد بن إبراهيم بن المنذر    : هو)  ٦(
قـال  . حدث عنه أبو بكر المقرئ ومحمد بن يحيى بن عمار الـدمياطي        . الحكمالربيع بن سليمان، ومحمد بن عبداهللا بن عبد       

بل يدور مـع ظهـور   .  في كتبه ما ال يقاربه فيه أحد، وله اختيار فال يتقيد في االختيار بمذهب بعينهله من التحقيق : النووي
  . التفسيراإلجماع،اإلشراف، : من تصانيفه). هـ٣١٨(توفي سنة . الدليل
 ).٢/١٩٧(، تهذيب األسماء واللغات، للنووي )١٤/٤٩٠( أعالم النبالء للذهبييرس: انظر

 .١٦/١١ي المبسوط  للسرخس) ٧(



– 

  )٢١٤٦(

  :الخاتمة
  : النتائج التي توصل إليها البحث ما يليأهم
 لـه؛   ابإقرار المريض بالموافقة على إجراء ما يراه الطبيب مناس        : هو الطبي   اإلذن -١

 ووصف الدواء، وغيره من اإلجراءات الطبيـة        ة، مخبري حاليلمن كشف سـريري، وت   
  .     التي تلزم لتشخيص المرض، وعالجه

األصل عدم جواز المعالجة للمريض إال بإذنه أو إذن وليه عند الحاجة ويستثنى من               -٢
كـذلك حـاالت   و، ذلك الحاالت الخطرة التي ال يمكن فيها أخذ إذن المريض وال وليـه       

  . بد من عالجها ولو بغير إذن المريضالاألمراض المعدية ف
، )المريض أو ولـي أمـره     :(الشخص اآلذن : اإلذن الطبي على أربعة أركان       يشتمل -٣

العبـارة التـي    (والصيغة  ) العمل الطبي (،والمأذون به   )الطبيب ومساعدوه  ( لهوالمأذون  
  ).تدل على إجازة العمل الطبي

ـ    المريض كان إذا إال المريض، من   اإلذن أخذ   يبالطب على   يجب  ى مـشـرفًا عل
الهالك، وال يمكن أخذ إذنه، وتمكن معالجته، ويحتمـل بقـاؤه حيـا بـسبب هـذه         

  .المعالجة
 صـيغته إلـى     وباعتبار،  اإلذن الطبي باعتبار موضوعه إلى  مطلق ومقيد          ينقسم -٤

  . وغير صريحصريح داللته باعتبارو،    واإلشارةالكتابي والشفوي ذناإل: ثالثة أقسام
 اإلذن مقيداً وعلى منفعة يكيف على أنه عقـد          كان إذا الفقهي لإلذن الطبي     لتكييف ا -٥

  . عمل مجهول، كرد اللقطة واآلبق فيكيف على أنه عقد جعالةعلىوإذا كان ، إجارة 
االت كالح،  يجب على الطبيب أخذ إذن المريض إال في حاالت تعذر أخذ اإلن فيها              -٦

  .توحوادث السيارا، الخطرة
 الطبي يرجع إلى إذن الشارع بالتداوي عموما كما في قوله صلى اهللا عليـه               واإلذن -٧

 اهللا ، فإن اهللا لم يضع داء إال وضع لـه دواء ، غيـر داء واحـد ،     دتداووا عبا ( وسلم  
  ) . الهرم

 مثالً أن   لمريض فال يحل ل   ، يجوز شرعاً    فيما ال يحّل اإلذن الطبي بالمداواة إال        وبالتالي
  .الخ .... يأذن لطبيبه بمعالجة محرمة أو قتل له 

أن تتحقـق أهليـة    : الثاني، أن يصدر ممن له الحق       : األول:  اإلذن الطبي  شروط -٨
  .اآلذن



 

 )٢١٤٧(

أن  : الخامس: أن يكون اإلذن محدداً      : الرابع، أن يكون المأذون به مشروعاً       : الثالث
أن يستمر اإلذن حتى ينتهـي اإلجـراء         : السادس،  أو شبهه    يكون اإلذن بلفظ صريح   

  .الطبي 
 الخطرة التي تهدد حياة المريض      الحاالت هي التي يسقط فيها اإلذن الطبي       الحاالت -٩

أو أن حالتـه  ، ويكون فيهـا فاقـداً للـوعي   ، أو تهدد بتلف عضو من أعضائه  ، بالموت
 التـي  الحـاالت و، راً ألخذ اإلذن منـه وال يكون وليه حاض، النفسية ال تسمح بأخذ إذنه  

 خطرها على   يشتدكاألمراض السارية المعدية والتي     ، تقتضي المصلحة العامة معالجتها   
 كذلك الحاالت اليسيرة للصغار عندما يكون العرف السائد يقتـضي ذهـابهم             ، المجتمع

بـه  ونحوها مما يتـسامح     ، دون إذن ولي أمرهم إلى طبيب الوحدة الصحية المدرسية          
  .الناس في العادة

 المـأذون فما بعد المدة    ، عند انتهاء مدته    :  اإلذن الطبي في الحاالت اآلتية       ينتهي -١٠
 عالمة انتهـاء  الشفاءف، إذا شفي المريض من الداء المعاَلجْ  ،  فيها يحتاج إلى أذن جديد   

 األهلية عن    انتفت إذا،  المريض انتهى اإلذن بعالجه      توفيفإذا  ، الموت  ،  لطبياإلذن ا 
  . كعدمه ووجوده، فال يصح إذنه حينئذ،  مطبقاً اًاإلذن كما لو جن جنون

 كان  الطبيب حاذقاً قد أعطـى الـصنعة          إذا  اآلثار التي تترتب على الخطا الطبي      -١١
 باتفـاق  اليـضمن  هذه الحـال  ففي،  ، فال يتجاوز ما أذن له فيه   يدهحقها ، وأالّ تجني     

  .ةاألئم
 اليجـوز للطبيـب أن   ألنـه جاهال فإنه يضمن حتى لو أذن له المريض  وإذا كان  -١٢

  . وهو اليعلمتطببي
أن يزيد في قدر المـواد المخـدرة ، أو           : مثل،فعل ما ال يجوز     :  التعدي   وضابط-١٣

يزيد المصور باألشعة في قدر الجرعة اإلشعاعية ، أو يقطع في غير محل القطـع ، أو             
  . الح ، ونحو ذلك بآلة غير صالحة، أو وقت غير ص

أن يقتصر على بعـض النظـر فـي حالـة            : مثل، ترك ما يجب    :  التفريط   وضابط
  .المريض ، أو بعض العالج ، أو يختار مخدراً ضعيف التأثير ، ونحو ذلك 

  
  
 



– 

  )٢١٤٨(

  :فهرس المراجع
 كمـال  : ، المصنف، تحقيق  )هـ١٤٠٩( بن محمد الكوفي     بداهللا أبي شيبة، أبو بكر ع     ابن

  . الرياض–مكتبة الرشد. يوسف الحوت
 النهاية في غريب الحديث    ). م١٩٧٩-هـ١٣٩٩( المبارك بن محمد الجزري      ، األثير ابن

  .لعلميةالمكتبة ا: بيروت. لطناحيطاهر الزاوي ومحمود ا: تحقيق. واألثر
 أسد الغابة فـي    ). م١٩٩٦/هـ١٤١٧( الجزري   دالكريم األثير، علي بن محمد بن عب      ابن

  . العربيراثدار إحياء الت: بيروت. عادل أحمد الرفاعي: تحقيق. معرفة الصحابة
 اللباب ). م١٩٨٠-هـ١٤٠٠( األثير، علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الجزري           ابن

  .دار صادر: بيروت. سابفي تهذيب األن
 ـ ١٤١٣( السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تـاج الـدين،     ابن ، طبقـات  )هـ

 تحقيق عبد الفتاح محمد الحلـو ومحمـود محمـد الطنـاحي،             ،)٢ط (الشافعية الكبرى 
  . للطباعة والنشرردار هج: مصـر

 علـي محمـد    : تحقيـق . أحكام القـرآن  ). ت.د( العربي، أبو بكر محمد بن عبداهللا        ابن
  .دار الفكر العربي: مصـر. البجاوي

 ذهب ، شذرات الذهب في أخبار من       )هـ١٤٠٦( العماد، عبد الحي بن أحمد العكري        ابن
  .دار ابن كثير للطباعة والنشر: دمشق. تحقيق عبدالقادر األرناؤوط

 حبيـب الـرحمن    : تحقيـق . المبارك، عبـد اهللا بـن المبـارك الحنظلـي، الزهـد            ابن
  . دار الكتب العلمية: بيروت.األعظمي

 المنيـر  بـدر خالصـة ال ). م١٩٨٩( بن علي مر الملقن، سراج الدين أبو حفص ع     ابن  .
  .رشدمكتبة ال: الرياض

 مصطفى : تحقيق. البدر المنير ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥( الملقن، عمر بن علي بن أحمد        ابن
  .دار الهجرة: الرياض. أبو الغيط عبدالحي، وعبداهللا بن سليمان، وياسر بن كمال

 دار: القـاهرة . ١ط. اإلجمـاع ). م٢٠٠٤ (لنيـسابوري  محمد بن إبـراهيم ا     المنذر، ابن 
  . المسلم

 األوسط في الـسنن واإلجمـاع واالخـتالف    )م١٩٨٥(إبراهيم،   المنذر، محمد بن     ابن ، .
  .دار طيبة: أبي حماد صغير أحمد حنيف، الرياض: تحقيق

 دار الفكر: بيروت. شرح فتح القدير). ت.د( الهمام، الكمال ابن.  



 

 )٢١٤٩(

 ،بحث منـشور ضـمن مجموعـة    .  عن إسعاف المريض وعالجه    اع محمد، االمتن  بشير
: ، الرياض )قضايا طبية معاصرة  ( اإلسالمي الثاني    قهر الف  لمؤتم لعلميبحوث في السجل ا   

  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ـ ١٤٢٣ (رطبـي،  بطال، علي بن خلف أبو الحسن البكري الق        ابن شـرح  ). م٢٠٠٣/هـ

  .مكتبة الرشد: الرياض. الطبعة الثانية. ياسر إبراهيم: تحقيق. صحيح البخاري
 اإلحسان بترتيب )م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤(لقاسم علي بن بلبان      بلبان، عالء الدين أبو ا     ابن ،

  .مؤسسة الرسالة: بيروت.  األرناؤوطيبتحقيق شع). ٢ط(صحيح ابن حبان 
 ،بحـث  . إلسالمي المريض في الفقه ا    إسعافحكم االمتناع عن    .  فيصل بن سعيد   بلعمش

قـضايا  (منشور ضمن مجموعة بحوث في السجل العلمي لمؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني            
  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: ، الرياض)طبية معاصرة

 دار الكتب العلمية:  الفقهية، بيروتلقوانينا). ت.د( جزي، محمد بن أحمد الكلبي ابن.  
 أحمد محمد شاكر، بيـروت : تحقيق. المحلى). ت.د( حزم، علي بن سعيد أبو محمد  ابن :

  . دار الفكر
 دار الكتب العلمية: بيروت. مراتب اإلجماع. بو محمد حزم، علي بن سعيد أابن.  
 حسن عبـاس قطـب، مـصـر      : ، المسند، اعتنى به   )ت.د( حنبل، أحمد بن محمد      ابن :

  .مؤسسة قرطبة
 صـحيح ابـن خزيمـة    ). م١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠( خزيمة، محمد بن إسحاق السلمي       ابن .

  .المكتب اإلسالمي: بيروت. محمد مصطفى األعظمي: تحقيق
 تحقيـق . وفيات األعيـان  ). ت.د(ن، أحمد بن محمد بن أبي بكر شمس الدين           خلكا ابن :

  .دار الثقافة: إحسان عباس، لبنان
 ـ ١٤٠٨( رشد الجد، أبو الوليد قاضي الجماعة        ابن  البيـان والتحـصيل والـشرح    ،)هـ

ـ  : ، تحقيق )٢ط(والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة       دار : بيـروت . رابسعيد أع
  .الغرب اإلسالمي

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت    ). ت.د( رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد       ابن :
  .دار الفكر

 ريـاض  : فهرسـة . الطبقات الكبرى ). دون سنة نشر  ( محمد بن سعد بن منيع       عد، س ابن
  .دار إحياء التراث العربـي: بيروت. عبدالهادي



– 

  )٢١٥٠(

 ،حكمه، أسـبابه، أثـره    :  المريض االمتناع عن إسعاف  .  عبد الكريم بن محمد    السماعيل .
 اإلسـالمي الثـاني     فقهبحث منشور ضمن مجموعة بحوث في السجل العلمي لمؤتمر ال         

  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: ، الرياض)قضايا طبية معاصرة(
 وضع حواشيه محمد إبـراهيم  . القانون في الطب.  سينا، الحسين بن عبد اهللا أبو علي       ابن

  .الضناوي
 الدر المختار، بيـروت    ، حاشية رد المحتار على    )هـ١٤٢١( محمد أمين    بدين، عا ناب  :

  .دار الفكر
 االستيعاب فـي معرفـة      )م١٩٩٢ -هـ١٤١٢( عبدالبر، يوسف بن عبداهللا النمري       ابن ،

  .دار الجيل: بيروت. علي محمد البجاوي: تحقيق. األصحاب
 االستذكار الجامع لمذاهب   ). م١٩٩٣-هـ١٤١٤( عبدالبر، يوسف بن عبداهللا النمري       ابن

. مـن معانــي الـرأي واآلثـار    ) الموطأ(فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه    
دار : دار قتيبة، حلب، القاهرة   : ، دمشق )لىالطبعة األو . ( قلعجي معطيعبدال. د: تحقيق
  . الوعي

 لموطـأ مـن     ا يالتمهيد لما ف  ). م١٩٩٩-١٤٢٠( عبدالبر، يوسف بن عبداهللا النمري       ابن
  .الفاروق الحديثة: القاهرة. ألولىالطبعة ا. أسامة بن إبراهيم: تحقيق. المعانـي واألسانيد

 معجم مقـاييس اللغـة   )هـ١٤٢٠( أبو الحسين،  ريا، فارس، أحمد بن فارس بن زك      ابن ،
  . الجيلدار–، تحقيق عبد السالم هارون، بيروت )٢ط(
 دار : ، الديباج المـذهب، بيـروت  )ت.د (يلك فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد الما     ابن

  .الكتب العلمية
 طبقـات الـشافعية،    ). ـه١٤٠٧( بن محمد بن عمر    حمد قاضي شهبة، أبو بكر بن أ      ابن

  .عالم الكتب: تحقيق الحافظ عبد العليم خان، بيروت
 المغنـي شـرح مختـصـر      ). ت.د( بن أحمد    داهللا موفق الدين أبو محمد عب     ، قدامة ابن

  .  دار إحياء التراث العربي:بيروت. الخرقي
 دار : بيـروت . ، الطـب النبـوي    )ت. د( قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر  الزرعي          ابن

  .الهالل
 دار الكتـاب   : بيـروت .  محمد بن أبي بكر  الزرعي ، بدائع الفوائـد          وزية، قيم الج  ابن

  . العربي



 

 )٢١٥١(

 العـالمين،   ، إعالم الموقعين عـن رب     )هـ١٤٠٣( قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر        ابن 
  .دار الجيل: بيروت. طه عبدالرؤوف سعد: تحقيق

 زاد المعاد فـي هـدي خيـر العبـاد     ). هـ١٤٠٧( الجوزية، محمد بن أبي بكر     يم ق ابن
  .مؤسسة الرسالة: بيروت. شعيب األرنؤوط: ، تحقيق)١٤ط(
 دار البيانةمكتب.  قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي، الطرق الحكميةابن .  
 هانـي : تحقيق. تفسير القرآن العظيم  ). هـ١٤٠١( بن كثير الدمشقي     لثير، إسماعي  ك ابن

  .دار الفكر: بيروت. الحاج
 مكتبة المعارف: بيروت. يةالبداية والنها). ت.د( كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي ابن.  
 ل النكت والفوائد السنية على مشك    ). هـ١٤٠٤( مفلح، إبراهيم بن محمد برهان الدين        ابن

  .مكتبة المعارف: الرياض. ٢. ط. المحرر
 مفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلـي            ابن 

  .المكتب اإلسالمي: بيروت.، المبدع في شرح المقنع)ت.د(
 المقـصد  ).  م ١٩٩٠( مفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بـن مفلـح               ابن

: الريـاض . عبدالرحمن بن سليمان العثيمين: تحقيق. ذكر أصحاب اإلمام أحمد األرشد في 
  . مكتبة الرشد

 دار صادر: بيروت. لسان العرب). ت.د( مكرم بن علي بن منظور، محمد ابن.  
 مكتبـة  : القـاهرة .  حتي ليبفي: تحقيق. االعتبار.  منقذ، أسامة بن مرشد مؤيد الدولة      ابن

  .الثقافة الدينية
 دار : مـصـر ). ت.د(البحر الرائق شرح كنز الدقائق      .  الدين بن إبراهيم   ينز نجيم،   ابن

  .الكتاب اإلسالمي
 اإلفصاح عن معاني الصحاح، تحقيق    ). هـ١٤١٧( هبيرة، يحيى بن محمد بن هبيرة      ابن :

  .ةدار الكتب العلمي: بيروت. محمد حسن إسماعيل
 أيمن بـن عـارف   : يقتحق. المسند). م١٩٩٨-هـ١٤١٩( عوانة، يعقوب بن إسحاق    أبو

  .دار المعرفة: بيروت. الدمشقي
 ،بيـروت . جواهر اإلكليل شرح مختصـر خليـل     .  صالح عبد السميع األزهري    اآلبي :

  . الثقافيةتبةالمك



– 

  )٢١٥٢(

 ،تحقيق محمد مرعـب،    . تهذيب اللغة ). م٢٠٠١( محمد بن أحمد أبو منصور،       األزهري
  . التراث العربيءدار إحيا: بيروت

 ،مجلة مجمع الفقه اإلسـالمي،  . ن، إفشاء السر في الشريعة اإلسالمية   محمد سليما  األشقر
  .٨، ٧: العددان

 ،محمد فـؤاد عبـد     : تحقيق. الموطأ).  م ١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٦( مالك بن أنس     األصبحي
  .بيروت: دار إحياء التراث العربي. الباقي

 ،مـسلم  المسند المستخرج على صحيح   ).م١٩٩٦( أحمد بن عبد اهللا أبو نعيم        األصفهاني  .
  .دار الكتب العلمية: بيروت. ١ط
 ،٣ط(صحيح الجامع الـصغير   ). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨( الدين   ـر محمد ناص  األلبانـي .(

  .المكتب اإلسالمي: بيروت. زهير الشاويش: بإشراف
 ،ـ ١٤١٥( محمد ناصـر الدين  األلبانـي . سلـسلة األحاديـث الـصحيحة   ). م١٩٥-هـ

  .مكتبة المعارف: الرياض
 ،٢ط(صحيح سنن ابـن ماجـه   ). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨(مد ناصـر الدين  مح األلبانـي .(

  .مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض
 ،بيـروت . إرواء الغليل بتخريج أحاديث منـار الـسبيل       .  محمد ناصـر الدين   األلباني :

  المكتب اإلسالمي
 ،أسنى المطالـب بـشرح روض    ). ت.د( زكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيى       األنصاري 

  . دار الكتاب اإلسالمي: اهرةالق. الطالب
 ،ـ    .  زكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيى       األنصاري .  الورديـة  ةالغرر البهية شرح البهج

  .المطبعة الميمنية: مصر
 ،دار الفكر: بيروت. العناية شـرح الهداية). ت.د( محمد بن محمد بن محمود البابرتي.  
 ،المنتقـى شـرح    ). ت.د(د، الباجي المـالكي      أبو الوليد سليمان بن خلف بن سع       الباجي

  .دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة). ٢ك(الموطأ 
 ،تحفة الحبيب علـى    ( على الخطيب المسماة     ي، حاشية البجيرم  )ت.د( سليمان   البجيرمي

  .دار الفكر: ، بيروت)شرح الخطيب
 ،ـ ١٤٢٠( محمد بن إسماعيل     البخاري  لـد خا: تخـريج . األدب المفـرد  ). م١٩٩٩-ـه

  .دار المعرفة: بيروت). الطبعة الثانية. (الرحمن العكعبد



 

 )٢١٥٣(

 ،دار الفكر: بيروت. التاريخ الكبير). ت.د( محمد بن إسماعيل البخاري.  
 ،الجـامع  ). م١٩٨٧ -هــ  ١٤٠٧( محمد بن إسماعيل أبو عبـداهللا الجعفـي،    البخاري

  .دار ابن كثير: الدكتور مصطفى ديب البغا، اليمامة: ، تحقيق)٣ط(الصحيح 
 ةَ أبـو المعـالي برهـان الـدين،                   لبخاري،اـازمحمود بن أحمد بن عبد العزيز بـن م               

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي          ). م٢٠٠٤ - ـ ه ١٤٢٤(
  .دار الكتب العلمية: بيروت. عبد الكريم سامي الجندي: تحقيق. ١ط.  اهللا عنه

 دراسـة   ع، المـشرو  لالضمان في الفع  ). م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ( الدين، منصور عمر   بدر 
  .كلية الشريعة: رسالة ماجستير غير منشورة، دمشق. نةمقار

 ،البحر الزخار المعروف بمـسند     ). م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤( أبو بكر أحمد بن عمرو       البزار
  .مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة. محفوظ الرحمن زين اهللا. د: تحقيق. البزار

 إبراهيم : وضع حواشيه . الثقات). م١٩٩٨-هـ١٤١٩( محمد بن حبان بن أحمد       ستي،الب
  .دار الكتب العلمية: بيروت. شمس الدين وتركي فرحان

 ،ـ ١٤٠١( أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي الفـتح الحنبلـي              البعلي ). م١٩٨١-هـ
  . المكتب اإلسالمي: بيروت. المطلع على أبواب المقنع

 ،بن علي بن ثابت الشهير بالخطيب، تاريخ بغداد، مصورة عن طبعة دار              أحمد البغدادي 
  . بيروت-الكتب العلمية 

 ،أولى النهـى    ئقدقا: شرح منتهى اإلرادات، المسمى   ). ت.د( منصور بن يونس     البهوتي 
  .عالم الكتب: لشرح المنتهى، بيروت

 ،دار الكتـب   : ت، كشاف القناع عن متن اإلقناع، بيرو      )ت.د( منصور بن يونس     البهوتي
  .العلمية

 ،الجامع الصحيح الشهير بـسنن الترمـذي،        )ت.د( محمد بن عيسى بن سورة       الترمذي ،
  .دار إحياء التراث العربي: بيروت. تحقيق أحمد شاكر وآخرين

 ،دار : بيـروت . عجائب اآلثار في التـراجم واألخبـار      .  عبد الرحمن بن حسن    الجبرتي
  .الجيل

 ،أحكام اإلذن الطبـي، بحـث منـشور علـى الموقـع              عبد الرحمن بن أحمد    الجرعي ،
  ). islamtoday.net/bohooth  (اإللكتروني 



– 

  )٢١٥٤(

 ،جـامع   )م١٩٧٠( بن محمـد بـن األثيـر         مبارك مجد الدين أبو السعادات ال     الجزري ،
دار : بيـروت . عبد القادر األرنؤوط وآخرين: تحقيق. ١ط. األصول في أحاديث الرسول  

  .الكتب العلمية
   بحث منشور في منديات صـحة      . اخالقيات مهنة التمريض  . حمد ناصر الجهني، أحمد م

ــورة،  ــة المن  t?php.showthread/forum/co.mohm.www://http٥٧٦٢=المدين
١٩/٢/٢٠١٣ .  

        ـ ١٤٠٧(الجوهري، إسماعيل بن حماد أبو نصر  اللغـة   الـصحاح تـاج   ). م١٩٨٧/هـ
  .دار العلم للماليين: بيروت. أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق. وصحاح العربية

        ،م١٩٩٠(الحاكم، أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن محمد بن حمدويه الضبي النيسابوري( ،
 .دار الكتب العلمية: المستدرك على الصحيحين، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، بيروت

     مجمـوع الفتـاوى   ). م١٩٩٥/هـ١٤١٦(لحليم بن عبد السالم     الحراني، أحمد بن عبد ا .
  . دار أضواء السلف:الرياض. ١ط. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: جمع

 ،بيروت. القواعد في الفقه اإلسالمي   ). م١٩٩٢( عبدالرحمن بن أحمد بن رجب       الحنبلي :
  .دار الكتب العلمية

 ،دار الفكر: بيروت. شرح الخرشي على خليل.  محمد بن عبد اهللالخرشي.  
 ،بيـروت . معالم السنن ). م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦( حمد بن محمد بن إبراهيم       الخطابـي :

  .دار الكتب العلمية
 مجمع األنهر في شـرح متلقـى       ). ت.د( أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سلميان         داماد

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت. األبحر
 ،تصـر خليل، مطبوع بهامش حاشـية الدسـوقي     الشرح الكبير على مخ   .  أحمد الدردير .

  .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: مصـر
 ،علـى الـشـرح الكبيـر      دسوقيحاشية ال ). ت. د( محمد بن أحمد بن عرفة       الدسوقي  .

  .دار الفكر: بيروت
 ،١١ط( النـبالء    مسير أعـال  ). م٢٠٠١-هـ١٤٢٢( محمد بن أحمد بن قايماز       الذهبي .(

  .مؤسسة الرسالة: بيروت. وطشعيب األرنؤ: تحقيق
 ،عمـر  : تحقيق. متاريخ اإلسال ). م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣( محمد بن أحمد بن قايماز       الذهبي

  .دار الكتاب العربـي: بيروت. تدمري



 

 )٢١٥٥(

 ،محمـود  : بعنايـة . مختار الصحاح ). م١٩٩٥/هـ  ١٤١٥( محمد بن أبي بكر،      الرازي
  .مكتبة لبنان: خاطر، بيروت

 ،تحقيـق أبـي الوفـاء    . المبسوط). هـ١٣٧٢(ي سهل،  محمد بن أحمد بن أب     السرخسي
  .دار المعرفة: بيروت. األفغاني

 ،طه عبـد   : تحقيق. قواعد األحكام في مصالح األنام    .  بن عبد السالم   العزيز عبد   السلمي
  .مكتبة الكليات األزهرية: القاهرة. الرؤوف سعد

 ـ  ). ت.د( الخطيب، محمد بن أحمد   الشربيني  معـاني ألفـاظ   ةمغني المحتاج إلـى معرف
  .دار الكتب العلمية: بيروت. المنهاج

 ،أحكام الجراحة الطبية واآلثـار المترتبـة    ). م١٩٩٤( محمد بن محمد المختار      الشنقيطي
  .مكتبة الصحابة: جدة. ٢ط. عليها

 ،م١٩٨٤-هـ١٤٠٤( أحمد بن علي بن حجر الفضل الدين أبو ب شهاالعسقالني( ،  
 الرياض. أخالقيات مهنة الطب). هـ١٤٢٤ ( السعودية للتخصصات الطبيةالهيئة.  
 دار الفكر: بيروت.  التهذيبتهذيب.  
 ،بيروت. منح الجليل شـرح مختصـر خليل    ). م١٩٨٩( محمد بن أحمد المالكي      عليش :

  .دار الفكر
 ،محمد : الذخيرة، تحقيق ). م١٩٩٤( أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي         القرافي

  .سالميدار الغرب اإل: حجي، بيروت
 ،دار : بيـروت . ٢ط. الموسوعة الطبية الفقهية  ). م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧( أحمد محمد    كنعان

  .النفائس
 ،محمد : تحقيق. صحيح مسلم ). م١٩٩٥-هـ١٤١٦( مسلم بن الحجاج النيسابوري      مسلم

  .دار إحياء التراث العربي: فؤاد عبد الباقي، بيروت
 ،علـى مـتن     الكبير، الشـرح   )ت.د( بن قدامة  د بن محمد بن أحم    ن عبد الرحم  المقدسي 

  .لعربيدار الكتاب ا: القاهرة. المقنع
 الكليات الصحية، كلية الطب. أخالقيات المهن الطبية.  جامعة حائلمنتدى.  
 ،بيـروت . ١ط. لترهيـب الترغيب وا ). هـ١٤١٧( عبد العظيم بن عبد القوي       المنذري :

  .دار الكتب العلمية
  



– 

  )٢١٥٦(

 ،المجموع شرح  ). م٢٠٠١-هـ١٤٢٢( بن شرف     الدين يحيى  يي أبو زكريا مح   النووي
  .دار إحياء التراث العربـي: بيروت. محمد نجيب المطيعي: تحقيق. المهذب

 دار : الكويت. ٢.ط. الموسوعة الفقهية ). هـ١٤٢٧-هـ١٤٠٤( األوقاف الكويتية    وزارة
  .السالسل

 ،ــوزان ــسلم،     ال ــب الم ــالق الطبي ــن أخ ــد، م ــن أحم ــي ب ــن عل ــد ب  خال
http://faculty.ksu.edu.sa/alwazzan/DocLib/I٪٢٠٠٩.doc  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 )٢١٥٧(

  
  
  
  
  

  
  :المقدمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسـلين، نبينـا محمـد          
  .وعلى آله وصحبه أجمعين

بعداأم  :  
المتعلقة بعلوم القرآن هي من أجل الدراسـات وأفـضلها، لـشرف           الدراسات  ب االعتناء   فإن 

ـ    خاصة القرآن علوم   مباحث ألن ثانياالمخدوم أوالً، و    ال  راءاتـه  وق ه المتعلقة برسمه وخطّ
  . من العناية واالهتماممزيد تحتاج إلى ا بكرا أرضزالت

ـَّا  وهو أحد أركان القراءة التـي       له، ا العلوم لزوم  أكثر كان رسم القرآن الكريم من       ولم
 أن بالمهتمين بعلوم القـرآن  ا إال به مع صحة السند، وموافقة العربية، كان حري        تصحال  

 رسم القرآن الكـريم  ال سيما أنو س، يسهموا في تقريبه للنا    وأنيعتنوا بهذا العلم ابتداء،     
  . مدخالً لكثير من المستشرقين للطعن في القرآن الكريمزالال 

 وإن المطلع على تاريخ جمع القرآن الكريم يجد أنه جمع علـى ثالثـة مراحـل كـان       
الذي نَسخ القـرآن    _ رضي اهللا عنه   _) ه٣٥: ت(آخرها جمع الخليفة عثمان بن عفان       

على رسم واحد، ثم نُسخ هذا الرسم على عدة مصاحف أرسلت إلى عدد من األمـصار                
على اختالٍف في تحديدها، وقد اخْتَلفَ رسم هذه المصاحف في بعض المواضع ممـا ال             

لتعريف ، وسأحاول في هذه الدراسة ا     يخرج عن جملة الثابت المتواتر عن رسول اهللا         
  .بما اتُفق عليه من هذه المصاحف، مع جمع لألحرف التي اختلفُ في رسمها

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
خدمة القرآن الكريم بخدمة رسمه، نظرا لحاجة رسم القرآن الكـريم لمزيـد مـن               _ ١

    .الدراسة والبيان
  .حف من الرسمالتعريف بالمصاحف العثمانية المتفق عليها، وما اختص به كل مص_ ٢

 
  

  محاضر في قسم الدراسات اإلسالمية 
   جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض 

  



– 

  )٢١٥٨(

  .جمع للمواضع التي اختلفت فيها المصاحف العثمانية_ ٣
  : أهداف البحث

  .التعريف بالمصاحف العثمانية المرسلة إلى األمصار_ ١
  .بيان ما اختص به كل مصحف من رسم معين لبعض الكلمات دون غيره_ ٢
  .حفجمع للمواضع التي اتفق عليها مصحفين فأكثر مخالفا غيرها من المصا_ ٣

  : منهج البحث
يقوم هذ البحث على المنهج التاريخي واالستقرائي، فانتهجت المـنهج التـاريخي فـي              
المبحث األول حيث تتبعت تاريخ كتابة المصاحف العثمانية باالستناد علـى الروايـات             
الثابتة في ذلك، ثم انتهجت المنهج االستقرائي فيما بعده من المباحث حيث تتبعت جميع              

لتي اختلفت المصاحف العثمانية في رسمها باالعتمـاد علـى كتـب الرسـم        المواضع ا 
، وكتاب مختصر   )ه٤٤٤:ت(المتقدمة ومن أهمها كتاب المقنع لإلمام  أبي عمرو الداني           

، ثم عرفت بتلـك     )ه٤٩٦: ت(التبيين لهجاء التنزيل لإلمام أبي داوود سليمان بن نجاح          
ك المصاحف مـن الحـروف، ثـم        المصاحف وجمعت ما انفرد به كل مصحف من تل        

جمعت الحروف المختلف في رسمها بما اتفق عليه مـصحفين فـأكثر مخالفـا غالـب           
  .  المصاحف العثمانية

  : خطة البحث
  .وفهارس وخاتمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، مقدمة، من البحث خطة تتكون

  : وتشمل المقدمة،
  .البحث، وخطة البحثومنهج  البحث، وأهداف اختياره ، البحث وأسباب أهمية

  .تعريف المصاحف والحروف  :وفيه: التمهيد
 .تاريخ كتابة المصاحف العثمانية :المبحث األول      
  .جاز مصاحف أهل الح:ثاني الالمبحث      

  . مصاحف أهل الشام:لثالمبحث الثا
  . مصاحف أهل العراق:رابع الالمبحث

  . احف الحروف التي اختلفت فيها المص:خامسالمبحث ال
  .النتائج أهم: الخاتمة وفيها

  .فهرس المراجع: الفهارس وفيها



 

 )٢١٥٩(

 . تعريف المصاحف والحروف :وفيه: التمهيد
  :تعريف المصاحف: أوال

  :  لغًةالمصاحف
ـُصحفجمع مصحف، وا   :  وهـو ،)١(لـصحف جِمعت فيه ا:  أيفَ، مأخوذ من َأصحلم

  .)٣( ولذلك سمي مصحفًا؛)٢(لدفَّتَيِن، كَأنَّه ُأصِحفَ للصحف الْمكْتُوبِة بين الْجاِمعا
 ِفي حروٍف فَكَسرِت الِْميم، فَمن ضم جـاء         ةَ فيه الضم، واستَثقَلَِت الْعرب الضم     واألصل

   .)٤(ِبِه علَى َأصِلِه، ومن كَسره فَِلاسِتثقَاِلِه الضمةَ، والفتح لغةٌ فيه أيضا
  :  اصطالحاالمصحف

 إلى آخره، مع ترتيـب آياتـه        له فيها القرآن الكريم من أو     تب جامع الصحف التي كُ    هو
 للقـرآن الكـريم،     بن عفـان     في الجمع الذي قام به عثمان        ن ما كا  لى ع ،)٥(وسوره
  .)٦( عليه الصحابة كلهمجمع أوالذي
 ،)٧(مـصار  إلى األ  أرسلتو،   بأمره   تبت كُ التي العثمانية يشمل جميع المصاحف     وهو

 كانت متفرقـة    ها صحف وليست مصحفا؛ ألنَّ    فهي ) ه١٣: ت( أما ما جمعه أبو بكر    
  .)٨(غير مجتمعة

                                         
:  مـادة  ري، للجوه )الصحاح(ربية  ، وتاج اللغة وصحاح الع    )١٤٩/ ٤(ح ص ف    : تهذيب اللغة مادة  : ينظر) ١(

 ).١٨٦/ ٩(صحف :  العرب مادةولسان، )١٣٨٤/ ٤(صحف 

 ).١٨٦/ ٩(صحف : لسان العرب مادة) ٢(

تهذيب : ، وينظر أيضا)١٢٠/ ٣) (ص ح ف ( والحاء والفاء    لصادكتاب العين، للخليل بن أحمد باب ا      : ينظر) ٣(
 ). ١٤٩/ ٤(ح ص ف : اللغة مادة

 ).١٨٦/ ٩(صحف : ب مادةلسان العر: ينظر) ٤(

، وكتاب المصاحف المنسوبة للصحابة والـرد علـى         )٢٧١( إلبراهيم الْجرمي    ،معجم علوم القرآن  : ينظر) ٥(
 ).٢٢(الشبهات المثارة حولها، لمحمد الطاسان 

 ).٢٧١(معجم علوم القرآن، إلبراهيم الْجرمي : ينظر) ٦(

 ).٣(تاريخ القرآن، للكردي : ينظر) ٧(

 ).٢٧١(معجم علوم القرآن، إلبراهيم الْجرمي : ينظر) ٨(



– 

  )٢١٦٠(

  :تعريف الحروف: ثانيا
  :  لغةالحروف

 حرفُ الجبل، وهـو أعـاله     ومنه ، وشَفيره وحده  رفُهطَ: شيء  كلّ ف حرف، وحر  جمع
ـ    وكلُّ ،)٢( الحرف من حروف الهجاء    : ويطلق ويراد به   ،)١(ـمحددال  علـى   رُأ كلمـة تُقْ

    رتْ أداةً عاريةً      وكلُّ ،)٣(فاوجوٍه من القرآن تُسمى حِنيالكالم لتفرقِة المعـاِني     في كِلمٍة ب 
  .)٤(علَّ، ولَلحتَّى، وهل، وب: فاسمها حرفٌ، وِإن كان ِبناُؤها بحرفين أو فوقَ ذلك، مثل

  :  بالحروف هناوالمقصود
 صـطالحات  العلوم فـي ا    جامعاأللفاظ أو الكلمات أو المواضع، جاء في        المقصود بها   

 راد في ؛هي ألفاظ أو حروف   :  فَيقال ، مقَابل األلفاظ  روف الح جعل قد ي  ه أنَّ واعلم«: الفنون
٥(» من حروف التهجياباللَّفِْظ ما يكون مركب(.  

لكلمات التي اخْتُِلفَ في رسمها بـين  األلفاظ أو ا : وعلى هذا فالحروف المختلف فيها هي     
     المصاحف العثمانية، وهذا المعنى للحروف ودوالرسـم،   قرآن في بعض كتب علوم ال     ر 

 ،)٧(اني والمقنع لإلمـام الـد  ،)٦() ه٢٢٤: ت( القاسم بن سالم كفضائل القرآن ألبي عبيد 
  .  وغيرهم،)٨()ه٧١٨: ت( الخراز مامومورد الظمآن لإل

                                         
 ).٤/١٣٤٢(حرف : الصحاح، مادة) ١(
 ).٤١/ ٩(حرف : ، ولسان العرب مادة)٤/١٣٤٢(حرف : ، والصحاح، مادة)١٠/ ٥(ح رف :  اللغة مادةبتهذي: ينظر) ٢(
 .)٤١/ ٩ (فحر: ، ولسان العرب مادة)١٠/ ٥(ح رف :  مادةغةتهذيب الل: ينظر) ٣(
 ). ١٠/ ٥(ح رف : تهذيب اللغة مادة: ينظر) ٤(
 ).٢٠/ ٢(النبي األحمد  جامع العلوم في اصطالحات الفنون، لعبد) ٥(
، وفي »باب الرواية من الحروف التي خولف بها الخط   «): ٢٨٩( بن سالم    قاسمال كتاب فضائل القرآن ألبي عبيد    : ينظر) ٦(

): ٣٣٠(، وفي  »حف أهل الحجاز وأهل العراق، وهي اثنا عشر حرفا        حروف القرآن التي اختلفت فيها مصا     «): ٣٢٨(
 مصاحف أهل الشام وأهل العراق وقد وافقت أهل الحجاز في بعض وفارقـت              ها الحروف التي اختلفت في    ذهباب وه «

 .»بعضا
 مراد الوصـل،   أواألصل التأنيث بالتاء على اءاتمن ذلك ما ذكره اإلمام الداني في باب ما رسم في المصاحف من ه            ) ٧(

 ). ٤٩٧(المقنع : ينظر. ويقصد بها كلمات أو مواضع» ذكر حروف منفردة من هذا الباب«: فذكر بعده
  : حيث قال الناظم) ٣٩٧(ينظر البيت رقم ) ٨(

  . رسمها على وفاق األصلفي وردت بالفصل حروف باب -
، ودليل الحيـران  )٢/٨٤١(، البن عاشر فتح المنان المروي بمورد الظمآن:  الحروف هنا بالكلمات، ينظر وفُسرت

 ).٣١١(بشرح مورد الظمآن، للمارغني 



 

 )٢١٦١(

  : تاريخ كتابة المصاحف العثمانية: المبحث األول
 لعدة مصاحف، مع وجـود       الخليفة عثمان بن عفان      نَسِخ على   ثار الروايات واآل  تدلَّ

ـ                صاحفاختالف بينها في بعض المواضع، وسوف يذكر هنا أبرز ما ورد عن تلك الم
  والتـي ،العثمانية، وذلك باالستناد على الرواية الواردة في جمع عثمان بـن عفـان           

  .أخرجها اإلمام البخاري في صحيحه
 أنس بن مالك،    أن موسى، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب،        حدثنا«:  اإلمام البخاري  قال

 في فـتح أرمينيـة،   شأم بن اليمان، قدم على عثمان وكان يغازي أهل ال       فة حذي أن: حدثه
يـا  :  فقال حذيفة لعثمان    اختالفهم في القراءة،   وَأذْرِبيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفةَ     
  في الكتاب اختالف اليهود والنـصارى،  ختلفوا يأمير المؤمنين، أدرك هذه األمة، قبل أن 

 أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردهـا    أن(: فأرسل عثمان إلى حفصة   
 اهللا بن الزبير، وسـعيد  ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد    )إليك

 في المصاحف، وقال عثمـان      وهاالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخ      بن العاص، وعبد  
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القـرآن فـاكتبوه             (: للرهط القرشيين الثالثة  

، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المـصاحف، رد          ) نزل بلسانهم  مابلسان قريش، فإنَّ  
إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سـواه  عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل      

   .)١(» يحرق كل صحيفة أو مصحف، أنفيمن القرآن 
  :  استخالص عدة أمور عن هذه المصاحف بتأمل هذه الرواية، وهي كالتاليويمكن

  : هدوافع النسخ وأسباب: أوالً
هد الخلفـاء    التي وصلها الفتح اإلسالمي في ع      مصار الكريم قد حمل إلى األ     قرآن ال كان

الراشدين، وكان تعلُّم القرآن أهم ما يبدأ به المسلمون الجدد؛ ولذا فقد تَعلَّـم كـلُّ واحـد     
 وقد يكون للـشيخ مـصحف   راءاتهم،قراءة القرآن بحسب ما تلقاه عن شيخه باختالف ق     

يكتبه حسب ما تقضيه قراءته، حيث كانت رخصة القراءة باألحرف السبعة التـي أذن               
 واختلفـت   لقراءات تخفيفًا وتسهيالً على األمة مستمرة؛ ولذلك فقد تنوعت ا         بها النبي   

 الخليفـة امتدادا لهذه الرخصة، وكانت مظاهر هذا االختالف أشد وضوحا فـي عهـد              

                                         
أبو عبيد : ، وأخرجه أيضا))٤٩٧٨رقم / ٦/١٨٣(جمع القرآن : كتاب فضائل القرآن، باب (صحيح البخاري   ) ١(

 .، وغيرهم)٨٨(، وابن أبي داود في المصاحف )٢٨٢( القرآن فضائلفي 



– 

  )٢١٦٢(

 واحد، ثم نسخه    ف إلى جمع الناس على مصح      وهو ما دعاه     ،)١(عثمان بن عفان    
 حذيفة بـن   أن«: ص على سبب الجمع وهو    وإرساله إلى األمصار، وجاء في الرواية الن      

 في فـتح أرمينيـة، وَأذْرِبيجـان أهـل        أم أهل الش  يغازي قدم على عثمان وكان      اليمان،
 المؤمنين، أدرك   يريا أم : العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان        

  .)٢(» يختلفوا في الكتاب اختالف اليهود والنصارى قبل أنة،هذه األم
 على عمل حذيفـة     ا تعليقً - اهللا   رحمه -) ه٨٥٢: ت( الحافظ ابن حجر العسقالني      يقول

 بين أهل الشام والعـراق      ا لما رأى االختالف أيض    )٣(فكأنَّه«: ) ه٣٦: ت(بن اليمان   
  .)٤(» كان وقع له نحو ذلكا عثمان أيض فركب إلى عثمان وصادف أنخوفه؛اشتد 
 فـي   غلمـان  من االختالف قد وقع بـين ال       ة عثمان بن عفان      ما صادفه الخليف   وكان

المدينة، فكان المعلم يعلم بقراءة واآلخر يعلم بقراءة أخرى، فإذا التقى الغلمان اختلفـوا،              
  فبلغ ذلك عثمان بـن عفـان      ا؛ إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعض      ذلكحتى ارتفع   

ى عني من األمصار أشـد  ألحنون، فمن ن   عندي تختلفون فيه فت    مأنت«:  فقال )٥( خطيبا فقام
  .)٦(»ا اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إمام، وأشد لحناا،فيه اختالفً

 كتبـوا فيهـا    مصاحف أخرى للصحابة د وجوا، ساعد على هذا االختالف أيض   ومما
 حيث اختلفـت رسـوم هـذه المـصاحف          ، من النبي    وهالقرآن الكريم حسب ما تلقّ    

 في القراءة نتيجة أخذهم عـن أصـحاب هـذه           مسلمين أدى إلى تخالف ال    اممالخاصة،  
            )٧( والتي لم تكن على ما تم جمعه في عهـد أبـي بكـر الـصديق         ة،المصاحف المختلف 

، ومـصحف   )ه٣٢: وقيـل ،  ١٩: ت( منها مصحف أبي بـن كعـب         ،) ه١٣: ت(

                                         
 ).٨٨(لحمد رسم المصحف، للدكتور غانم ا) ١(

 .سبق تخريجه) ٢(

 .حذيفة بن اليمان: أي) ٣(

 ).١٨/ ٩ (رفتح الباري، البن حج) ٤(

 ). ٩/١٨(فتح الباري، البن حجر : رينظ) ٥(

 ب، وابن أبـي داود فـي كتـا     )١/٦١(أخرج هذه الرواية اإلمام الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن            ) ٦(
، وأوردها عن ابن أبي داود اإلمام ابن حجر في فـتح البـاري           عن عثمان  بةعن أبي قال  ) ٩٥(المصاحف  

 .)١٥١-١٥٠( اإلشارات لفنون القراءات ف، والقسطالني في لطائ)٩/١٨(

 ).٩٥-٩٤(الحي الفرماوي  رسم المصحف ونقطه، عبد: ينظر) ٧(



 

 )٢١٦٣(

: وقيـل ،  ٦٧: ت(بـاس   اهللا بن ع    ومصحف عبد  ، ) ه٢٣: ت(  بن مسعود  اهللا عبد
  .، وغيرهم )ه٦٨

  الهجـاءِ   موحـدِ   لجمع الناس على مـصحفٍ      السبب الذي دعا الخليفة عثمان       فكان
والرسم هو الخوف من نتيجة ذلك الخالف الذي بدأ في قراءة كلمـات القـرآن علـى                 

  .)١(مستقبل األمة ووحدتها
  :  بهذا العملقائمون نسخ المصاحف، والزمن: ثانيا
 االختالف بين أهل الشام وأهـل       للواقعة التي رأى فيها حذيفة       يد في الرواية تحد   جاء

، وهذا يستفاد منـه زمـن جمـع         )٣( وَأذْرِبيجان )٢(العراق في القراءة، وهي فتح أرمينة     
 فـي أواخـر     ت كتابة المصاحف تم    وذكر الحافظ ابن حجر العسقالني أن      ،)٤(عثمان

لى ما ذكره أهل التاريخ فـي    إ سنة خمس وعشرين، استنادا      سنة أربع وعشرين، وأوائل   
 في حدود سـنة ثالثـين لعـدم         هنَّ إ :تاريخ فتح أرمينة وَأذْرِبيجان، وأنكر على من قال       

  .)٥(اعتماده على مستند صحيح
 رحمـه  - )٦( عن من تولى القيام بنسخ المصاحف؛ فورد في رواية اإلمام البخـاري          أما

ـ          عهد به  ه أنَّ -اهللا                ثابـت  نذه المهمة ألربعة أشخاص، وكـان علـى رأسـهم زيـد ب
 بـن الزبيـر   اهللا عبـد :  وثالثة قرشيين هم،)٧(، الذي كان من بني النجار    )ه٤٥: ت(

                                         
 ).٩٢(رسم المصحف، للدكتور غانم الحمد : ينظر) ١(
 لصقع اسم ثانيه، وكسر الميم، وياء ساكنة، وكسر النون، خفيفة مفتوحة وياء،  بكسر أوله ويفتح، وسكون   : ِإرمينة )٢(

إلى باب األبواب، ومـن الجهـة       ) وهي بلد بأقصى أذربيجان   ( ِفي جهة الشمال، وحدها من برذعة        ظيمواسع ع 
 )خـالط (ونواحيها، والكبـرى  ) تفليس(األخرى إلى بالد الروم وجبل القبق، وهي صغرى وكبرى، فالصغرى       

             االطالع على أسماء األمكنة والبقـاع للقطيعـي         مراصد، و )١٦٠/ ١(للحموي  معجم البلدان   : ينظر. ونواحيها
 .وهي حاليا شمال منطقة إيران غرب أذريبجان وتقع جنوب شرق تركيا: قلت). ٦٠/ ١(

ء ساكنة، وجيم، وَأذْرِبيجان وقَزِوين وزنجان    بالفتح، ثم السكون، وفتح الراء، وكسر الباء الموحدة، ويا        : َأذْرِبيجان) ٣(
، ومعجم ما )١٢٨/ ١(معجم البلدان : ينظر. رمينية من جهة المغربأكور تلي الجبل من بالد العراق، وتلي كور 
وهي حاليا في منطقة القوقاز شمال إيران، وتحدها : قلت). ١٢٩/ ١(استعجم من أسماء البالد والمواضع للبكري 

  . منطقة أرمينيةمن الغرب

 ).١٠٥٣(قراءة تحليلية لنص جمع القرآن في عهد أبي بكر وعمر، للدكتور مساعد الطيار : ينظر) ٤(
 ).٩/١٧(فتح الباري، البن حجر : ينظر) ٥(

 .سبق تخريجها قريبا) ٦(

 ).٢/٤٩١(اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر : ينظر) ٧(



– 

  )٢١٦٤(

            الرحمن بـن الحـارث بـن هـشام           وعبد ،)ه٥٩: ت( وسعيد بن العاص     ،)ه٧٣: ت(
  ). ه٤٣: ت(

 ويمكن توجيـه تلـك      ،)١(اء غير هؤالء األربعة    أسم تسمي عدة روايات أخرى     وجاءت
 ابتداء األمر كان لهؤالء األربعة، ثم ظهرت الحاجـة إلـى             بأن -ت صح إن-الروايات  

٢( إلى األمصاررسلت المصاحف التي ُأدمن يساعد في الكتابة لتعد( .  
  :  في نسخ المصاحفبعالمنهج المتَّ: ثالثا
 جاء فـي روايـة      ،خ ما في صحف أبي بكر      على نس   بن عفان    ن اعتمد عثما  -١

 أرسـلي إلينـا   أن(:  إلـى حفـصة   عثمان فأرسل«: - اهللا رحمه-اإلمام البخاري   
    بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم بهـا حفـصة إلـى       فأرسـلت ،  ) إليك ها نرد 

اهللا بـن الزبيـر، وسـعيد بـن العـاص،            عثمان، فأمر زيد بن ثابـت، وعبـد       
ام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للـرهط      بن هش  لحارثالرحمن بن ا   وعبد

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء مـن القـرآن فـاكتبوه              (: القرشيين الثالثة 
 الصحف في المصاحف،    خوا نس ا ففعلوا حتى إذ   ،) نزل بلسانهم  مابلسان قريش، فإنَّ  

 أفق بمصحف مما نسخوا، وأمـر  رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كلِّ   
  .)٣(» يحرق صحيفة أو مصحف، أن سواه من القرآن في كلِّبما

 عبارة عن نسخ للصحف المجموعـة فـي         كان  جمع عثمان     هذه الرواية أن   وتفيدنا
:  على ذلك قـولهم فـي الحـديث     منها، يدلّ  ا، ولم يكن انتخاب   عهد أبي بكر الصديق     

 أفـق   لى كـلِّ  وأرسل إ …  حتى إذا نسخوا الصحف    ففعلوا… في المصاحف فنسخوها  «
 ة فعبارة النسخ دالّ   ،» نسخوا ابمصحف مم  العمل على نسخ ما في الصحف إلى         على أن 

  .)٤(المصاحف ال غير

                                         
 ). ٩/١٩(، وفتح الباري، البن حجر )١٠٥-١٠٤(المصاحف، البن أبي داود : ينظر) ١(

، ورسـم   )١/١٥٤(، ولطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالني       )٩/١٩( البن حجر    ري،فتح البا : ينظر) ٢(
 ).٩٥(المصحف للدكتور غانم الحمد 

 .جهاسبق تخري) ٣(

 مـساعد   تور عنهما، للدك  قراءة تحليلية لنص جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي اهللا           : ينظر بحث ) ٤(
 ).١٥٨(المحرر في علوم القرآن، للدكتور مساعد الطيار : ، وأيضا)١٠٤٧(الطيار 



 

 )٢١٦٥(

 ، المصحف على ما هو عليه غـابر الـدهر    وكُِتب«): ٥٤٢: ت( اإلمام ابن عطية     يقول
  .)١(» بها إلى اآلفاقه ووجاونسخ عثمان منه نسخً

 يقول الشيخ محمـد بـن   ، واتصالها بالنبي قراءةصحة ال  على   ا هذا النسخ شاهد   فكان
:  بن عفان  نفي التعليق على النسخ الذي تم في عهد عثما        ) ه١٣٥٧: ت(علي الحداد   

 كانوا حفظـة؛  هم الصحف مع أنَّمن ينسخوا  أمر عثمان زيدا ومن ضمهم إليه أن      وإنَّما«
 المكتوب بـين  ،صل النبي  المستند إلى أ  ،لتكون مصاحفهم مستندة إلى أصل أبي بكر      

 يديه بأمره، فينسد باب القالة، وأنيزعم زاعم أن  كتـب، وأنفي هذه الصحف قرآنا لم ي  
 لم يقرأ به فينكره، فالصحف شاهدة بصحة جميـع مـا            ا مم افيما كتبوه شيئً    إنسان يرى
  . )٢(»كتبوه

  يرجع إلى لسان قريش، يدلّ      الكُتَّاب متفقون في الكتابة، وعند االختالف      أن األصل -٢
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء مـن          «: على هذا قول عثمان بن عفان       
  . »نهم نزل بلساماالقرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنَّ

علـى  :  النسخ على لـسان قـريش أي  أن) ه١٣٨٠: ت( عن الشيخ علي الضباع  وجاء
  . )٣(م القرآن نزل بلغتهم كان معظ كتابتهم، ال على لغتهم، وإنحمصطل

 المقصود هنا، هو االختالف في الرسم، يقول الدكتور مساعد الطيـار فـي              واالختالف
 ال يتكلم عن األحـرف، وإنَّمـا يـتكلم عـن             ثمانألن ع «: تأكيده على هذا المعنى   

 )فاكتبوه(في رسمه،   :  أي ) اختلفتم أنتم وزيد شيء من القرآن      إذا(: المرسوم، ولذلك قال  
 ما يوافق لسان قـريش، ولـيس لـه عالقـة          لى رسم الكلمة ع   طريقةوالكتابة مرتبطة ب  

بالقراءات وال باألحرف، ويدّل على ذلك ما ذكره الزهري بالغًـا أنَّهـم اختلفـوا فـي          
، واالختالف في هذه الكلمة فيـه       )التابوت: (، فكتبوها بلسان قريش   )التابوه(، و )التابوت(

                                         
 ).٤٩/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لإلمام ابن عطية األندلسي ) ١(

لة للعالمة المقرئ األعمال الكام: الكواكب الدرية في المصاحف العثمانية، وهي الرسالة الثامنة ضمن كتاب        ) ٢(
 ).٤٢٠ (الحدادمحمد بن علي 

 ).٣(، هامش رقم )٣٠(للضباع سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين : ينظر) ٣(



– 

  )٢١٦٦(

سألة مرتبطـة بالرسـم، ولـيس لهـا عالقـة بـاألحرف أو       داللة واضحة على أن الم 
  .)١(»القراءات

  : عدد المصاحف المرسلة: رابعا
 جاءت اإلشـارة    ما وإنَّ يها، إل رسلت الرواية عدد المصاحف وال األمصار التي أُ       د تحد لم

 اآلفاق التي وصـلت إليهـا        أفق بمصحف، وهذا يفيد شمول كلّ       أرسل إلى كلِّ   هإلى أنَّ 
 لمرسـلة؛  كثرة تلك المصاحف ا    ا من هذا أيض   ستفادلة اإلسالمية في ذلك الوقت، وي     الدو

 المصاحف وقراءة القرآن في كافـة األمـصار اإلسـالمية،    توحيد اإذ الهدف من نسخه 
  :  منها،)٢(ووردت روايات تشير إلى عدد تلك المصاحف وهي منقولة عن التابعين

 - اهللا رحمـه - عليه اإلمام الداني      وهو ما نص    عددها أربعة مصاحف،   نإ: قيل: األولى
 علـى   جعلـه  كتب المصحف    لما  عثمان بن عفان     أن العلماء على    أكثر«: حيث قال 
 إحـداهن،  فوجه إلى الكوفة     ، منهن احدة وبعث إلى كل ناحية من النواحي بو       ،أربع نسخ 

  .» عند نفسه واحدةأمسك و، وإلى الشام الثالثة،وإلى البصرة أخرى
): ه٦٧١: ت( وكذلك ذكر اإلمام القرطبـي       ،)٤(» وعليه األئمة  أصح )٣(لواألو«:  قال ثم
أن٥( عددها أربعة األكثر على أن(.  

 واإلمـام  ،)٦(أن عددها خمسة مصاحف، وذكر هذا القول اإلمام ابن حجر العسقالني          : الثانية
المـذكورة، مـع مـصحف      األربعة  :  بالمشهور، وهي  ووصفاه ،)ه٩١١: ت ()٧(السيوطي

  .)٨(مكَّة
 ،)١()ه١٣١١: ت( ستة مصاحف، ورجحه الـشيخ رضـوان المخلالتـي           هاأنَّ: الثالثة

 ومصحف  ،)٤(مصحف اإلمام :  وهي ،)٣( والدكتور أحمد شرشال   ،)٢(والشيخ علي الضباع  

                                         
 تحليلية لنص جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان، للدكتور مساعد الطيار، ضمن بحـوث مـؤتمر           قراءة) ١(

 ). ٢/١٠٥٢(التلقي في عهد الصحابة أنماط ومآالت 

 ).١٠٢(رسم المصحف، للدكتور غانم الحمد : ينظر) ٢(

 . مصاحفأربعةأي هذا القول، وهو القول بأنها ) ٣(

 ).١٦٣(المقنع ) ٤(

 ).١/٥٤(للقرطبي الجامع ألحكام القرآن : ينظر) ٥(

 ).٩/٢٠( للحافظ ابن حجر العسقالني لبخاري،فتح الباري شرح صحيح ا: ينظر) ٦(

 ).١/٢١١( في علوم القرآن، للسيوطي اإلتقان: ينظر) ٧(

 ). ٧٥(الوسيلة إلى كشف العقيلة، لإلمام علي السخاوي : ينظر) ٨(



 

 )٢١٦٧(

 الشام، ومـصحف الكوفـة، ومـصحف        ومصحف مكَّة،ومصحف المدينة، ومصحف    
  . )٥(البصرة
عن ) ه٣١٦: ت(ا سبعة مصاحف، وهو ما ذكره اإلمام ابن أبي داود            عدده أن: الرابعة

    ِجستانيوآخر للشام، وآخـر للـيمن،       مكَّة،مصحف ل : وهي) ه٢٥٥: ت(أبي حاتم الس 
 وذكر هـذا القـول اإلمـام        ،)٧( بالمدينة ا والكوفة، وحبس واحد   رة،، والبص )٦(والبحرين

  . )٨(الداني بصيغة التضعيف
 وهي السبعة السابقة مع المصحف اإلمام، ذكرها اإلمام         صاحف؛انية م  ثم هاأنَّ: الخامسة
ـ  ومجموعها«:  وقال اإلمام الجعبري   ،)٩()ه٥٩٠: ت(الشاطبي    خمـسة متفـق     ة، ثماني

  . )١٠(» مختلف فيهاةعليها، وثالث

                                                                                                     
مقدمة شريفة كاشفة لما احتوت عليه من رسم الكلمات القرآنية وضبطها وعد اآلي الـمنيفة، للشيخ                : ينظر) ١(

 ). ٦٨(رضوان المخلالتي 

 ). ٣٣(كتاب المبين سمير الطالبين في رسم وضبط ال: ينظر) ٢(

 ).١/١٤١(جزء الدراسة من تحقيق الدكتور أحمد شرشال لكتاب مختصر التبيين : ينظر) ٣(

، وتنبيـه الخـالن   )١/٧(النشر :  لنفسه، وحفظه عنده، ينظر وهو المصحف الذي اتخذه عثمان بن عفان        ) ٤(
 لتبيـين،  لكتاب مختـصر ا دراسةل، وجزء ا)٢٨٢(على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن، إلبراهيم المارغني      

 ).١/١٤١(تحقيق الدكتور أحمد شرشال 

 ).١/١٤١(الدكتور أحمد شرشال : جزء الدراسة لكتاب مختصر التبيين، تحقيق: ينظر) ٥(

ـ يِت، بين قَطَر والْكُونجدكان اسما لسواحل  :  مثَنَّى بحرٍ  بلفظ :الْبحرين )٦( ي الْهفُـوفُ   وكانت هجر قَصبتَه، وِه
 نهاية العهد العثمـاِني، وانتقـل اسـم         ى حت ساِء أطْلق علَى هذا الِْإقليم اسم الَْأح      ثم) الْحسا(اليوم وقد تُسمى    

 دولـة وهـي  ) َأوال( تـسمى  كانت جزيرة كبيرة تواجه هذا الساحل من الشرق، هذه الجزيرة إلىالْبحرين  
 ).٤١ ( للبالدي الجغرافية الواردة في السيرة النبويةالمالمعمعجم : ينظر. البحرين اليوم

 ).١٣٣(المصاحف البن أبي داود : ينظر) ٧(

 ).١٦٣(المقنع : ينظر) ٨(

 ).٣٩ إلى ٣٦( األبيات من شاطبيعقيلة أتراب القصائد، لإلمام ال: تنظر) ٩(

 ).٢٣٦(للجعبري  لقصائدجميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب ا) ١٠(



– 

  )٢١٦٨(

           وي قـال اإلمـام الـسخا      لبحـرين،  عدد من العلماء فقدان مـصحف الـيمن وا         وذكر
 وكـذلك  ،)١(» مصحف اليمن، ومصحف البحرين، فلم يعد لهما خبر    افأم«): ه٦٤٣: ت(

  .)٢(عنهما السيوطي اإلمام قال
التوفيق بين هذا االختالف فـي األقـوال        ) ه١٠١٤: ت( حاول الشيخ علي القاري      وقد
 تَّـاب،  أوالً على أيدي األربعة من الكُ      تبت األربعة من المصاحف كُ    أن والتحقيق«: فقال

 الذي كتبـه    ه أنَّ لظاهر في المدينة، وا   ا وترك واحد  )٣(ة إلى البلدان المذكورة   فأرسل الثالث 
 في المدينـة،    ا يكون أصالً محفوظً    أولى أن  خَطُّه فَ لوحي، ا تَبِة كَ جلِّ كان من أَ   هألنَّ؛ زيد

 أرسـل : ( فأرسل إلى سائر البلدان، حتـى قيـل        خَر، أُ مصاحف ثم استكتبها عثمان    
  . )٤(»(امن أجناد المسلمين مصحفًعثمان إلى كل جند 

 يكـن عـدد     ومهمـا «:  المـصاحف  د الدكتور غانم الحمد في التعليق على تعـد        ويقول
 المسلمين في األمصار أقبلوا ينتسخون منهـا         أوالً في المدينة فإن    تبتالمصاحف التي كُ  

  .)٥(» موحدة في الرسم والترتيبها والحصر، كلّ جديدة تخرج عن العدانسخً
 عثمـان بـن      عدد المصاحف العثمانية المرسلة؛ ذكر عدد من العلماء أن         لمسألة ماماوإت

ـ            ـَّا لم عفان  يوافـق   ا بعث المصاحف إلى األمصار أرسل مع كـل مـصحف قارًئ
  زيـد  أمر ف،)٦( االعتماد في نقل القرآن على التلقي من صدور الرجال     قراءته؛ وذلك ألن 

  بن ثابت أنالمكـي مع) ه٧٠في حدود : ت(اهللا بن السائب  عبد وبعث ، بالمدنيقرئ ي ، 
) ه١٥٣: ت(الرحمن السلمي     وأبا عبد  ، الشامي مع) ه٩١: ت (شهاب أبيوالمغيرة بن   

  .)٧( البصريمع) توفي في خالفة معاوية :قيل (يسالق  وعامر بن عبد، الكوفيمع

                                         
 ).٧٥ (عقيلةالوسيلة إلى كشف ال:  ينظر)١(

 ). ١/٢٧٥( علوم القرآن في إلتقانا: ينظر) ٢(

 . مالكوفة والبصرة والشا: أي) ٣(

 ). ١٥١٩/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري ) ٤(

 ).٦٦(محاضرات في علوم القرآن، للدكتور غانم الحمد ) ٥(

 ).١/٤٠٣(اني للزرق نمناهل العرفا: ينظر) ٦(

، ومناهل العرفـان  )٤٢٨(، والكواكب الدرية في المصاحف العثمانية      )٢٣٦(جميلة أرباب المراصد    : ينظر) ٧(
)٤٠٣-١/٤٠٢.( 



 

 )٢١٦٩(

 فأقبلوا على تلـك     ،)١( القرآن الكريم النابغين   اظوكان في تلك األمصار عدد كبير من حفّ       
 تلقـوه عـن   ن عن الصحابة الـذي االمصاحف وقرأ كل أهل مصر بما في مصحفهم تلقي 

  . )٢( الذين تلقوه عن النبي لصحابة فقاموا في ذلك مقام ا، نبيال
 عنهم، وأجمع أهل بلدهم علـى  ويؤخذ بهم يقتدى ة قوم للقراءة حتى صاروا أئم     جرد ت ثم
 القراءة إليهم لتـصديهم     سبت ولم يختلف عليهم اثنان، ونُ     ، روايتهم  قراءتهم واعتماد  يتلقِّ
  .)٤(نو العشرة المشهوراء وكان منهم القر،)٣(لها

                                         
  : ، ومن أشهر من اشتهر باإلقراء في تلك األمصار)٤٢٨(الكواكب الدرية : ينظر) ١(

اهللا بن عمـر   ، وسالم بن عبد )ه٩٥ت  (، وعروة بن الزبير     )ه٩٤ت  ( ابن المسيب    عيدس:  المدينة في  - أ 
، ومعاذ بن الحارث    )ه١٠٣ت  (، وعطاء بن يسار     )ه١٠١ت  (العزيز   ، وعمر بن عبد   )ه١٠٦ت  (

  .، وغيرهم)ه٦٣ت (الذي يعرف بمعاذ القارئ 
، وطاوس بـن كيـسان     )ه١١٥ت  ( وعطاء بن أبي رباح      ،)ه٧٤ت  (عبيد بن عمير الليثي     : مكَّة في  -ب 

  .، وغيرهم)ه١١٧ت (اهللا بن أبي مليكة  ، وعبد)ه٢٠٠ت (باس ، وعكرمة مولى ابن ع)ه١٠٦ت(
 ي، وعبيدة بن عمرو الـسلمان   )ه٦٣ت  (، ومسروق بن األجدع     )ه٦٢ت  ( بن قيس    علقمة:  الكوفة في  -ج 

          اهللا بـن حبيـب الـسلمي        الرحمن عبـد   ، وأبو عبد  )ه٦٠ت بعد   ( بن شرحبيل    رو، وعم )ه٧٢ت(
  .، وغيرهم)ه٩٦ت (ي ، وإبراهيم بن يزيد النخع)ه٧٤ت (

، ويحيى بن   )هت قبل المائة  (، ونصر بن عاصم الليثي      )ه١٠٥ت  (أبو رجاء العطاِردي    :  البصرة في  - د 
  .، وغيرهم)ه١١٠ت (، ومحمد بن سيرين )ه١١٠ت (، والحسن البصري )ه٩٠ت (يعمر العدواني 

  . ي القراءة فصاحب عثمان ) هت نيف وسبعين(المغيرة بن أبي شهاب المخزومي :  الشامفي  -ه 
 ). ٦٩-٦٧(أيمن الشاهري : القاسم بن سالم، جمع ودراسة وتحقيق كتاب القراءات ألبي عبيد: ينظر

 ).١/٤٠٣(، ومناهل العرفان )٤٢٨(الكواكب الدرية : ينظر) ٢(

، ومناهـل العرفـان     )١/٨(، والنـشر    )٧٠-٦٩(كتاب القراءات ألبي عبيد، جمع أيمن الـشاهري         : ينظر) ٣(
)١/٤٠٣.( 

اهللا بن كثير    بالمدينة، وعبد ) ه١٦٩: ت(ثم نافع بن أبي نعيم      ) ه١٣٠: ت(أبو جعفر يزيد بن القعقاع      : وهم) ٤(
) ه١٨٩: ت(ثم الكـسائي    ) ه١٥٦ت(ثم حمزة الزيات    ) ه١٢٩: ت( وعاصم بن بهدلة     ة،بمكَّ) ه١٢٠: ت(

 م يعقـوب الحـضرمي     ث) ه١٥٤: ت(بالكوفة، وأبو عمرو بن العالء      ) ه٢٢٩: ت(ومعهم خلف بن هشام     
  ).ه١١٨: ت (اماهللا بن عامر بالش بالبصرة، وعبد) ه٢٠٥: ت(

ألبـي  ، وإبراز المعاني من حرز األمـاني        )٧٠- ٦٩(ري  ه الشا أيمن ألبي عبيد، جمع     القراءات كتاب: ينظر
 ). ٨(، والنشر )٤(شامة 



– 

  )٢١٧٠(

  : سبب اختالف المصاحف العثمانية في بعض الحروف: خامسا
 وكانـت طريقـة     ، المصاحف العثمانية على الترتيب المكتوب بين يدي النبي          كُتبت

 والشكل، متفاوتة فـي الحـذف واإلثبـات، والبـدل والفـصل              من النقط  مجردةالرسم  
والوصل، فاحتملت ما صح نقله وتواتر من القراءات المأذون فيها، حيث كان االعتمـاد             

 وكانت اللجنة الـمخَولَة بنسخ المصاحف في عهـد         ،)١(على الحفظ ال على مجرد الخط     
  : )٢(ة قد نهجت نهجا فريدا يقوم على النقاط التاليعثمان 

 ، في ذلك الوقت مـن غيـر نقـط وال شـكل        كتابة طريقة ال  لى المصاحف ع   كُتبت -١
  .  عن النبي ت احتمال كثير من القراءات التي صحفي هذه الطريقة وساهمت

 برسم واحد، وهذا ورد في غالب       ة رسمت الكلمات التي لم يرد فيها إال قراءة واحد         -٢
  .)٣(الكلمات القرآنية

 على األصـل، واألخـرى      إحداهمان، وكان رسم    ا فيها قراءت  تلتي ورد  ا الكلمات -٣
بخالف األصل، رسمت بخالف األصل ليتعادل مع األصل الذي لم يكتـب، فـي              

      داللة الصورة الواحدة على القراءتين؛ إذ يل على إحداها بـالحرف المكتـوب،       د
ط﴿ كلمتي: وعلى الثانية باألصل، ومثال ذلك     ـ َٱ ٰ َ ِ ـٱ﴿، و ﴾ّ ُ َونۡ ُ ِ  حيـث  ﴾،ۡ

  لتكون قـراءة الـسين وإن      ل؛ عن السين التي هي األص     دلُوا وع ، بالصاد كتبوهما
 محتملـة،  ا وتكون قراءة اإلشمام أيض ،خالفت الرسم قد أتت على األصل فيعتدالن      

 لـسين  قراءة غير ا   دت ذلك بالسين على األصل لفات هذا االحتمال، وع        تبولو كُ 
  .)٤(ل كليهمامخالفة للرسم واألص

 ن الكلمات التي تشمل أكثر من قراءة ثابتة صحيحة ويحتملها رسم الكلمة المجرد م             -٤
 فيها بالحركـات  فكان الخالأ بطريقة واحدة، سواء كُتبتعالمات النقط واإلعجام   

                                         
 ).٣٢(سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين : ينظر) ١(

 ).١٢٦( المصحف ونقطه، ليحيى الفرماوي رسم: ينظر) ٢(

 ).١٢٦(رسم المصحف ونقطه، ليحيى الفرماوي : ينظر) ٣(

             رسـم المـصحف ونقطـه، ليحيـى        : ، وينظـر أيـضا    )١/٤١٩(مناهل العرفان في علوم القرآن      : ينظر) ٤(
 ).١٢٦(الفرماوي 



 

 )٢١٧١(

ْ﴿: نحو َ﴿ و ،]٣٧: النساء [﴾ُ ر﴿:  بالنقط نحو م أ ﴾،َ ـ َِ ِ ُ ] ٧٠: يس [﴾ّ
رو﴿ َِ ُِ ّ﴾)١(.  

 وثبتـت فـي      وصحيحة عـن النبـي       بتة الكلمات التي تشمل أكثر من قراءة ثا       -٥
 العالمـات    من كـلِّ   ردت وال يحتملها رسم واحد حتى لو ج       ،)٢(العرضة األخيرة 

 بها؛ طريقة واحدة للنطق     دالتي تحد حـسب القـراءات علـى    وزع رسومها تُ فإن 
 على قراءة، وفي بعضها برسـم   يدلُّ في بعضها برسم  كتب فتُ دة،المصاحف المتعد 

ا﴿:  نحو ،)٣( على قراءة أخرى   يدلُّ ر ـ ٓو ُ ِ َ ، كتبـت فـي     ]١٣٣: آل عمـران   [﴾َ
المصحف المكي والعراقي بواو قبل السين، وكتبت في المصحف المدني والشامي           

  .)٤(رئ قُبهماواإلمام بحذفها، و
 برسـم فيـه     ا في بعضه   حيث جاء  ، النوع األخير هو الذي اختلفت فيه المصاحف       وهذا

زيادة بحرف نحو المثال المذكور، وفي اآلخر بخالفه، وقد ناقش هذا االختالف اإلمـام              
  أن ن الواحد، وبـي   صحفالداني في المقنع، وذكر سبب عدم تكرار هذا الخالف في الم          

   ها عن التخليط والتغيير للمرسوم؛ ألنَّعدالسبب في ذلك هو البفـي مـصحف   معت لو ج 
 في المصاحف، وجـاءت     رقت وفي هذا تخليط وتغيير، ففُ     تين،، ُألعيدت الكلمة مر   واحد

ثبتةم        عنـد اهللا  ن نزلت م  ا كم ة في بعضها، ومحذوفة في بعضها، لكي تحفظها األم ، 
  . )٥(وعلى ما سمعت من رسول اهللا 

الف  بين المصاحف وما تبعـه مـن اخـت         ف تعليقًا على االختال   لقرطبي اإلمام ا  ويقول
 السبعة من االختالف في حروف يزيدها بعضهم        اء بين هؤالء القر   وجد وما«: القراءات

   كُالً منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه، إذ قد كان             وينقصها بعضهم؛ فذلك ألن 

                                         
 ).٢/٣٥٥(، و)٢/٢٤٩(النشر : القراءات في، وتنظر )١٢٦( الفرماوي ليحيىرسم المصحف ونقطه، : ينظر) ١(

 على جبريل في العام الذي قبض فيه، وهي التي هي العرضة التي عرضها رسول اهللا : العرضة األخيرة) ٢(
 يعرض عليه في كل سنة مرة جميع ما أنزل عليه فيها إال فـي               بين فيها ما نسخ وما بقي، وكان النبي         

ألبي المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز : ينظر. ليه مرتينالسنة التي قبض فيها، فإنه عرض ع 
 ). ١/٣٢(، والنشر )٩٦(و) ٦٩(شامة 

 ).١٢٦ (الفرماويرسم المصحف ونقطه، ليحيى : ينظر) ٣(

 ).١٤٦(سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين ) ٤(

 ).٦٠٥(المقنع : ينظر) ٥(



– 

  )٢١٧٢(

 اعثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض؛ إشعاركـل ذلـك    بأن 
  .)١(» منها جائزة بكلِّةء القراوأنصحيح، 

: كتـاب ، مـن ذلـك       منذ وقت مبكـر    ثمانية تناول العلماء اختالفات المصاحف الع     وقد
، )ه١١٨: ت(اختالف مصاحف الشام والحجاز والعراق، لإلمام ابن عامر اليحـصبي           

    اختالف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البـصرة، لإلمـام الكـسائي             : وكتاب
 إالَّ أن كتابيهما لم يصال إلينا، وكانت تفاصيل هـذه االختالفـات قـد               ،)٢()ه١٨٩: ت(

فـضائل القـرآن، ألبـي عبيـد، وكتـاب          : وصلت إلينا رواية في كتب أخرى ككتاب      
المصاحف البن أبي داود، وكتاب المقنع لإلمام الداني، وغيرهم، ومدار حـديثهم فـي              

 انـت  المواضع التي ك   اما سجلو الغالب عن مصاحف أهل الشام، والعراق، والحجاز، ك       
 وسوف يستعرض في المباحث القادمة ما اختص بـه          صاحف،محل خالف بين هذه الم    

 بقية المصاحف من االختالف في هجاء الكلمـات،  ونكل مصحف من هذه المصاحف د 
المتعلق بزيادة حرف أو نقصه أو تبديل حرف مكان آخر، مما يترتَّـب عليـه تغييـر                 

ثم نختم في المبحث األخير بالحروف التي اختلفت فيها المصاحف بمـا            ،)٣(طريقة اللفظ 
 بعد االستقراء والتتبع من كتاب المقنع لإلمام الداني،         لكن فأكثر، وذ  ااجتمع عليه مصحف  

  .ومن وافقه

                                         
  ).٥٤/ ١( القرطبي  لإلمام،الجامع ألحكام القرآن) ١(
 ).٥٦-٥٥(البن النديم الفهرست : ينظر) ٢(

 ).٥٨٧-٥٨٦(رسم المصحف للدكتور غانم الحمد : ينظر) ٣(



 

 )٢١٧٣(

  :  أهل الحجازمصاحف: ثاني الالمبحث
 ةمكَّمصاحف أهل   :  اإلطالق عند بالمصاحف الحجازية أو مصاحف أهل الحجاز        يقصد

  .)١(والمدينة جميعا، وتسمى الحرمية أيضا
  :  مصاحف أهل المدينة)١

  :  المدينة نوعينأهل مصاحفوتشمل 
وهو المصحف الذي احتبسه الخليفة عثمان بـن      : ، أو المصحف اإلمام   )٢(المدني الخاص 

  .)٣(القاسم بن سالم عفان لنفسه، وعنه ينقل اإلمام أبو عبيد
المصحف الذي كان بأيدي أهل المدينة، وعنه ينقـل اإلمـام           وهو  : )٤(المصحف المدني 

  .)٦(المدنِّيين: ا عليهما معويطلق، )٥(نافع المدني
  جاء في مـصحف عثمـان        ا عم )٧( المصاحف به اإلمام ابن أبي داود في كتا      وتحدث

مخالفًا لمصاحف المدينة، وكان قد أورد سبع روايات عـن هـذا االخـتالف، اتفقـت                
 مواضـع    اثنا عشر حرفًا مـن     ، حيث ذكر فيهما    على المواضع   األولى منهما  الروايتان

:  وهي كما في مصحف عثمـان      ، ومصاحف المدينة  الخالف بين مصحف عثمان     
ٰوو﴿:  البقرة في« َ َ ٓ َ ِ ِ ٰإ َ ۡ ِۧ ُ ِ ـ ِ :  وفـي آل عمـران     ، ألـف  بغير] ١٣٢: البقرة [﴾َ
ا﴿ ر ٓو ُ ِ َ ٰإ َ َ ِ ٖ َ ِ ۡ ل﴿:  وفي المائدة  بالواو،] ١٣٣:  عمران آل [﴾َ ـ ُو ُ َ ـ َ ِ ا َٱ ـ ٓءا َُ َ﴾ 
َ َ﴿ ا وفيها أيض  بواو،] ٥٣: المائدة[ ۡ ۡـ َ ُ  واحـدة، وفـي     بداٍل] ٥٤: المائدة [﴾ِ

ِ﴿: براءة َوٱ وا َ ُٱ َ ٗ ِ ۡ ٗار اَ َ ن﴿:  وفي الكهف  بواو،] ١٠٧: التوبة [﴾ِ َ ِ
َ

 ٗ ۡ َ 
َ ۡ ِ ّ ٗ َ َ ـ﴿: ، وفـي الـشعراء    )٨(واحـد ] ٣٦: الكهف [﴾ُ ۡو َ َ َ َ ـ َ ِٱ ِ َ ـ ۡ ِٱ ِ﴾ 

                                         
 الطالبين في رسم وضـبط الكتـاب   ر، وسمي)٢٨٢(تنبيه الخالن على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن       : نظري) ١(

 .بتصرف) ٣٤(المبين 

 ).٣٤(ط الكتاب المبين سمير الطالبين في رسم وضب: ينظر) ٢(

 ).٢٨٢(تنبيه الخالن على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن، للمارغني ) ٣(

 ).٣٤(سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين : ينظر) ٤(

 ).٢٨٢( مورد الظمآن بتكميلتنبيه الخالن على اإلعالن ) ٥(

 ).٣٤(سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين : ينظر) ٦(

 ).١٤٤-١٣٩(كتاب المصاحف : ينظر) ٧(

 ).منهما(أي على اإلفراد، ورسمت في مصاحف أخرى ) ٨(



– 

  )٢١٧٤(

ۡأو﴿: بالواو، وفي المؤمن  ] ٢١٧: الشعراء[
َ

أن 
َ

 َ ِ ۡ ض ِ ُ ِٱ
َ د ۡ ـ َٱ َ َ  ،)١(]٢٦: غافر [﴾ۡ

َ﴿: وفي الشورى  ِ َ ۡ َ َ ۡـ َ ُ ِ ۡ ـ: ((وفي الزخرفبالفاء،  ] ٣٠: الشورى [﴾َ ِ َو َ 
َ ِ َ ۡ ُـ ٱَ ُ َ ن﴿:  هاء، وفـي الحديـد     بغير] ٧١: الزخرف)) [ۡ ِـ َـ َٱ َ ـ ُ ِٱ َ ۡ 
ُٱ ِ َ َو﴿: بهو، وفي الشمس وضحاها   ] ٢٤: الحديد [﴾ۡ ُف َ َ َ َ ٰ َ ۡ ] ١٥: الشمس [﴾ُ

 بل وردت في أكثـر مـن        ، وهذه المواضع لم ينفرد بها مصحف عثمان         ،)٢(»بالواو
  .مصحف، وسنرى تكررها في المباحث القادمة

ن﴿:  الروايات الخمس المتبقية فإحداها عن قوله تعالى       أما َـ ُُ َ َ ِ  الوارد في سورة    ﴾ِۚ
 وهي بهـذا موافقـة      ا، جميع م بالالَّ هافذكر أنَّ ) ٨٩و ٨٧و ٨٥(  في ثالث آيات   ونالمؤمن

  .)٣( وأهل الكوفةةمكَّلمصحف أهل المدينة وأهل 
َو﴿:  الرواية الثانية ذكر قوله تعالى     وفي َۡ َـ ُ ٰ َ ِ  بغير ألف،   بأنَّها ،]٣١: يوسف [﴾ِ

  .)٤(وهذا متفق عليه في المصاحف
ٰوو﴿:  الرواية الثالثة أعاد ذكر قوله تعالى      وفي َ ٓـ َ َ ِ ِ ـ ٰإ َ ۡ ِۧ ُ ِ ـ ِ ، ]١٣٢: البقـرة  [﴾َ
  .)٥( بغير ألفوأنَّه
ۡوٱ﴿:  الراوية الرابعة فهي عن قوله تعالى      أما َ ۡ َ 

َ
ن ِ َـ ُ ِ ۡ  ثالثـة   أنَّهـا  فـذكر    ﴾ُ

ـ  هاكلّ) ١١١(، وفي المائدة اآلية رقم      )٦٤و٥٢(أحرف في آل عمران اآليات رقم         ظ بلف
) بأنـا ( األولين  ين في الموضع  ها والمثبت في المصاحف أنَّ    ، وليس لهذا قراءات   ،)٦()أننا(
في موضع سورة المائدة وهـو الموضـع         لقرطبي، وذكر اإلمام ا   )بأننا (ه األخير فإنَّ  اأم 

  .)٧( بنونين على األصل ومن العرب من يحذف إحدى النونينهااألخير أنَّ

                                         
 ).وأن يظهر(، فرسمت في مصاحف أخرى بغيِر ألف )أو(أي باأللف قبل الواو ) ١(
 ).١٣٩(المصاحف ) ٢(

 . بيان هذا الموضع في مبحث مصاحف أهل العراقوسيأتي، )١٤١(المصاحف : ينظر) ٣(

أن اإلمام أبي عمرو قرأها بألف      ) ٢٩٥/ ٢(، وذكر اإلمام ابن الجزري في النشر        )١٤١(المصاحف  : ينظر) ٤(
 اتباعـا  وقفـا واتفقـوا علـى الحـذف    «: بعد الشين لفظا في حالة الوصل، وقرأ الباقون بحذفها، ثم قـال  

 .»للمصحف

 ).١٤١(المصاحف : ينظر) ٥(

 ).١٤١(المصاحف : ينظر) ٦(

 ).٦/٣٦٣(ام القرآن الجامع ألحك: ينظر) ٧(



 

 )٢١٧٥(

:  قـرأ  ه أنَّ  الرواية األخيرة ذكر اإلمام ابن أبي داود بسنده عن عثمان بن عفان              وفي
 ويـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر            منكم أمة يدعون إلى الخيـر      ولتكن((

  .)٢)(١(، وهي قراءة شاذة)) هم المفلحونولئك وأصابهمويستعينون اهللا على ما أ
 متفقة مع مـصاحف أخـرى فليـست خاصـة          ا إم ها نجد أنَّ  روايات إلى هذه ال   وبالنظر

ـ       تأتِ  بها ولم  قرأ لم ي  ة شاذَّ هابمصحف عثمان، أو أنَّ     ا أن  في مصاحف أخرى غيره، كم
  .الروايات التي ذكرها اإلمام ابن أبي داود غالبها ضعيفة

 اشـتركت مـع     مـا  فلم أقف على مواضع خاصة بهـا، وإنَّ        ة عام ينة مصاحف المد  أما
  . مصاحف أخرى، وسيأتي بيان ذلك في المبحث األخير

  : ة مصاحف أهل مكَّ)٢
ا مـن المـصاحف،     المواضع التي لم ترد في غيره      ببعض ة مصاحف أهل مكَّ   اختصت

  : وهي
ٖوأ  ﴿: قوله تعالى  - ١ ٰ ََ ۡ ُ َ َ ي َ ـ  ِ ۡ ـَ َ َ ۡ ـَ ُ ٱ ٰ َ ۡ َ ، رسـمت فـي     ]١٠٠: التوبـة  [﴾ۡ

ـ﴿قبل  )) ِمن((مصاحف أهل مكَّة خاصة بزيادة       َ َ ۡ ، وفي سائر المصاحف بغيـر      ﴾َ
))٣())ِمن(.  

                                         
         القرطبـي فـي تفـسيره       مام تصح، خالفت الرسم العثماني، وذكرها اإل      م، وهي قراءة شاذة ل    )١٤٣(المصاحف  : ينظر) ١(

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر : ((وقرأ ابن الزبير«: وقال) ١٦٦-١٦٥/ ٤(
وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير، وكالم من كالمه غلط فيه           : قال أبو بكر األنباري   )) صابهمويستعينون اهللا على ما أ    

 الذي حدثنيه أبي حدثنا حسن بن عرفة حدثنا وكيع حديث البعض الناقلين فألحقه بألفاظ القرآن، يدل على صحة ما َأِصفُ
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر     ((سمعت عثمان بن عفان يقرأ      : عن أبي عاصم عن أبي عون عن صبيح قال        

فما يشك عاقل في أن عثمان ال يعتقد هذه الزيادة من القرآن، إذ لم يكتبها في مصحفه )) ويستعينون اهللا على ما أصابهم    
  .»الذي هو إمام المسلمين، وإنما ذكرها واعظا بها ومؤكدا ما تقدمها من كالم رب العالمين جل وعال

: اهللا، وابـن الزبيـر     وقرأ عثمان، وعبـد   «: فقال) ٢٩١/ ٣(ان في البحر المحيط في التفسير        اإلمام أبي حي   وقال
 .»ولم تثبت هذه الزيادة في سواد المصحف، فال يكون قرآنا)) وينهون عن المنكر ويستعينون اهللا على ما أصابهم((

 ). ٥٢-٤٩(لخميسي، رسالة ماجستير اللطيف السعيد يوسف ا  المصاحف دراسة لغوية تاريخية، عبداختالف: ينظر) ٢(
، ومختـصر التبيـين   )٥٨٠(، والمقنـع  )٩٩(، وهجاء مـصاحف األمـصار   )١٥٤(المصاحف البن أبي داود    : ينظر) ٣(

  ).١٦٠-١٥٩(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )٧٧(، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم )٣/٦٣٦(
ۡ ﴿: فوا فيواختل«): ٢٨٠/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر قال ۡي َ َ َِ  وهو الموضع األخير فقرأ ابن كثير ،﴾ َ

ۡ ﴿وخفض تاء   )) نِم((بزيادة كلمة    ـَ َ وفتح )) نِم(( وكذلك هي في المصاحف المكية، وقرأ الباقون بحذف لفظ       ،﴾ َ
 .»التاء، وكذلك هي في مصاحفهم



– 

  )٢١٧٦(

َل  ﴿: قوله تعالى  -٢ َ َ ِ ّ ِ ر َ ِِ ّ ٞـَ ۡ ، رسمت في مصاحف أهل ]٩٥: الكهف [﴾َ
  .)١(، وفي سائر المصاحف بواحدة))مكَّنَِني((مكَّة بنونين 

َأو﴿:  قوله تعالى  -٣
َ

 ۡ َ َ َ ِ ٓوا َٱ ُ َ  رسمت في مـصاحف أهـل       ،]٣٠: األنبياء [﴾َ
   .)٢( المصاحف بالواوسائر، وفي ))َألَم(( بين الهمزة والالم او بغير وةمكَّ

َِلَو﴿:  قوله تعالى  -٤ ّ ُٱ ُ َ ِ َ َ ۡ ً
ِ  رسمت في مـصاحف أهـل       ،]٢٥: الفرقان [﴾َ

  .)٣(، وفي سائر المصاحف بنون واحدة))ونُنَزُل(( بنونين ةمكَّ
ِِ ﴿َأو:  قوله تعالى  -٥ ّ َ ۡ َ َ ٖ ٰ َ ُۡ

ِ ٖ  رسمت في مـصاحف أهـل       ،]٢١: النمل[ ﴾ِ
  .)٤( بنون واحدةحف سائر المصاي، وف))يْأِتينَِّنيلَ(( بنونين ةمكَّ

ل﴿:  قوله تعالى -٦ َو َ َ ٰ َ ٓر ُ ِ ّ ُأ َ َ ۡ َ
 في مـصاحف أهـل   رسمت ،]٣٧: القصص [﴾

َل﴿:  بغير واو قبلةمكَّ   .)٥( وفي سائر المصاحف بزيادة الواو﴾،َ

                                         
، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم )٣/٨٢١ (ينصر التبي، ومخت)٥٨١ (مقنع، وال)١٠٠(هجاء مصاحف األمصار : ينظر) ١(

  ).١٨١( إلى كشف العقيلة لوسيلة، وا)٩٠(
 وقـرأ  ة، ابن كثير بإظهار النونين، وكذا في مصاحف أهل مكَّ قرأ«): ٣٠٣/ ١( اإلمام ابن الجزري في النشر       قال

 .» في مصاحفهم بنون واحدةيالباقون باإلدغام وه
، والوسيلة إلى كشف    )٩٣(، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم       )٥٨٢(، والمقنع   )١٠٠(األمصار  هجاء مصاحف   : ينظر) ٢(

  ). ١٨٦(العقيلة 
بغير واو بـين  )) َألَم ير الذين كَفَروا((قرأ ابن كثير وحده «): ٤٢٨ (قراءات اإلمام ابن مجاهد في السبعة في ال قال

 .»ة مصاحف أهل مكَّي فيهاأللف والالم وكذلك 
 رقم بيت أتراب القصائد القيلة، وع)٤/٩١٢(، ومختصر التبيين )٥٨٤(، والمقنع )١٠٠(هجاء مصاحف األمصار : ينظر) ٣(

  ).١٩٥( كشف العقيلة لى، والوسيلة إ)٩٨(
ل ٱ ﴿: واختلفوا في«): ٣٣٤/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر   قال ۡو َ

ِ ّ ُ ُـَ َ َِ  ابن كثير بنـونين األولـى   فقرأ ﴾ َ
ُـۡ ٱ﴿ ساكنة مع تخفيف الزاي ورفع الالم، ونصب        يةمضمومة والثان  َ َِ  المكي، وقرأ ف المصحي وهي كذلك ف،﴾ َ

 .»الباقون بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح الالم ورفع المالئكة، وكذلك هي في مصاحفهم واتفقوا على كسر الزاي
، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم )٤/٩٤٢(، ومختصر التبيين )٥٨٥(، والمقنع )١٠٠(هجاء مصاحف األمصار : ينظر) ٤(

  ).١٩٦( والوسيلة إلى كشف العقيلة ،)٩٩(
  . مصاحفهمي فيبنونين وكذلك ه)) يأو ليأتينن((: قرأ ابن كثير وحده«): ٤٧٩( اإلمام ابن مجاهد في السبعة قال

أو  ﴿ الباقون وقرأ
ۡ َ َ ْ َِِّ  ). ٢/٣٣٧(النشر : وينظر. » في مصاحفهمية وكذلك ه اإلدغام بنون واحدعلى ﴾ َ

 القصائد البيت رقم ب، وعقيلة أترا)٤/٩٦٧ (يين، ومختصر التب)٥٨٦(، والمقنع )١٠٠(هجاء مصاحف األمصار : ينظر) ٥(
  ).٢٠١(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )١٠٢(

َل ﴿قرأ ابن كثير وحده «): ٤٩٤( اإلمام ابن مجاهد في السبعة       قال ٓ  رَ ِ ّ َ ٰ َ ُ أُ َ ۡ َ
ل ﴿ واو في بغير ﴾   َ  هـي  وكذلك ﴾َ

 ). ٢/٣٤١(النشر : وينظر. » وقرأ الباقون بواو وكذلك هي في مصاحفهمة،في مصاحف أهل مكَّ



 

 )٢١٧٧(

  : شام أهل المصاحف: لث الثاالمبحث
إليهم بعد جمع عثمـان بـن       ـُرسلداللة على المصحف الم    لل م مصاحف أهل الشا   تُذْكَر 
 )٢(، وجامع البيـان   )١( وأحيانا يرد ذكر لمصحف أهل حمص، وورد في المقنع         ،عفان

   . الذي بعث به عثمان إلى الشام)٤(مصحف أهل حمص: )٣(والنشر
 ةوذُكرت عد  بهـا مـصحف أهـل حمـص، وعنـد التحقيـق              مواضع اختص 

ـ    كرتمواضع التي ذُ هي ال ها أنَّ نيتبي ذكر ألهـل   لمصحف أهـل الـشام، ولـم ي
  عـن   ا خاصـة بهـم، فعلـى هـذا يكـون مـصحفهم منـسوخً              حمص أوجـه 

  .)٥(المصحف الموجه إلى الشام
  :  المواضع التي اختصت بها مصاحف أهل الشام دون غيرها، فهي التاليةأما

ا﴿: قوله تعالى  • ُو َ ٗ ٱ ٱ وَ َُ َ َ ، رسمت في مصاحف أهل الشام      ]١١٦: رةالبق [﴾َۗ
ا﴿: بغير واو قبل ُو َ  .، وفي سائر المصاحف بإثباتها)٦(﴾َ

َ و﴿: قوله تعالى  • ِ ٰ َ ِ ّ َ
ۡ

ِٱِ ِ ٱَ وُ ٰ َ ِ ِٱۡ ِ ُ ، رسـمت فـي     ]١٨٤: آل عمران  [﴾ۡ
 .)٧())وِبالزبِر((مصاحف أهل الشام بزيادة الباء 

فقـد روى اإلمـام الـداني بإسـناده عـن           )) وِبالِكتَـابِ  ((أما زيادة البـاء فـي     
نقـل  ، و )٨()الكتـاب (و) الزبـر : (مصاحف أهل الشام أن الزيادة فـي الكلمتـين        

                                         
 ).٥٧٣(المقنع ) ١(

 ).٣/٩٩٩ ( لإلمام الدانيجامع البيان في القراءات السبع) ٢(

 ).٢/٢٤٥(النشر ) ٣(

)٤( صـذكر               : م السكون، والصاد مهملة   بالكسر ث : ِحم بلد مشهور قديم كبير مسور بين دمشق وحلب في نـصف الطريـق، ي
 .)٣٠٢/ ٢(معجم البلدان : ينظر. ويؤنث

 ).٥(هامش رقم ) ٢/٣٠٧( عمرو الداني بيينظر تحقيق الدكتور بشير الحميري لكتاب المقنع أل) ٥(

، وعقيلة أتراب القصائد البيـت     )٢٠٣- ٢/٢٠٢(، ومختصر التبيين    )٥٧١(، والمقنع   )٩٧(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٦(
  ).٥٥(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )٥٥(رقم 

ٞ ﴿: واختلفوا في«): ٢٢٠/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر  قال ِ ـ ٱ َ ا ٱ ُ و َ َ ُ َ ـامر    ﴾َ ٞـ(( فقرأ ابـن ع ِ َ  
ٞ ﴿بغير واو بعد )) قَالُوا ِ  .» وكذا هو في المصحف الشامي، وقرأ الباقون وقالوا بالواو كما هو في مصاحفهم،﴾َ

، والوسيلة كـشف العقيلـة   )٦٢(، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم )٥٧٤(، والمقنع )٩٧( مصاحف األمصار    هجاء: ينظر) ٧(
)١٣١ .( 

 ).٥٧٣- ٥٧٢(المقنع : ينظر) ٨(



– 

  )٢١٧٨(

عن أبي حاتم أنَّهما مرسومان بالباء في مـصحف أهـل حمـص الـذي بعثـه                 
 . وهما في سائر المصاحف بغير باء، )٢)(١(عثمان إلى الشام

ه إ ﴿: قوله تعالى  •  ِ ُ ُ َ َٞ ِ َ ۖ ۡ ُ ۡ ِ ، رسمت في مـصاحف أهـل   ]٦٦: النساء [﴾ّ
ً((الشام بالنصب  ِ  .)٣(، وفي غيرها بالرفع))َ

                                         
 ).٥٧٣(المقنع : ينظر) ١(

، ومختـصر التبيـين    )٥٧٢(، والمقنع   )٩٧(هجاء مصاحف األمصار    :  الكلمتين معا في   فييادة الباء   وذُكرت ز ) ٢(
). ١٣١-١٢٧(، والوسيلة إلى كشف العقيلة      )٦٢-٦١( البيتين رقم    ي، وعقيلة أتراب القصائد ف    )٣٨٦-٢/٣٨٥(

أنه كذلك في مصاحف ) ٢٢١ (وذكر اإلمام ابن مجاهد في السبعة)) الزبر((وقرأ ابن عامر بزيادة الباء في كلمة 
  .أهل الشام
وتابعة اإلمام الشاطبي في منظومة حرز األماني ووجه التهاني البيـت رقـم        ) ٩٢( الداني في التيسير     ونقل

أيضا، قوال واحدا، قال اإلمام أبي شامه في إبراز المعـاني   )) الكتاب((؛ عن هشام زيادة الباء في كلمة        )٥٨٢(
  : بيعند شرح لقول الشاط) ٤٠٦(

  وِبالـ الشَّاِمي كَذَا رسمهم وِبالزبِر
  

  ـِكتَاِب ِهشَام واكِْشِف الرسم مجِمال  
 

 رأيته أنا في مصحف عندنا بدمشق هو اآلن بجامعها بمشهد علي بن الحسين يغلب على الظـن أنـه      كذلك«
حف الشام العتيقة، قال الشيخ فـي   في غيره من مصا   ك إلى الشام، ورأيته كذل     انالمصحف الذي وجهه عثم   

 كذلك في مصحف ألهل الشام عتيـق،        تهوالذي قاله األخفش هو الصحيح إن شاء اهللا؛ ألني رأي         : شرح العقيلة 
آتيا بالجميل من القول :  أي؛ الرسم مجمالواكشف: المصحف المقدم ذكره، فإلى هذا االختالف أشار بقوله: يعني

  .»والفعل واهللا أعلم
ام ابن الجزري الخلف عنه في زيادة الباء من هذه الكلمة، ونص على رؤية الباء في الكلمتين في                   اإلم وذكر

 في يوكذا رأيته أنا في المصحف الشام«): ٢٤٦-٢/٢٤٥(المصحف الشامي في الجامع األموي فقال في النشر 
حابه عنه ولـوال روايـة   الجامع األموي، وكذا رواه هبة اهللا بن سالمة بن نصر المفسر عن الداجوني عن أص         

 الباء أيضا لقطعت بما قطع به الداني عن هشام، فقد روى الداجوني من جميع طرقه إال    حذفالثقات عن هشام    
من شذ منهم عنه عن أصحابه عن هشام حذف الباء، وكذا روى النقاش عن أصحابه عن هشام، وكذا روى ابن     

الباء ثابتـة فـي األول    : ه، وقد رأيته في مصحف المدينة      عن لواني بن محمد عن الح    اهللا عباد عن هشام وعبيد   
محذوفة في الثاني، وبذلك قرأ الداني على شيخه أبي الفتح من هذين الطريقين، وقطع الحافظ أبو العالء عـن                   

 عندي عن هشام ولوال ثبـوت الحـذف   صح بالباء فيهما، وهو األ    اهشام من طريقي الداجوني والحلواني جميع     
 . »ق كتابي هذا لم أذكره، وقرأ الباقون بالحذف فيهما، وكذا هو في مصاحفهمعندي عنه من طر

، وعقيلة )٢/٤٠٤(، ومختصر التبيين )٥٧٥(، والمقنع )٩٨(، وهجاء مصاحف األمصار )١٥١(المصاحف : ينظر) ٣(
  ).١٣١(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )٦٢(أتراب القصائد البيت رقم 

ه إ  ﴿كلهم قرأ   «): ٢٣٥(سبعة   اإلمام ابن مجاهد في ال     قال  ٞ َ َِ ِ ُ ُ ـَ  ۖ ۡ ُ ۡ ِ :  إال ابن عامر فإنه قرأرفعا ﴾ّۡۖ
ه إ  ((  ۡ ِ ّ ًَ ِ َ َِ ُ ُۖ ۡ  ).٢/٢٥٠: (، وينظر أيضا النشر» وكذلك هي في مصاحفهمنصبا،)) ُۡۖ



 

 )٢١٧٩(

ُارَو﴿: قوله تعالى  • نَ  ِ ِ ة   ۚ ٱ َ ُ َُ َٞ ّ ۡ َ َ ، رسمت في مصاحف    ]٣٢: األنعام [﴾ِ
 . ، وفي سائر المصاحف بالمين)١())لَدارَو((أهل الشام بالم واحدة 

ِ﴿: قوله تعالى  • ٖو ز 
َ َ ََ َ ِ ٰ َ ـ َ ـ أو  ِ ۡ  ٱ ِۡ ِ ٰ َ َ َ َۡ َ ِ ۡ ُ َۡ ِ ـّ ۡؤ ُ ُ ٓ َ َ : األنعـام  [﴾ُ

ۡـ: ((، رسمت في مصاحف أهل الشام بالياء   ]١٣٧ ُ ِ
ٓ َ َ : ، وفي غيرها بـالواو ))ُ

ۡؤ﴿ ُ ُ ٓ َ َ ُ﴾)٢( . 
َٗ﴿: قوله تعالى  • َون  ِ ُ َ ، رسمت في مصاحف أهل الـشام       ]٣: األعراف [﴾َ

َون: ((بالياء والتاء ُ َ َ  . ، وفي سائر المصاحف بالتاء فقط)٣())َ

                                         
 بيين، ومختصر الت  )٥٧٧-٥٧٦ (قنعالم، و )٩٨(، وهجاء مصاحف أهل األمصار      )١٥١(المصاحف  : ينظر) ١(

  ).١٤٠(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )٦٨(، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم )٣/٤٧٨(
ار ٱ ﴿: واختلفوا فـي «): ٢٥٧/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر     قال ـ ُو ةََ ُـ َ  ابـن عـامر   أ فقـر ﴾ ِ

ار(( ـ ُو ـٱ(، بالم واحدة وتخفيف الدال    ))ََ ُةِ  هي في مصاحف أهـل  كبخفض التاء على اإلضافة، وكذل) َ
 .» في مصاحفهمو على النعت، وكذا هبالرفعالشام، وقرأ الباقون بالمين مع تشديد الدال لإلدغام و

، وعقيلة أتراب القصائد )٣/٥١٨( التبيين ر، ومختص)٥٧٧(، والمقنع )٩٨(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٢(
  ).١٤٠(لوسيلة إلى كشف العقيلة ، وا)٦٨(البيت رقم 

وخفـض  ) أوالدهـم ( دال نصب، و)قتل(ورفع الم ) زين( اإلمام ابن عامر الشامي بضم الزاي من        قرأ
، وخفـض دال  )قتـل (، بنـصب الم    )زين( من   ي الباقون، وقرأ الباقون بفتح الزا     أ، وقر )شركائهم(همزة  

  ).شركاؤهم(، ورفع همزة )أوالدهم(
بالياء في مصاحف أهل ) شركاؤهم(على رسم كلمة  ) ٦٧١(في حرز األماني البيت رقم       اإلمام الشاطبي    ونص

  : الشام فقال
مكَاُؤهِفي شُر فْعالر نْهع خْفَضيو  

  
  ال مصحِف الشَّاِمين ِبالياِء مثِّوِفي  

  
بع لإلمام الـشاطبي     وحرز األماني ووجه التهاني في القراءات الس       ،)٢٧٠( في القراءات    لسبعةا: ينظر

 ).٢٦٣/ ٢(، والنشر )٤٦١(، وإبراز المعاني من حرز األماني )٥٣(

، وعقيلة أتراب القصائد )٣/٥٣٠(، ومختصر التبيين )٥٧٨(، والمقنع )٩٨(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٣(
  ). ١٥٣(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )٧٤-٧٣(البيتين رقم 

ٗ ﴿: واختلفوا في «): ٢٦٧/ ٢(ر   في النش  الجزري اإلمام ابن    قال ِ ونَ   َ ُ َ           ابـن عـامر   فقـرأ  ﴾ َ
))ونتَذَكَّرالباقون بتاء واحدة من قرأبياء قبل التاء، وكذا هو في مصاحف أهل الشام مع تخفيف الذال، و       )) ي 

 .»غير ياء قبلها كما هي في مصاحفهم



– 

  )٢١٨٠(

ُو ﴿:  تعالى قوله • َ يَ ِ  َ ِ َ ۡ ، رسمت في مصاحف أهل الـشام      ]٤٣: األعراف[ ﴾َ
ُ ((بغير واو   . بإثباتها، في سائر المصاحف)١())َ

َل﴿: قوله تعالى  • واَ ـ ِ ٱ ُ ٱ ٱ َ ۡۡ َ َ َُ َ ، الوارد في قصة صالح     ]٧٥: األعراف [﴾ۡ
، وفـي سـائر المـصاحف       ))قَـالَ : ((رسمت في مصاحف أهل الشام بواو قبل      

 .)٢(بدونها
ــالى  ــه تع ــد قول ــو عبي ــام أب ــر اإلم ل﴿: وذك َــ واَ ــ ــ ٱ ِ ــ ٱ ُ ٱ َ ۡۡ َ َ َُ َ ۡ﴾ 

الوارد في قصة شعيب أنَّـه بغيـر واو فـي مـصاحف أهـل             ،]٨٨: افاألعر[
 .)٣(الشام

ـۡذ ﴿: قوله تعـالى   • ُأ ٰ َ َۡ َ
، رسـمت فـي مـصاحف       ]١٤١: األعـراف  [﴾

ـ((: نـون  أهل الـشام بـألف مـن غيـر يـاء وال           ُأ َ َ
 سـائر  وفـي  ،)٤())

 .المصاحف بالياء والنون

                                         
، وعقيلة أتراب القصائد )٣/٥٤١(، ومختصر التبيين )٥٧٨(لمقنع ، وا)٩٨( مصاحف األمصار    ءهجا: ينظر) ١(

  ). ١٥٣(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )٧٤-٧٣(البيتين رقم 
ِ ﴿: واختلفوا في«): ٢٦٩/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر في القراءات العشر     قال ـ  ـ  ۡو ََ ُ يَ َـ ِ َ ﴾ 

وقرأ الباقون بالواو، وكذلك هـو  .  هو في مصاحف أهل الشام، وكذلك))ما((فقرأ ابن عامر بغير واو قبل    
 .»صاحفهمفي م

، وعقيلة أتراب   )٣/٥٤٩(، ومختصر التبيين    )٥٧٩-٥٧٨(، والمقنع   )٩٩(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٢(
  ).١٥٢(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )٧٣(القصائد 
ۡل ٱ ﴿: يواختلفوا ف«): ٢٧٠/ ٢( ابن الجزري في النشر     م اإلما قال َ َُ َ  من قصة صالح فقرأ ابـن   ﴾َ

ل ﴿عامر بزيادة واو قبل      َـ  وكذلك هو في المصاحف الشامية، وقرأ الباقون بغير واو، وكذلك هو في    ، ﴾ َ
 .»مصاحفهم

 . ولم يقرأ به أحد من القراء المشهورينيره، ولم أقف عليه عند غ)٣٣١( القرآن ألبي عبيد لفضائ: ينظر) ٣(

، وذكـر   )٧٤(، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقـم        )٥٧٩(، والمقنع   )٩٩(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٤(
رواية عن أبي ) ١٥٤( إلى كشف العقيلة لوسيلة، والسخاوي في ا)١٥٢(اإلمام ابن أبي داود في المصاحف       

  )).أنجاكم((البرهسم أنها في إمام أهل الشام وأهل الحجاز باأللف 
ُ أۡذ ﴿: واختلفوا في «): ٢٧١/ ٢(جزري في النشر     اإلمام ابن ال   قال ٰ َ َۡ َ

 ابن عامر بـألف  فقرأ  ﴾
 في مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون بيـاء ونـون وألـف             وبعد الجيم من غير ياء، وال نون، وكذلك ه        

 .»بعدها



 

 )٢١٨١(

ِي ﴿: قوله تعالى  • َ ٱ ُـُ َِ ّ ُۡ ـُ ـ وٱ ِ  ٱ ۡ َ ۡ َ ِ ّ َ
ۡ ، رسـمت فـي   ]٢٢: يـونس  [﴾ِ
ْـ((: مصاحف أهل الشام بالنون والـشين      َُ ُ ُ ، وفـي سـائر المـصاحف       ))ْ

 .)١(بالسين والياء
ٓو﴿: قوله تعالى  • ِ

ّ ٓ ُ ُ ۡ ـَ ُ أ ُ ۡ َ
، رسمت في مـصاحف أهـل الـشام         ]٦٤: الزمر [﴾

ِو((بنونين  َ ُ ُ ۡ  .لمصاحف بنون واحدة، وفي سائر ا)٢())َ
َأ ﴿: قوله تعالى  • َۡ ُ ۡ ةِ ـ  ٗ ، رسمت في مصاحف أهل الشام بالكاف ]٢١: غافر [﴾ُ

))ۡ ُ ۡ  .، وفي سائر المصاحف بالهاء)٣())ِ

                                         
، والوسيلة  )٧٨(قم  ، وعقيلة أتراب القصائد البيت ر     )٥٨٠(، والمقنع   )٩٩(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ١(

  ).١٦٠(إلى كشف العقيلة 
: ينظـر .  هذه الكلمة واحد في كل المصاحف، إذا لم يكن هناك نقط فالخالف بين التقديم والتأخير           ورسم

  ). ٦(هامش ) ٥٨٠(تحقيق الدكتورة نورة الحميد لكتاب المقنع 
ُ ﴿: واختلفوا في «): ٢٨٢/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر       قال َِ ّ ُۡ ّۡٱِ  ُ  أبو جعفر وابن فقرأ  ﴾َ

عامر بفتح الياء ونون ساكنة بعدها وشين معجمة مضمومة من النَّشِْر، وكذلك هي في أهل مصاحف أهل                 
وقرأ الباقون بضم الياء وسين مهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشددة من التيسير، وكذلك . الشام، وغيرها

 . »هي في مصاحفهم

، وعقيلـة أتـراب     )٤/١٠٦٢(، ومختصر التبيين    )٥٨٦(، والمقنع   )١٠١(ء مصاحف األمصار    هجا: ينظر) ٢(
  . الشاميحفأنه رآها كذلك في المص) ٢١٤(، وذكر اإلمام السخاوي في الوسيلة )١٠٦(القصائد البيت رقم 

 ﴿: في) تلفواواخ(«): ٣٦٣/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر       قال
ۡ ٓوَ ِ

ّ ٓ ُ يان بتخفيـف    المـدن  فقـرأ  ﴾ُ
النون، وقرأ ابن عامر بنونين خفيفتين األولى مفتوحة والثانية مكسورة، هذا الذي اجتمع عليه أكثر الرواة                

 الشامي، واختلف عن ابن ذكوان فـي        المصحف شرقا وغربا وكذا هي في       نفي روايتي هشام وابن ذكوا    
حـرز  : ينظر قوال واحدا كهشام،     يننون، والبن ذكوان من طريق الشاطبية القراءة ب       »حذف إحدى النونين  
 ). ٦٧٠(، وإبراز المعاني )١٠٠٨(األماني البيت رقم 

، وعقيلـة   )٤/١٠٦٩(، ومختصر التبيـين     )٥٨٧-٥٧٦(، والمقنع   )١٠١(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٣(
، وذكر اإلمام السخاوي رؤيتها في المصحف الـشامي بالكـاف،        )١٠٧-١٠٦(أتراب القصائد البيتين رقم     

  ).٢١٨(ينظر الوسيلة 
ِـ ﴿:  في اختلفواو«): ٣٦٥/ ٢( في النشر    زري اإلمام ابن الج   قال ـ  ۡأ َ َ

ة ـ  ٗ ُ ۡ  ابـن عـامر   فقـرأ  ٗ﴾ُ
))ُِ  .» هو في مصاحفهمكذابالكاف، وكذا هو في المصحف الشامي، وقرأ الباقون بالهاء، و)) ْ



– 

  )٢١٨٢(

نُذو﴿: قوله تعالى  • ـ ُ ٱ وٱ َ ۡ ََ ِ ۡ ، رسمت في مصاحف أهـل      ]١٢: الرحمن [﴾ۡ
 .، وفي سائر المصاحف بالواو)١())َذا: ((الشام باأللف والنصب

امذِي﴿: قوله تعالى  • ـ ِ ٱ وٱ َ ۡ
ِ
ۡ َ ِ ٰ َ َ ، رسمت في مـصاحف أهـل       ]٧٨: الرحمن [﴾ۡ

 .، وفي سائر المصاحف بالياء)٢())ُذو((الشام بالواو 
و﴿: قوله تعالى  •

ّٗ ُ ـَ ٰ و ٱ ٱ َ ۡ َُ ۡ ُ َ ، رسمت في مـصاحف أهـل   ]١٠: الحديد [﴾َ
  .النصب سائر المصاحف بوفي، )٣())ُ((الشام بالرفع 

                                         
، وعقيلـة أتـراب     )٤/١١٦٥( ومختصر التبيين    ،)٥٩١ (قنع، والم )١٠٢( األمصار   صاحفهجاء م : ينظر) ١(

 ).٢٣١(، ورآها اإلمام السخاوي في المصحف الشامي باأللف، ينظر الوسيلة )١١٣(القصائد البيت رقم 
ۡوا ذو ٱ ﴿: واختلفوا«): ٣٨٠/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر       قال نُ ـ ُ وٱ َ َۡ َۡ  ابـن   فقرأ  ﴾ ِ

في المصحف الـشامي بـألف، وقـرأ حمـزة،          )) ذَا العصفِ ((ء، وكذا كُِتب    عامر بنصب الثالثة األسما   
ۡوٱ ﴿والكسائي، وخلف    نَ ـ ۡذو ٱ ﴿ الباقون برفع األسماء الثالثة   وقرأ النون،   بخفض  ﴾ َ ِـُ ۡ  فـي   ﴾َ

 .»مصاحفهم بالواو

، وعقيلـة أتـراب     )٤/١١٧٣(، ومختصر التبيين    )٥٩٢(، والمقنع   )١٠٢(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٢(
أنه رآها فـي المـصحف الـشامي    ) ٢٣١(، وذكر اإلمام السخاوي في الوسيلة      )١١٣ (رقمالقصائد البيت   

  . بالواو
َذو ٱ ﴿قرأ ابن عامر وحده     «): ٦٢١( اإلمام ابن مجاهد في السبعة       قال ۡ ِـُ ٰ  وكذلك هي فـي  بالواو  ﴾َ

َذِي ٱ ﴿مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون     ِـۡ ٰ ، » وكذلك هي في مصاحف أهل الحجاز والعراقبالياء  ﴾َ
 ). ٣٨٢: (وينظر

، وعقيلـة أتـراب     )٤/١١٨٦( التبيين   مختصر، و )٥٩٢(، والمقنع   )١٠٢(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٣(
و ﴿: واختلفوا في «): ٣٨٤/ ٢(قال اإلمام ابن الجزري في النشر       ). ١١٥(القصائد البيت رقم    

ّٗ ُ ـ َ َو َ  ُٱ َ
ُٱ ٰۡۡ ، وكذا هو في المصاحف الشامية، وقرأ الباقون بالنصب، وكذلك ))وكُل(( ابن عامر برفع الم فقرأ ﴾َ

 .»هو في مصاحفهم



 

 )٢١٨٣(

 :  أهل العراقمصاحف: رابع الالمبحث
 طلــقمــصاحف أهــل الكوفــة والبــصرة، وي: تــشمل مــصاحف أهــل العــراق

 بمــصاحف أهــل العــراق عنــد ادان وهمــا المــر،)١(العــراِقيين مــسمىعليهمــا 
  . )٢(اإلطالق

  :  به مصاحف أهل الكوفةاختصت ما )١
ــالى • ــه تع ر ﴿: قول ــ ِوٱ َ ۡ ــذِيَ ٰ ٱ َ ۡ ُ ــساء [﴾ۡ ــراء ]٣٦: الن ــام الف ــر اإلم ، ذك

أنَّهــا رســمت فــي بعــض مــصاحف أهــل الكوفــة وبعــض ) ه٢٠٧: ت(
ــاأللف   ــة ب ــصاحف العتيق ــولَ ونُ، ))ذَا((الم ــذا الق ــل ه ــام ق ــن اإلم  ع
 وتابعـــه اإلمـــام )٤( واإلمـــام الــداني )٣(الفــراء اإلمـــام المهــدوي  

ولـم نجـد ذلـك كـذلك فـي شـيء            «: لـداني ، ثم قـال اإلمـام ا      )٥(الشاطبي
، وتعقبــه اإلمــام الــسخاوي )٦(»مــن مــصاحفهم، وال قــرأ بــه أحــد مــنهم

قـرأ بـذلك ابـن قـيس، وابـن خيـثم، وأبـو حـصين، وابـن                  : قلت«: فقال
ر﴿: أبي عبلة، وابن فائدة، وذلك مع جر الراء ِوٱ َ ۡ َ﴾«)٧(.  

ــه ــضوتعقّب ــري  ا أي ــام الجعب ــال) ه٧٣٢: ت( اإلم ــ«: فق ــه ال دمع  وجدان
 ثــم ،)٨(» يكــون وقــف علــى الــبعض اآلخــر الحتمــال أن؛يقــدح فــي نقلهمــا

محمــول علــى علمــه، إذ قــرأ بــاأللف »  قــرأ بــه أحــدوال« :وقولــه«: قــال
  . )٩(»، وابن قيس«» أبي ابن

                                         
 ).٣٤(سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، للشيخ الضباع : ينظر) ١(

، وسمير الطالبين في رسم وضبط  )٢٨٢(تنبيه الخالن على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن، للمارغني         : ينظر) ٢(
 ).٣٤(الكتاب المبين، للشيخ الضباع 

 ). ٩٨-٩٧(هجاء مصاحف األمصار : ينظر) ٣(

 ).٥٧٥(المقنع : ينظر) ٤(

 ).٦٣(عقيلة أتراب القصائد البيت رقم : ينظر) ٥(

 ).٥٧٥(المقنع ) ٦(

 ).٦٣(الوسيلة إلى كشف العقيلة ) ٧(

 . )٢٨٨(جميلة أرباب المراصد ) ٨(

 ). ٢٨٩(جميلة أرباب المراصد ) ٩(



– 

  )٢١٨٤(

 خالد بـن إسـماعيل بـن        عن بإسناده   )١( ابن أبي داود في كتابه المصاحف      وأخرج
ر﴿: على حمزة الزيات  قرأت«:  قال أنَّه )٢(مهاجر ـ ِوٱ َ ۡ :  مصاحفناإن:  ثم قلت﴾،ذِي َ

  .)٤)(٣(»﴾ذِي﴿: ال تقرأها إال:  قالأفأقرؤها؟)) َذا((
ۡ ﴿: قوله تعالى  • ـِ ٰأ َ َ

، رسمت في مصاحف أهل الكوفة باأللف،   ]٦٣: األنعام [﴾
َأ((وفي غيرها بالياء والتاء  َ

(()٥( .  
َل﴿: قوله تعالى  • ل َ ـ َر  ٱ َۡ ُ ََ ۡ ۡ َ ِ ، رسمت في مصاحف أهل الكوفة      ]٤: األنبياء [﴾ّ

ْ((باأللف، وفي سائر المصاحف بغير ألف  ُ(()٦(.  
َ﴿: قوله تعالى  • ٰ ضَ ِ    ٱ

َ ۡ ِ ۡ ُۡ ۡ ِ
َ َـ﴿: ، وقوله تعالى  ]١١٢: المؤمنون[ ﴾َ ٰ ِ إن َ

ۡـ ُ ۡ : صاحف أهل الكوفة بغير ألـف ، رسم الموضعان في م ]١١٤: المؤمنون [﴾ِ
))ْ   . )٧(، وفي سائر المصاحف باأللف))ُ

ُو ﴿: قوله تعالى  • َۡ ََ ِ َ ۚ ۡ ِ ِ ۡ ، رسمت في مصاحف أهـل الكوفـة        ]٣٥: يس[ ﴾َ
ۡ((بغير هاء بعد التاء  َ ِ   .)٨(، وفي سائر المصاحف بالهاء))َ

ۡأو﴿: قوله تعالى  •
َ

ض ٱ ِ أن   ٱ
َ َۡ ِ َ ِ ۡ َدُ َ َ ، رسمت فـي مـصاحف   ]٢٦: غافر [﴾ۡ

ۡأو﴿: أهل الكوفة بألف قبل الواو
َ

  .)٩())و((، وفي سائر المصاحف بغير ألف ﴾

                                         
 ).١٤٦(المصاحف ) ١(
 . أقف له على تاريخ وفاةمل) ٢(
 ).٢٨٩(، وجميلة أرباب المراصد )١٣٣(الوسيلة : ينظر أيضا) ٣(
 فيما بينها، وقد يدل هذا على وجود مصاحف أخرى ألهل العـراق غيـر مـصحف         فتيؤخذ من هذا أن مصاحف أهل الكوفة اختل       : قلت) ٤(

 . أعلمواهللالكوفة والبصرة، ا
 ). ٦٧(، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم )٣/٤٨٩(، ومختصر التبيين )٥٧٧(، والمقنع )٩٨(هجاء مصاحف األمصار : ينظر) ٥(

ـين      )٥٨٢(، والمقنع   )١٠٠(، وهجاء مصاحف األمصار     )١٥٥( البن أبي داود     حفالمصا: ينظر) ٦( ـة   )٤/٨٥٢(، ومختـصر التبي ، وعقيل
 ).٩٣( القصائد البيت رقم أتراب

، وعقيلة أتـراب  )٤/٨٩٨(، ومختصر التبيين )٥٨٤(، والمقنع )١٠٠(، وهجاء مصاحف األمصار )٣٣٣(فضائل القرآن ألبي عبيد   : ينظر) ٧(
 ).١٨٩( كشف العقيلة إلى، والوسيلة )٩٥(القصائد البيت رقم 

ـ   )٥٨٦(، والمقنع   )١٠١ (را، وهجاء مصاحف األمص   )١٤٤(المصاحف البن أبي داود     : ينظر) ٨( ـة   )٤/١٠٢٥ (ين، ومختصر التبي ، وعقيل
 ).٢١٠- ٢٠٩ (لة والوسيلة إلى كشف العقي،)١٠٥(أتراب القصائد البيت رقم 

ـين  داود أبي مام، ونسب اإل)٥٨٧(، والمقنع )١٠١(هجاء مصاحف األمصار   : ينظر) ٩( ـا بغيـر ألـف    ) ٤/١٠٧٠( في مختصر التبي كتابته
) ١٤٤(، ونسبها اإلمام ابن أبـي داود فـي المـصاحف            )١٠٧(لشام والبصرة، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم        لمصاحف الحرمين وا  
أنه رآها في المصحف الـشامي  ) ٢١٩(الكوفة والبصرة معا، وذكر اإلمام السخاوي في الوسيلة إلى كشف العقيلة  : لمصاحف أهل العراق  

ۡ أو﴿، وفي مصاحف أهل العراق ))وأن((  أنَ
َ

﴾ . 



 

 )٢١٨٥(

ِ ﴿: قوله تعالى  • ـ ِ ـ  ۡوو ٱ ََ ٰ ِ َ َ َٰ َ ِ
ۡ ـۡ ۖإ ٰ َ ۡ ، رسـمت فـي     ]١٥: األحقـاف  [﴾ِ

ر المـصاحف   مصاحف أهل الكوفة بزيادة ألف قبل الحاء وبعد السين، وفي سـائ           
  . )١())حسنا((بغير ألف 

  :  ما انفردت به مصاحف أهل البصرة)٢
َن ﴿: قوله تعالى  • ُُ َ َِ نِۚ َ  أ  ُ َ َ َ َُ ن ﴿،  ]٨٧: المؤمنـون [ ﴾ۡ َـ ُُ َ َِ ـ ِۚ  ۡ ُ

ون ـ  َ ُ َ ۡ ُ ٰ َ ، رسمت في مصاحف أهل البصرة باأللف فـي         ]٨٩: مؤمنونلا [﴾َ
  . )٢(، وفي سائر المصاحف بالالَّم فيهما﴾ا﴿: لجاللة في الموضعيناسم ا

  :  ما اجتمعت عليه مصاحف أهل العراق، دون غيرها)٣
ل﴿: قوله تعالى  • ُو ُ َ اَ ـ ِ ءا ٓ ٱ َُ َ ، رسمت في مصاحف أهل الكوفة ]٥٣: المائدة [﴾َ

ل﴿: والبصرة وسائر العراق بغير بواو قبل      ُـ ُ احف أهـل المدينـة     ، وفي مص  ﴾َ
 . )٣(ومكَّة والشام بغير واو

ٗ﴿: قوله تعالى  • ۡ َ َ ۡ ِ ـّ  ٗ َ َ ، رسمت في سائر مصاحف أهـل       ]٣٦: الكهف [﴾ُ
َ﴿: العراق بغير ميم على التوحيد    ۡ ِ ، وفي مصاحف أهل المدينة ومكَّة والـشام  ﴾ّ

َ((بزيادة ميم بعد الهاء على التثنية  ُ ۡ ِ(()٤( .  

                                         
ـين   )٥٩٠(، والمقنـع  )١٠١(، وهجاء مـصاحف األمـصار       )١٤٤(المصاحف البن أبي داود     : ينظر) ١( ، ومختـصر التبي

 ). ٢٢٧(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )١١٢(، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم )٤/١١١٨(
، ومختـصر   )٥٨٢(، والمقنع   )١٠٠(، وهجاء مصاحف األمصار     )١٥٥(المصاحف البن أبي داود     : ينظر) ٢(

 ).٩٦(، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم )٤/٨٩٥(التبيين 

، وهجاء مـصاحف األمـصار   )٣٢٨(، وفضائل القرآن ألبي عبيد  )١٥١(المصاحف البن أبي داود     : ينظر) ٣(
 ).٦٤( القصائد البيت رقم اب، وعقيلة أتر)٣/٤٤٨(، ومختصر التبيين )٥٧٦(، والمقنع )٩٨(

، ومختـصر   )٥٨١(، والمقنـع    )٩٩(، وهجاء مصاحف األمصار     )١٥٢(بن أبي داود     ال المصاحف: ينظر) ٤(
 ).٩٠( البيت رقم القصائد، وعقيلة أتراب )٣/٨٠٧(التبيين 



– 

  )٢١٨٦(

  :  التي اختلفت فيها المصاحفالحروف: خامس المبحثال
       به كل مصحف مـن المواضـع دون   سبقت اإلشارة في المباحث السابقة إلى ما اختص 

  ـ    ا مصحف مه هذا المبحث بجمع ما اجتمع على رس       عنىغيره، وسوف ي  ان فـأكثر مخالفً
  : لتالي بعد االستقراء والتتبع، وهي كاالمواضع المصاحف، وقد جمعت هذه يةبق

ٰوو﴿:  تعالى قوله • َ َِ ٰ  إ َ َۡ ِ ٓ ِۧ ِ  ِ َ  في مـصاحف أهـل    رسمت ،]١٣٢: البقرة[ ﴾ُ
ٰوأو(( :المدينة والشام بألف بين الواوين     ْ  وفي غيرها من المـصاحف بغيـر        ،))َ

 . )١(ألف
ا﴿:  تعالى قوله • ر ٓو ُ ِ َ ٖ إ َ َ ِ ۡ َ ٰ َ احف أهـل    رسمت في مص   ،]١٣٣:  عمران آل [﴾ِ

 .)٢(، وفي غيرها بإثبات الواو))ساِرعوا: ((المدينة والشام بغير واو قبل السين
ََ ﴿:  تعالى قوله • ۡ ـَ  ۡ ُ  رسمت في مصاحف أهل المدينـة     ،]٥٤: المائدة [﴾ِ

د: ((دالين بشاموال َ ۡ  .)٣( وفي غيرها بدال واحدة،))َ
: القاسم بـن سـالم قـال        اإلمام أبا عبيد    اإلمام الداني واإلمام السخاوي أن     وذكر

َ﴿:  رأيتها في اإلمام بدالين، وفي سائر المصاحفوكذلك« ۡ  . )٤(» بدال واحدة﴾َ

                                         
، وعقيلة أتراب القصائد البيت )٢١١-٢/٢١٠( التبيين ر، ومختص)٥٧١(، والمقنع )٩٧(هجاء مصاحف األمصار : ينظر) ١(

  ).١١٥(عقيلة ، والوسيلة إلى كشف ال)٥٥(رقم 
ٰ وو﴿: واختلفوا في«): ٢٢٤-٢/٢٢٣( في النشر لجزري اإلمام ابن ا   قال َ َ ٓ َ ۡإ ِ ِٰ  فقرأ المدنيان وابن عامر  ﴾ُ َِۧ

ٰوأو(( ْ ، بهمزة مفتوحة صورتها ألفا بين الواوين مع تخفيف الصاد، وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشام،                 ))َ
 .» هو في مصاحفهمذلك الصاد من غير همزة بين الواوين، وكوقرأ الباقون بتشديد

  ).٦١(وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم ،)٢/٣٦٦(، ومختصر التبيين)٥٧٢(المقنع،)٩٧(هجاء مصاحف األمصار:  ينظر)٢(
ر﴿: واختلفوا في «): ٢٤٢/ ٢ (نشر اإلمام ابن الجزري في ال     قال ـ ٓ و ُ ِ َ )) ساِرعوا(( فقرأ المدنيان وابن عامر     ﴾ اَ

 . »بغير واو قبل السين، وكذلك هي في مصحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بالواو، وكذلك هي في مصاحفهم
 القصائد البيت رقم    راب، وعقيلة أت  )٣/٤٤٩ (تبيين، ومختصر ال  )٥٧٦(، والمقنع   )٩٨(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٣(

  ).١٣٤(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )٦٤(
 فيما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق؛ فنسب رسمها بدالين    رهاذك) ٣٢٨ (يد ألبي عب  القرآن فضائل   وفي

نسب الرسم بدالين لمصاحف أهـل      ) ٣٣٠(لمصاحف المدينة، أما الرسم بدال واحدة فنسبه لمصاحف العراق، ثم في            
  ).١٤٨-١٤٦(الشام، وذكرها كذلك اإلمام ابن أبي داود في المصاحف 

 اإلمام ابن الجزري قراءة اإلمام نافع واإلمام أبي جعفر المدنيين وابن عامر الشامي بـدالين مكـسورة ثـم             ذكرو
 مشددة مفتوحة، قال اإلمام ابن احدة، وقرأ الباقون بدال و»وكذا هو في مصاحف أهل المدينة والشام«: مجزومة ثم قال

 ).٢/٢٥٥(النشر : ينظر. »احفهم مصيوكذلك هو ف«: الجزري
 . ألبي عبيدءات السخاوي إلى كتاب القرامونسبها اإلما) ١٣٤( إلى كشف العقيلة سيلة، والو)٥٧٦(المقنع : ينظر) ٤(



 

 )٢١٨٧(

ِ﴿:  تعالى قوله • َوٱ وا َ ٗ ٱ ِ ۡ َ ُ ارَ ٗا  َ  في مـصاحف    رسمت ،]١٠٧: التوبة [﴾ِ
ـٱ﴿:  المدينة والشام بغير واو قبل     لأه ـٱو﴿: سائر المـصاحف  وفي   ،﴾َِ َِ﴾ 

 .)١(بالواو
ۡ﴿:  تعالى قوله • ن رُ ـ  ِ ّ َ َ َ ۡ  مكَّـة  رسمت في مصاحف أهـل      ،]٩٣: اإلسراء [﴾ُ

 .)٢(، وفي سائر المصاحف بغير ألف))قَاَل: ((والشام بألف
ۡو﴿:  تعالى قوله • َ َ َ  َ ِ ٱٱَ ِ ِ ِ َ ف  فـي مـصاح  رسمت ،]٢١٧: الشعراء [﴾ۡ

 .)٣( بالواوالمصاحف، وفي سائر ))فَتَوكَّل: ((أهل المدينة والشام بالفاء
َ ﴿:  تعالى قوله • ِ ـَ  ۡ ُ ِ ۡ َۡ َ َ  في مصاحف أهـل     سمت ر ،]٣٠: الشورى [﴾َ

 .)٤(، وفي سائر المصاحف بزيادة فاء))ِبما: ((المدينة والشام بغير فاء قبل الباء

                                         
ـين     )٥٧٩(، وهجاء مصاحف األمـصار، والمقنـع        )٣٣١(و) ٣٢٩( ألبي عبيد    آنفضائل القر : ينظر) ١( ، ومختـصر التبي

ـام ابـن أبـي    ). ١٦٠( والوسيلة إلى كشف العقيلة ،)٧٨(، وعقيلة أتراب القصائد البيت رقم    )٦٤٠- ٣/٦٣٩( ونسب اإلم
  . الرسم بغير واو لمصاحف أهل الحجاز والشام) ١٥١(داود في المصاحف 

ُواٱ َِٱَو ﴿: واختلفوا في«): ٢٨١/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر     قال ـامر   ﴾َ ـٱ ﴿ فقرأ المدنيان وابن ع َِ﴾  
 .»ي مصاحف أهل المدينة والشام، وقرأ الباقون بالواو، وكذا هي في مصاحفهم هي فذا وكواو،بغير 

ـم   )٣/٧٩٥(، ومختصر التبيين )٥٨١( والمقنع مصار،هجاء مصاحف األ  : ينظر) ٢( ، )٨٧(، وعقيلة أتراب القصائد البيـت رق
  ). ١٧٥(والوسيلة إلى كشف العقيلة 

ۡ ﴿ في   افوواختل«): ٣٠٩/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر       قال ۡـ ُ َنُ ـامر      ﴾ َ ـالَ (( فقرأ ابن كثير وابـن ع )) قَ
ۡـ ﴿ والشام، وقرأ الباقون ةباأللف على الخبر، وكذا هو في مصاحف أهل مكَّ     بغير ألف على األمر، وكذا هـو فـي   ۡ﴾ُ

 .»مصاحفهم

ـم      ، وعقيل )٤/٩٤٠(، ومختصر التبيين    )٥٨٥(، والمقنع   )١٠٠(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٣( ة أتراب القصائد البيت رق
 بالفاء لمصاحف أهـل  رسمال) ١٥٣(، ونسب اإلمام ابن أبي داود في المصاحف )١٩٦(، والوسيلة إلى كشف العقيلة     )٩٩(

  .الحجاز والشام
ۡو ﴿: واختلفوا في«): ٣٣٦/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر   قال َ َ َ َ ِۡٱ َ ِ ـدنيان وابـن    ﴾َ )) وكـل فت(( فقرأ الم

 .»بالفاء، وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بالواو، وكذلك هي في مصاحفهم

، )١١٠(تراب القـصائد    أ، وعقيلة   )٤/١٠٩٢(، ومختصر التبيين    )٥٨٨(، والمقنع   )١٠١(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٤(
الرسم بغير فاء لمـصاحف أهـل       ) ١٥٣(لمصاحف  ، ونسب اإلمام ابن أبي داود في ا       )٢٢٣(والوسيلة إلى كشف العقيلة     

  .الحجاز والشام
ۡ  ﴿واختلفوا في «): ٣٦٧/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر   قال َ َ َ َ ِ ـا (( فقرأ المدنيان وابن عامر ۡ﴾َ بغيـر  )) بم

 . » وقرأ الباقون بالفاء، وكذلك هي في مصاحفهم،فاء قبل الباء، وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام



– 

  )٢١٨٨(

ِد ﴿: قوله تعالى  • َ ِ ٰ ـََ ف   ُ ُۡ َۡ َ َ ذكـر اإلمـام المهـدوي    ] ٦٨: الزخرف [﴾ٌ
، وذكر  )١())ِعباِدي يا: ((واإلمام الداني أنَّها في مصاحف أهل المدينة والشام بالياء        
ِد﴿: اإلمام الداني أنَّها رسمت في سائر مصاحف أهل العراق         َ ِ ٰ بغير ياء، ثـم     ﴾َ

مكَّة، ألن قراءتهم كذلك، وال نَـص   وكذا ينبغي أن تكون في مصاحف أهل        «: قال
عندنا في ذلك عن مصاحفهم، إالَّ ما حكاه ابن مجاهد أن ذلك في مصاحفهم بغيـر         

إن ذلك في مصاحفهم بالياء، وأحسبه أخذ ذلـك         : ياء، ورأيت بعض شيوخنا يقول    
 إذ حكى أنَّه رأى الياء في ذلك ثابتة فـي مـصاحف أهـل               ،من قول أبي عمرو   

  .)٢(»مكَّة من الحجاز، واهللا أعلمالحجاز، و
 هذا في مصاحف أهل الحجـاز    ورسم«:  اإلمام أبي داود في مختصر التبيين      وقال

  . )٣(» وفي مصاحف أهل العراق بغير ياء،والشام بالياء
ـ     «:  اإلمام السخاوي في الوسيلة    وقال ة وقد رأيته فـي بعـض المـصاحف المدني

د﴿:  العراقية القديمـة   لمصاحف بعض ا  بالياء، وفي )) ِعباِدي يا: ((القديمة ِـ َ ِ ٰ  بغيـر  ﴾َ
ِد﴿:  وقال محمد بن عيسى في كتابه      ،ياء َ ِ ٰ ف َ َ ٌـ ۡ كـوفي وبـصري،    :  بغير ياء  ﴾َ

 .)٤(»بالياء)) ِعباِدي يا: ((ورأيته في المصحف الشامي الذي تقدم ذكره
ِ  ﴿:  تعالى قوله • َو َ َِ ِ َ ۡ ُ ٱَ ُ َ  ،، ذكر اإلمـام المهـدوي     ]٧١ :الزخرف[ ﴾ۡ

 في مصاحف أهل المدينـة      ها واإلمام الشاطبي أنَّ   ، أبو داود  واإلمام ،واإلمام الداني 
 .)٥(ينءوالشام بها

  .)٦(» رأيته في اإلماموبهاءين«:  اإلمام الداني عن اإلمام أبي عبيد قولهونقل

                                         
 . ةوذكر أنها كذلك في مصاحف أهل مكَّ) ٥٨٨ (لمقنع، وا)١٠١(هجاء مصاحف األمصار : ينظر) ١(

 ).٥٨٩(المقنع ) ٢(

 ).٢/١٤١(مختصر التبيين لهجاء التنـزيل، لإلمام أبي داود ) ٣(

 ).٢٢٥(الوسيلة إلى كشف العقيلة ) ٤(

، وعقيلـة أتـراب     )٤/١١٠٦ (التبيينصر  مختو ،)٥٨٩(، والمقنع   )١٠١ (صارهجاء مصاحف األم  : ينظر) ٥(
  ).١١١(القصائد البيت رقم 

ۡ ﴿: واختلفوا في «): ٣٧٠/ ٢( في النشر    ي اإلمام ابن الجزر   قال ِ ٱَ
َ ۡ

ِ َُ  فقرأ المدنيان وابـن    ﴾ ُ
ۡ ﴿عامر وحفص   َِ ِ   بزيادة هاء ضمير مذكر بعد الياء، وكذلك هو في المصاحف المدنية، والشامية، ﴾َ

 .» والعراقة مكَّصاحفوقرأ الباقون بحذف الهاء، وكذلك هو في م

 ). ٢٢٤(الوسيلة إلى كشف العقيلة : ، وينظر أيضا)٥٩٠(المقنع ) ٦(



 

 )٢١٨٩(

ديمـة المدنيـة    أنا في بعض المـصاحف الق )١(رأيتها وكذلك«:  اإلمام السخاوي  وقال
ـ     فبالهاء، ورأيته في المصاح     ي العراقية القديمة المعتبرة بغير هاء، ورأيتـه فـي المكِّ

  . )٢(»بالهاء)) تشتهيه: ((كذلك، وكشفت المصحف الشامي الذي قدمت ذكره، فرأيته فيه
ون إ ٱ أن ﴿:  تعالى قوله •  

َ َ ََ ِ َ ُ ُ َ َۡۡ م الـداني    اإلما كر ذ ،]١٨: محمد [﴾ـَ
ِِإن  : (( والكوفيين بالكسر مع الجـزم     مكَّة رسمت في مصاحف أهل      هاأنَّ ِـ

ۡ َ(( ،
 ،)٣( خاصـة  مكَّة كذلك في مصاحف أهل      سمت ر هاوروى بإسناده عن الكسائي أنَّ    

 . )٤( بهرأ منهم قاوال نعلم أحد:  قالهونَقَل عن خلف بن هشام أنَّ
َن ٱ ﴿:  تعالى قوله • ِ ُ ٱٱَ َُ ِ َ ۡ ِ َ  رسمت في مصاحف أهـل  ،]٢٤: الحديد [﴾ۡ

َ﴿: المدينة والشام بغير  .)٥( وفي سائر المصاحف بزيادتها﴾ُ
َو﴿: ى تعال قوله • ـَ ف   َ ٰ َ ۡ ُ ُ َ  دينة المأهل في مصاحف   رسمت ،]١٥: الشمس [﴾َ

  . )٦(، وفي سائر المصاحف بالواو))فال(( بالفاء شاموال

                                         
 )).يهتشته((أي كلمة ) ١(
 ).٢٢٤(الوسيلة إلى كشف العقيلة ) ٢(

 نةكتبوا في مصاحف المدي   «: لافق) ٤/١١٢٣(، ووافقه اإلمام أبي داود في مختصر التبيين         )٥٩٠(المقنع  : ينظر) ٣(
 أن ﴿: والبصرة والشام 

ۡ َ َ
ـ  ًِ َ ْ َ ُ  بياء بين التاء، والهاء، وقرأنا كذلك للجماعة، مع فتح الهمزة والياء، وفي    ﴾ َ

  .»بال ياء)) إن تأتهم: (( والكوفةة،مصاحف أهل مكَّ
 ة،كذلك في مصاحف أهل مكَّ    روي أنه   «): ١٠٢-١٠١( اإلمام المهدوي في هجاء مصاحف األمصار        وقال

  .»نه في بعض مصاحف الكوفةإ :واختلف فيه، وقيل أيضا
وذُكر أنه في مصاحف «): ١٤٠( األندلسي في الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف وثيق اإلمام ابن وقال
 . » بغير ياء على الشرط وليس بمشهورةأهل مكَّ

 اءات وذكرها العكْبري في إعراب القـر     ة،عن أهل مكَّ  ) ٢/٢٧٠( المحتسب    وهي قراءة شاذة ذكرها اإلمام ابن جني في        )٤(
 ). ٩/٤٦٨(، وأبو حيان في البحر المحيط في التفسير )١٦/٢٤١( في الجامع ألحكام القرآن لقرطبي، وا)٢/٤٨٧(الشواذ 

 أتراب القصائد   ، وعقيلة )٤/١١٨٨(، ومختصر التبيين    )٥٩٢(، والمقنع   )١٠٢(هجاء مصاحف األمصار    : ينظر) ٥(
  ).٢٣٤-٢٣٢(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )١١٤(البيت رقم 

ن ٱ  ٱ﴿واختلفوا في «): ٣٨٤/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر      قال  ۡ َ ُ َ ِ َِ  فقرأ المدنيان وابن عامر  ﴾َ
 .»ك في مصاحفهم، وكذل)هو(وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بزيادة ) هو(بغير 

، وعقيلة أتراب القصائد    )٥/١٣٠١(، ومختصر التبيين    )٥٩٢ (قنع، والم )١٠٢( األمصار   صاحفهجاء م : ينظر) ٦(
  ). ٢٤٣(، والوسيلة إلى كشف العقيلة )١٢٠( رقم البيت

ف﴿:  فيختلفواوا«): ٤٠١/ ٢( اإلمام ابن الجزري في النشر قال ُ و  َ َ َ )) فال((مر  فقرأ المدنيان وابن عا ﴾َ
 .» هي في مصاحفهمكبالفاء، وكذا هي في مصاحف المدينة وأهل الشام، وقرأ الباقون بالواو، وكذل



– 

  )٢١٩٠(

 ة عـد  تظهـر  على اختالفهـا     فقه من المواضع التي اتُّ    ؤ استقرا تم إلى ما    روبالنظ
  بات يكون خالفها من باب وجوه المخالفة الجائزة، كالخالف في إث          مواضع يمكن أن 

          يكثر في الرسم    ااأللف أو حذفها، والخالف في الياء بين الحذف واإلثبات، وهذا مم 
  .)١(العثماني

 حرف مكـان    لف فيها بزيادة حرف أو نقصانه، أو حلو        المواضع كان الخال   وغالب
 إالَّ في موضـعين فـي       ة إلى مستوى االختالف في كلم     االختالفحرف، ولم يصل    

َوأ﴿:  في سورة التوبة   تعالىقوله   َ َ ۡ ُ َ ٖ ٰ ِي َ ۡ ـ َ َ َ ۡ ُـ ٱَ ٰ َ ۡ َ  التـي   ،]١٠٠ [﴾ۡ
ـ﴿قبل  )) نِم: (( خاصة بزيادة  مكَّةرسمت في مصاحف أهل      َ َ ۡ  سـورة   وفـي  ﴾،َ

ِن﴿: الحديد َ َٱ َ ِٱ ُ َ ُٱ ۡ ِ َ من مصاحف أهـل المدينـة      ) هو (بحذف] ٢٤ [﴾ۡ
 )هـو ( المختلف فيهـا مـن حـرفين همـا     لكلمة انت وفي كلتا الحالتين تكو    لشام،وا
  .)٢()من(و

                                         
 ).٥٩٤(رسم المصحف، للدكتور غانم الحمد : ينظر) ١(

 ).٥٩٥( المصحف للدكتور غانم الحمد رسم: ينظر) ٢(



 

 )٢١٩١(

  :الخاتمة
  :  على التوفيق والتمام، أما بعدالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له

  : فقد خَلُص البحث إلى عدة نتائج، كان من أهمها ما يلي
كُتبت المصاحف العثمانية على طريقة الكتابة في ذلك العصر من غيـر نقـط وال              - ١

شكل، وساهمت هذه الطريقة في احتمال كثير من القراءات القرآنية التي صـحت             
 .  عن النبي 

عثمانية في الكلمات التي تشمل على أكثر مـن قـراءة ثابتـة         اخْتلفت المصاحف ال   - ٢
 وال يحتملها رسم واحد، حيث جاءت في بعضها برسم وفي           صحيحة عن النبي    

 .اآلخر برسم آخر، ولم تُجمع في مصحف واحد خشية التغيير والتخليط
كُتبتْ بعض الحروف في مصحف دون اآلخر؛ إشعارا بصحتها جميعـا وجـواز              - ٣

 .القراءة بها
 بحلـولِ  الخالف بين المصاحف العثمانية كان بزيادة حرف أو نقـصانه، أو       غالب - ٤

 إلى مستوى االختالف في كلمـة إال فـي          الخالفحرف مكان حرف، ولم يصل      
 .نموضعي

أربعـة  حـسب الدراسـة      التي اختلفت فيها المصاحف العثمانيـة        واضع الم بلغت - ٥
 بقيـة  فيهـا مواضع خالف   ا، حيث انفرد المصحف المكي بأربعة       ن موضع يوأربع

 المصاحف في سـبعة مواضـع،       من وخالف المصحف الكوفي غيره      صاحف،الم
وانفرد المصحف البصري بموضع واحد، واتفق المصحف الكوفي والبصري على          
موضعين دون بقية المصاحف، وبلغت المواضع الخالفية التي اشترك فيها أكثـر            

 . عشر موضعايمن مصحفين اثن
  :وصيات التي خرج بها هذا البحث فهي كالتاليأما عن أبرز الت

  .دراسة ألثر رسم المصاحف العثمانية على قراءة أهل األمصار المرسل إليهم_  ١
جمع الكلمات التي وردت فيها قراءتان ورسمتْ في المصاحف العثمانيـة بخـالف             _ ٢

  . األصل لتحتمل القراءتين، ودراستها دراسة لغوية
 اهللا تعالى إليه في هذا البحث، وأسأل اهللا تعالى العفو والمغفـرة             وأخيرا، فهذا ما وفقني   

  .عن التقصير والزلل، والحمد هللا رب العالمين



– 

  )٢١٩٢(

  :فهرس المصادر والمراجع
الرحمن بن إسماعيل بن      شهاب الدين عبد   سم القا يبأل : المعاني من حرز األماني    إبراز - ١

: وتقديم تحقيق ،)ه٦٦٥: فى سنة المتو(إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة       
بدون رقم الطبعة، وتـاريخ     (لبنان،  - بيروت ، الكتب العلمية  دارإبراهيم عطوه عوض،    

  ).الطبع
: المتـوفى (الرحمن بن أبي بكر السيوطي        لجالل الدين عبد   :اإلتقان في علوم القرآن    - ٢

محمد أبو الفـضل إبـراهيم، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،              : ، تحقيق )ه٩١١
 .م١٩٧٤ /ه١٣٩٤

 السعيد يوسف الخميسي، رسالة اللطيف عبدل : المصاحف دراسة لغوية تاريخية  اختالف - ٣
ماجستير مقدمة لقسم اللغة والدراسات السامية والشرقية، جامعـة القـاهرة كليـة دار              

 .م١٩٨٩-ه١٤١٠: العلوم، سنة

ـ    علي بن   حمد أل : في تمييز الصحابة   اإلصابة - ٤ بن محمد بن أحمد بن حجـر الع  قالنيس
 دار ،الموجود، وعلى محمد معـوض     عادل أحمد عبد  : تحقيق ،)ه٨٥٢: المتوفى سنة (

  .ه١٤١٥ ،١طلبنان، - بيروت،الكتب العلمية
: المتـوفى سـنة  (اهللا العكْبـري    بن الحسين بن عبد  اهللا عبد ل : القراءات الشواذ  إعراب - ٥

-ه١٤١٧،  ١بنان، ط ل-محمد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب، بيروت      :  تحقيق ،)ه٦١٦
  .م١٩٩٧

 األندلـسي  بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان      محمد ل : المحيط في التفسير   البحر - ٦
 الطبعةلبنان،  - بيروت ، دار الفكر  ،صدقي محمد جميل  : تحقيق ،)ه٧٤٥: المتوفى سنة (

  .ه١٤٢٠
- جـدة ، مطبعـة الفـتح  ،القادر الكـردي   طاهر بن عبد   محمد ل : القرآن الكريم  تاريخ - ٧

  .م١٩٤٦-ه١٣٦٥، ١، طالسعودية
 في رسم الباقي من قراءات األئمـة        لظمآن مورد ا  بتكميل اإلعالن   على لخالن ا تنبيه - ٨

: المتـوفى ( إلبراهيم بن أحمد المارغني التونسي       :األعيان لإلمام ابن عاشر األندلسي    
 الـشيخ  ضبطه ،دليل الحيران على مورد الظمآن :  وهو مطبوع ضمن كتاب    ،)ه١٠٩٠

  .م٢٠١٥، ٣لبنان، ط-ار الكتب العلمية، بيروتزكريا عميرات، د



 

 )٢١٩٣(

علـي  :  محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، تحقيق       :تاج العروس من جواهر القاموس     - ٩
 .١٩٧٨ -١٤٠٧هاللي وآخرون، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، 

 دار ، عوض مرعبمحمد:  تحقيق، بن أحمد بن األزهري الهروي     محمدل:  اللغة تهذيب -١٠
  .م٢٠٠١ ،١طلبنان، -بيروت ،راث العربيإحياء الت

: المتوفى سنة (الداني بن سعيد بن عثمان بن عمر       عثمان ل : في القراءات السبع   التيسير -١١
-ه١٤٠٤ ،٢طلبنـان،   - بيـروت  العربي، الكتاب   دار ،اوتو تريزل : تحقيق ،)ه٤٤٤

 .م١٩٨٤

ـ      عثمانألبي عمرو   :  في القراءات السبع   البيان جامع -١٢ ن عمـر    بن سعيد بن عثمان ب
  .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨، ١ ط،اإلمارات- الشارقة، الشارقةجامعة، )ه٤٤٤: المتوفى(الداني 

 ،)ه٣١٠: المتـوفى  (طبري بن جرير بن يزيد ال    محمدل:  البيان في تأويل القرآن    جامع -١٣
  .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠ ،١ط ، الرسالةمؤسسة ، محمد شاكرأحمد: تحقيق

النبـي بـن      عبـد  لقاضـي ل: ء اصطالحات الفنون أو دستور العلما     ي العلوم ف  جامع -١٤
حـسن  :  عباراته الفارسية  عرب ،)ه١٢المتوفى في القرن    (الرسول األحمد نكري     عبد

  .م٢٠٠٠-ه١٤٢١ ،١طلبنان، - بيروت، الكتب العلميةدار ،هاني فحص
 بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح األنـصاري الخزرجـي    محمدل: ن ألحكام القرآ  الجامع -١٥

 ،أحمد البردوني، وإبـراهيم أطفـيش     : تحقيق ،)ه٦٧١: المتوفى( القرطبي   ينشمس الد 
 .م١٩٦٤-ه١٣٨٤ ،٢طمصر، - القاهرة،دار الكتب المصرية

: ، تحقيـق )ه٦٥٤:ت(البن وثيق األندلسي  : الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف       -١٦
  .م٢٠٠٩_ه١٤٢٩، ١األردن، ط_ غانم قدوري الحمد، دار عمار 

 إلبراهيم بن عمـر الجعبـري   :اصد في شرح عقيلة أتراب القصائد  جميلة أرباب المر   -١٧
محمد خضير الزوبعي، دار الغوثـاني للدراسـات    : ، دراسة وتحقيق  )ه٧٣٢: المتوفى(

  .م٢٠١٠-ه١٤٣١، ١سورية، ط-القرآنية، دمشق

 الـشاطبي الرعينـي     ةيرللقاسم بن فِ  :  األماني ووجه التهاني في القراءات السبع      حرز -١٨
محمد تمـيم الزعبـي، دار الغوثـاني        :  ضبطه وصححه وراجعه   ،)ه٥٩٠: المتوفى(

  .م٢٠١٠-ه١٤٣١، ٥سوريا، ط-للدراسات القرآنية، دمشق



– 

  )٢١٩٤(

 بن أحمد بن سليمان المـارغني التونـسي         براهيمإل:  الحيران على مورد الظمآن    دليل -١٩
بدون رقم طبعة، وتـاريخ     (مصر،  -القاهرة ، دار الحديث  ،)ه١٠٩٠: المتوفى(المالكي  

 ).طبع

 قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع،    غانمل:  لغوية تاريخية  اسة المصحف در  رسم -٢٠
 .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠، ٢األردن، ط-عمان

 المكتبـة   ،)م٢٠١٧: المتـوفى (حي حسين الفرمـاوي     ال عبدل:  المصحف ونقطه  رسم -٢١
-ه١٤٢٥، ١الـسعودية، ط -السعودية، ودار نور للمكتبات، جدة   -المكية، مكة المكرمة  

 .م٢٠٠٤

ضمن كتاب اإلمتاع بجمـع مؤلفـات       : سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين       -٢٢
، الجزء الثالث، وزارة األوقاف والـشؤون       )ه١٣٨٠: المتوفى(محمد بن علي الضباع     

 ).بدون رقم طبعة، وتاريخ طبع(دولة الكويت، -اإلسالمية، الكويت

 ،)ه٣٩٣: المتوفى(وهري  بن حماد الج   سماعيل إل :لعربية تاج اللغة وصحاح ا    الصحاح -٢٣
 ،٤طلبنـان،   - بيـروت  ، العلـم للماليـين    دار ،الغفـور عطـار    أحمد عبـد  : تحقيق
  .م١٩٨٧ ه١٤٠٧

:  وسـننه وأيامـه   الصحيح المسند من حديث رسـول اهللا     لجامعا : البخاري صحيح -٢٤
محمد زهير الناصر، دار طوق     :  عناية ،)ه٢٥٦: المتوفى( بن إسماعيل البخاري     محمدل

   .ه١٤٢٢ ،١النجاة، ط
، )ه٥٩٠: المتوفى( للقاسم بن ِفيره الشاطبي      :عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد      -٢٥

 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١السعودية، ط-أيمن رشدي سويد، دار نور المكتبات: تحقيق

 الفـضل العـسقالني     ي بن علي بن حجر أب     حمدأل:  صحيح البخاري  رح الباري ش  فتح -٢٦
 ،البـاقي  محمد فؤاد عبـد :  كتبه وأبوابه وأحاديثهرقَّم ،)ه٨٥٢: المتوفى سنة (الشافعي  

 تعليقـات  وعليـه  ،محب الدين الخطيـب   :  بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه     وقام
-دار المعرفـة، بيـروت    : ، تصوير ١ ط ة،العزيز بن باز، المكتبة السلفي     عبد: العالمة
 .ه١٣٧٩لبنان، 

: المتـوفى (حمـد بـن عاشـر       واحد بن أ  ال عبدل:  الظمآن بمورد المنان المروي    فتح -٢٧
 .ه٢٠١٥-ه١٤٣٦، ١سلوى بنت أحمد األشقر، ط:  تحقيق،)ه١٠٤٠



 

 )٢١٩٥(

: المتـوفى  (دياهللا الهروي البغـدا     بن عبد  مالقاسم بن سالّ   ألبي عبيد :  القرآن فضائل -٢٨
 ، ابـن كثيـر    دار ، العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين      نمروا: تحقيق ،)ه٢٢٤
 .م١٩٩٥-ه١٤١٥ ،١طلبنان، -بيروتسوريا، -دمشق

: ت(محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف بـابن النـديم             :  الفهرست -٢٩
 هـ  ١٤١٧،  ٢، ط  لبنان – بيروت   ،  دار المعرفة ،  إبراهيم رمضان : ، تحقيق )هـ٤٣٨

 .م١٩٩٧ -

 مساعد الطيـار،  لدكتورل:  القرآن في عهد أبي بكر وعثمان    مع تحليلية لنص ج   قراءة -٣٠
التلقي في عهد الصحابة أنماط     : لعالمي الثالث للقراءات القرآنية   ضمن بحوث المؤتمر ا   

رة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ومجمع القـراء، المملكـة المغربيـة،           اومآالت، وز 
 . م٢٠١٧-ه١٤٣٩

 بكر بن مجاهـد     ي بن موسى بن العباس التميمي، أب      حمدأل:  السبعة في القراءات   كتاب -٣١
 ،مـصر -القـاهرة  ، دار المعارف  ف،شوقي ضي :  تحقيق ،)ه٣٢٤: المتوفى(البغدادي  

 .ه١٤٠٠ ،٢ط

:  ودراسة وتحقيقجمع): ه٢٢٤: المتوفى(القاسم بن سالم   القراءات ألبي عبيدكتاب -٣٢
أيمن صالح نعمة الشاهري، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم اللغة العربية وآدابها بجامعـة             

 .م٢٠١١-ه١٤٢٣: البصرة بالعراق، سنة

اهللا بن سـليمان بـن األشـعث األزدي       عبد بن أبي داود،     ألبي بكر :  المصاحف كتاب -٣٣
  ِجستانيالقاهرة ، الحديثة الفاروق ، بن عبده  محمد:  تحقيق ،)ه٣١٦: المتوفى سنة (الس -

 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣ ،١ط مصر،

 كتاب األعمال الكاملة للعالمة المقرئ      ضمن:  الدرية في المصاحف العثمانية    الكواكب -٣٤
حمد :  عناية وتحقيق  ،)ه١٣٥٧: المتوفى(قارئ المصرية   محمد بن علي الحداد شيخ الم     

-ه١٤٣١،  ١سـورية، ط  -اهللا حافظ الصفتي، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق       
  .م٢٠١٠

 دار  ،)ه٧١١: المتوفى( بن مكرم بن علي ابن منظور األنصاري         محمدل:  العرب لسان -٣٥
  .ه١٤١٤ ،٣ط لبنان،- بيروت،صادر



– 

  )٢١٩٦(

 ،)ه٩٢٣: المتـوفى ( بن محمد القـسطالني      حمدأل: راءات اإلشارات لفنون الق   لطائف -٣٦
، ١مـصر، ط  -خالد حسن أبو الجود، مكتبة أوالد الـشيخ للتـراث، الجيـزة           : تحقيق
 .م٢٠١٤

األردن، _  عمـان ،دار عمـار الحمـد،  غانم بن قدوري    : محاضرات في علوم القرآن    -٣٧
 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األولى، : الطبعة

 ألبي الفتح عثمان بن جني      :قراءات واإليضاح عنها   ال اذ في تبيين وجوه شو    المحتسب -٣٨
 ،ون اإلسالمية ؤ األعلى للش  المجلس- األوقاف وزارة ،)ه٣٩٢: المتوفى سنة (الموصلي  

 .م١٩٩٩-ه١٤٢٠ طبعة

مركـز الدراسـات    ،  مساعد بن سليمان بن ناصر الطيـار       :المحرر في علوم القرآن    -٣٩
هـ ١٤٢٩الثانية،: الطبعةلسعودية،  ا_ ، جدة والمعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي    

- ٢٠٠٨.  
الرحمن بن تمام  حق بن غالب بن عبد    ال عبدل:  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     المحرر -٤٠

ـ  عبد:  تحقيق ،)ه٥٤٢: المتوفى(بن عطية األندلسي المحاربي      الـشافي   سالم عبـد  ال
 .ه١٤٢٢ ،١طلبنان، - بيروت، الكتب العلميةدار ،محمد

 األمـوي  داود   يأب بن نجاح بن أبي القاسم       سليمانل: اء التنـزيل  التبيين لهج  مختصر -٤١
 الملـك   مجمعأحمد بن أحمد شرشال،     . د: تحقيق ،)ه٤٩٦: المتوفى (األندلسيبالوالء  

  .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣السعودية، - المدينة المنورة،فهد
 المؤمن بن عبد الحق، ابن شـمائل        عبدل:  على أسماء األمكنة والبقاع    طالع اال مراصد -٤٢

 .ه١٤١٢ ،١طبنان، - الجيل، بيروتدار ،)ه٧٣٩: المتوفى(قطيعي البغدادي ال

 المال الهروي القـاري     محمد سلطان بن   عليل:  المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    مرقاة -٤٣
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٢ ،١ط ،لبنان- الفكر، بيروتدار ،)ه١٠١٤: المتوفى(

: عرض ودراسـة   المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها         المصاحف -٤٤
-ه١٤٣٣، ١الـسعودية، ط -الرحمن الطاسان، دار التدمرية، الريـاض      بن عبد  محمدل

  .م٢٠١٢

دار صـادر،   ،  )هـ٦٢٦: المتوفى(ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي       : معجم البلدان  -٤٥
 .م١٩٩٥الثانية، : الطبعةلبنان، _ بيروت



 

 )٢١٩٧(

: المتـوفى  (حربـي  بـن غيـث ال     عاتقل: ةبوينَّ الْمعاِلِم الجغْرافية ِفي السيرة ال     معجم -٤٦
 .م١٩٨٢-ه١٤٠٢ ،١طالسعودية، - مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمةر دا،)ه١٤٣١

-ه١٤٢٢ ،١ط وريا،س- دمشق، القلمدار ، محمد الْجرمي  براهيمإل:  علوم القرآن  معجم -٤٧
 .م٢٠٠١

 العزيز بـن     عبيد عبد اهللا بن عبد     ألبي:  ما استعجم من أسماء البالد والمواضع      معجم -٤٨
 .ه١٤٠٣ ،٣ظ لبنان، - الكتب، بيروتعالم ،)ه٤٨٧: المتوفى(محمد البكري 

 شريفة كاشفة لما احتوت عليه من رسم الكلمات القرآنية وضبطها وعد اآلي             مقدمة -٤٩
عمـر  :  دراسة وتحقيـق ،)ه١٣١١: المتوفى( بن محمد المخلالتي  رضوانل: المنيفـة 

 .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧، ١مصر، ط-ةليياعالمراطي، مكتبة اإلمام البخاري، اإلسم

المتـوفى  ( لعثمان بن سعيد الـداني    :المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار       -٥٠
الـسعودية،  -نورة بنت حسن الحميد، دار التدمريـة، الريـاض   : ، تحقيق )ه٤٤٤: سنة
 . م٢٠١٠-ه١٤٣١ /،١ط

: لمتـوفى ا( بن سعيد الداني     عثمانل:  في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار      المقنع -٥١
بشير بن حسين الحميري، مكتبـة نظـام يعقـوبي الخاصـة،     :  دراسة وتحقيق ،)ه٤٤

 .م٢٠١٦-ه١٤٣٧، ١لبنان، ط- وشركة دار البشائر اإلسالمية، بيروتبحرين،ال

محمد بن عبد العظيم الزرقاني، مطبعة عيسى البابي        : مناهل العرفان في علوم القرآن     -٥٢
 ).بدون تاريخ الطبع(، ٣مصر، ط_ الحلبي وشركاؤه، القاهرة

: تحقيـق  ،)ه٨٣٣: المتوفى (الجزري بن محمد بن     محمدل:  القراءات العشر  ي ف النشر -٥٣
- بيـروت  ، دار الكتاب العلميـة    تصوير برى التجارية الك  المطبعة ، محمد الضباع  علي

 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣ ،٢طلبنان، 

ن، ، تحقيق حاتم الـضام )ه٤٤٠:ت(أحمد بن عمار المهدوي     : هجاء مصاحف األمصار   -٥٤
 .ه١٤٣٠، ١السعودية، ط_ دار ابن الجوزي، الدمام

: ، تحقيـق  )ه٦٤٣: المتـوفى ( لعلي بن محمد الـسخاوي       :الوسيلة إلى كشف العقيلة    -٥٥
-ه١٤٢٦الـسعودية،  -موالي محمد اإلدريسي الظاهري، مكتبـة الرشـد، الريـاض        

 .م٢٠٠٥



– 

  )٢١٩٨(

 



– 

 )٢١٩٩(

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ةـالمقـدم
.......      الحمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وعلى آله وأصحابه 

  وبعد
 صلى اهللا عليه -فقد تضافَرت النصوص الشرعية الدالّة على معجزات النبي      

    صلى اهللا عليه - الحسية والمعنوية، والكاِشفة عن صدق ما جاء به النبي - وسلم 
  . -لم وس

     وكانت الجبال من جملة تلك الكائنات التي تجلَّت في رحابها صور بهية من 
 رِضي -عن َأنَس بِن ماِلٍك  ودالئل نبوته، ف-  صلى اهللا عليه وسلم -معجزات النبي 

 نْهع قَاَل-اللَّه ، : " النَِّبي ِعدص- لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص -كٍْر،  ِإلَى ُأحو بَأب هعمد و
 فَما علَيك ِإلَّا نَِبي، َأو ؛)١(اثْبتْ ُأحد: ( وعمر، وعثْمان، فَرجفَ ِبِهم، فَضربه ِبِرجِلِه، قَاَل

   .)٢(" )ِصديقٌ، َأو شَِهيداِن 
، كَان علَى جبِل ِحراء -  يِه وسلَّمصلَّى اُهللا علَ -  َأن رسوَل اهللا : "عن َأِبي هريرةَ     و

 فَما علَيك ِإلَّا نَِبي، )٣(اسكُن ِحراء( : -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-  فَتَحرك، فَقَاَل رسوُل اهللا

                                         
   ..".  المدينة، وهو أقرب الجبال إليها، به وقعة ُأحديشمال: جبل ُأحد: " قال أبو الحسن الهروي) ١(
 ) ].٨١ص (عرفة الزياراتاإلشارات إلى مينظر  [

، باب منَاِقِب عمر بِن الخَطَّاِب َأِبي حفٍْص        - صلى اهللا عليه وسلم      -كتاب أصحاب النبي    أخرجه البخاري في صحيحه،     ) ٢(
 ِويدالع ِشينْه -القُرع اللَّه ِضيويأتي الحديث عنه مفصال في المبحث األول: قلت.  )٣٦٨٦ / ١١ / ٥ ( - ر. 

   ".  جبالن أعلى مكة، وشعب السدرة حيث مسجد المزار وهو أول األبطح:ِحراء وثبير: " قال ابن الحائك الهمداني) ٣(
   )].٢٦٧ص( ينظر صفة الجزيرة جزير العرب [

 
 
 
 

   قسم الدراسات اإلسالمية -أستاذ الحديث وعلومه المساعد 
   المملكة العربية السعودية–جامعة الجوف 

  



– 

  )٢٢٠٠(

شَِهيد يقٌ، َأوِصد َأو.(  ِه النَِّبيلَيعلَّم - وسِه ولَيلَّى اُهللا عَأ- صو  ،رمعكٍْر، وو بب
  .)١(  "-  رِضي اُهللا عنْهم- وعثْمان، وعِلي، وطَلْحةُ، والزبير، وسعد بن َأِبي وقَّاص

 وبعض الخواص من -  صلى اهللا عليه وسلم -   ولقد كان اهتزاز الجبال بالنبي 
 لتلك الثُّـلَّـة المباركة من  كاشفاً كذلك عن مقام رفيع- رضوان اهللا عليهم - أصحابه 
  .- رضوان اهللا عليهم - الصحابة 

     ثم تجلت في تلك الروايات الواردة في هذا الشأن صنوفاً شتَّى من علوم الحديث، 
  .فاشتملت على علوم التقعيد واالصطالح، والعلل، والتخريج، ودراسة األسانيد، وغيرها

            لك المرويات لم تَحظ بالجمع في بحث واحد      هذا، ومما تجدر اإلشارة إليه أن ت
 يتناول دراستها دراسة حديثية كاِشفة عن مواِطن العلل فيها، - فيما تراءى لي -

ومميزة صحيحها من سقيمها؛ اللهم إال ما قام به بعض الحفَّاظ القدامى في شروحهم 
اإلمام النووي في وعلي رأسهم الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري، و

  .شرحه على صحيح مسلم، السيما في معرض االستدالل على تعدد الواقعة
 صلى اهللا عليـه  -     ومن ثم كان جمع تلك الروايات الواردة في اهتزاز الجبل بالنبي   

قد ال تجتمـع فـي     وبعض أصحابه ماِتعاً، وجاِمعاً لفوائد حديثية، وِنكَات علمية        -وسلم  
أحاديث اهتزاز الجبـل  : "  إليه همتي بعون اهللا تعالى، فكان بحثي هذا   غيره؛ لذا توجهت  

دراستها دراسـة حديثيـة، وبيـان       : ، وبعض أصحابه  - صلى اهللا عليه وسلم      -بالنبي  
  ". المعلول منها 

 :أما مشكلة البحث فهي كما يلي
 عليه  صلى اهللا-جمع األحاديث الواردة في اهتزاز الجبال بالنبي الحاجة إلى  -     
  .، وبعض أصحابه، وبيان ما فيها من معجزات وبشارات، ودالئل نبوة-وسلم 
 ضرورة مقارنة أسانيد تلك المرويات، ومتونها؛ بغية الكشف عن معلولها، -     

 .وتمييز صحيحها من سقيمها، من خالل تفصيل أوجه االختالف والعلل الواردة فيها
ي بها أولئك النَّفَـر من الصحب الكرام الذين  بيان المنزلة العظمى التي حظ-     

 . فوق تلك الجبال- صلى اهللا عليه وسلم - رافقوا النبي 
 صلى - إلقاء الضوء على بعض المعجزات البهية التي أظهرها اهللا على يـِد نبيه -      

 .الجبال، ومنها تلك التي أثبتت تَعلُّق الجمادات به،  كواقعة اهتزاز -اهللا عليه وسلم 

                                         
 -يـر   باب ِمن فَضاِئِل طَلْحـة، والزب     ،  - رضي اهللا تعالى عنهم      -  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة          )١(

 .ويأتي الحديث عنه مفصال في المبحث الثاني من هذا البحث: قلت ).  ٢٤١٧ / ١٨٨٠ / ٤ ( - رِضي اُهللا عنْهما



– 

 )٢٢٠١(

 : أما عن أهم تساؤالت البحث، فهي كما يلي 
  ؟ وأصحابه -  صلى اهللا عليه وسلم -     هل تعددت واقعة اهتزاز الجبال بالنبي 

 على الجبل -  صلى اهللا عليه وسلم -      من هم الصحابة الذين ثبتت لهم رفقة النبي 
 حين تحركه؟ 

 -  صلى اهللا عليه وسلم - لجبال بالنبي      هل تتباين الروايات الواردة في اهتزاز ا
 وأصحابه من حيث الصحة والضعف ؟

      هل هناك مواطن علل في تلك الروايات، وما هو الصواب فيها ؟
      ما هي الفوائد المستفادة من دراسة مثل تلك الروايات ؟

 :فيما يلي، وبناء على ما سبق تتلخص أهمية البحث
 في النفوس ببيان قدره، وإثبات صدق - عليه وسلم  صلى اهللا- ترسيخ مكانة النبي  -١

 .نبوته؛ ترسيخا ال مرية فيه
اشتمال روايات البحث على بعض المعجزات الحسية والمعنوية، فضال عن بعض  -٢

 . - صلى اهللا عليه وسلم -دالئل نبوة النبي 
تعلقوا برسولك الكريم كما تعلقت به : البحث يبعث برسالة إلى البشر مضمونها -٣

 .لكائنات حباً وتوقيراًا
 .السعي نحو إثراء المكتبة الحديثية ببحث جديد في تناوله، مستَوعب في مضمونه -٤

 : أما عن أهداف البحث ، فهي كما يلي
 -  صلى اهللا عليه وسلم-جبل بالنبي عرض تصور كاِمل عن روايات اهتزاز ال -١

 وجوه اختالف وبعض أصحابه، وبيان صحيحها من سِقيمها، وما فيها من
 .وِعلل، وفـوائـد

 رضوان - تقديم األدلة على فَضل الخلفاء األربعة على غيرهم من الصحابة  -٢
 وكذا علو منزلة المبشرين بالجنة من الصحابة الكرام، - اهللا عليهم أجمعين 

 بفضل -ورفعة مكانتهم ألسبقيتهم إلى اإلسالم، وشرف جهادهم؛ حتى أصبحوا 
 صلى اهللا -شهودهم معجزات النبي :  لكل منْقبة، ومن ذلك أهالً-اهللا تعالى 
 .  ودالئل نبوته، والفوز ببشاراته- عليه وسلم 

 .إثبات التناغُم بين علوم الحديث التأصيلية والتطبيقية خالل هذا البحث -٣
 .إثبات شرف بعض األعيان، واألماكن في اإلسالم -٤

  :المنهج المتبع في البحث
  : في إطار عدة محاور منهجية؛ تتمثل فيما يلي     يتبلور هذا البحث



– 

  )٢٢٠٢(

المنهج االستقرائي، من حيث استقراء الروايات الواردة في اهتزاز الجبال :      أوال
  . وأصحابه، وجمعها من مصادرها األصلية- صلى اهللا عليه وسلم–بالنبي 

 موضوع المنهج التحليلي، من خالل جمع المتون واألسانيد الواردة في:      ثانياً
  .البحث، ودراستها، والحكم عليها بالقبول أو الرد

المنهج النقدي، من حيث دراسة المتون واألسانيد، وإبراز وجوه االختالف :      ثالثا
  .فيها، وبيان ما فيها من علل ظاهرة، وخفيـة

 :حدود البحث، وإجراءاته
 صلى اهللا عليه -بي جتهاد في جمع الروايات الواردة في اهتزاز الجبال بالناال -

، وبعض أصحابه، على أن ينحصر البحث فيها؛ أما ما جاء من روايات يحمل -وسلم
  .نفس المعنى دون تعرض لحادثة اهتزاز الجبل فال يدخل ضمن حدود هذا البحث

 أجعل ترتيب المباحث على روايات الصحابة، فأبدأ بما هو مخرج في صحيح -
 صحيح مسلم، ثم الصحيح غير المخرج في الصحيحين، البخاري، ثم بما هو مخرج في

  .ثم أختم بالروايات الضعيفة
 األنسابوالتعريف بالْمشِْكل من األلفاظ، توضيح  و المتون بالشكل،ضبط العناية ب-

 التي تحتاج إلى بيان، على أن يكون البلدانالغريبة أو غير المشهورة، وكذا التعريف ب
  .ذلك في الحاشية السفلية

 العمل على تخريج األحاديث الواردة في هذا البحث تخريجا تفصيلياً، على أن يكون -
  .باعتبار المدار

تاريخ ها بم أرتب بعد ث )١( كتب األئمة الستةتقديم   مصادر التخريجترتيب أراعي في -
   .وفاة المصنِّف

وِطئة، وحتى  أقدم لكل مبحث بذكر متن الحديث الوارد أوالً في مصادر التخريج؛ تَ-
  .تتم من خالله المقارنة بين المتون

وعند االختالف اليسير أو " بلفظه : "  في المقارنة بين المتون عند اتحاد اللفظ أقول-
، مع بيان الزيادات إن وجدت، "بنحوه " تقديم أو زيادة بعض العبارات أو نقصها أقول 

                                         
 ثم ، ثم سنن اإلمام أبي داود، ثم صحيح اإلمام مسلم ، أوال صحيح اإلمام البخاري هو: الذي اعتمدتهلكتب الستةارتيب ت  )١(

  .   ثم سنن اإلمام ابن ماجة،مام النسائيثم سنن اإل، سنن اإلمام الترمذي
  .)]٧٧ص( الغاية في شرح الهداية في علم الراويةبتصرف [ 

   في كتابه تحفة األشراف- رحمه اهللا -وهو الترتيب المعتمد عند اإلمام المزي : قلت



– 

 )٢٢٠٣(

عليه من الصحابة، وعند تباين في اسم الجبل أو من كانوا  كما أعتني بذكر االختالف
  " .بمعناه : " اللفظ مع اتحاد المعنى أقول

 أراعي في دراسة األسانيد الترجمة للرواة عن المدار، مكتفيا بدراسة رجـال أقـوى               -
  .إسناد عن كل مدار

 أراعي عند الترجمة لرجال اإلسناد أن تفي الترجمة بالمراد؛ بذكر االسـم، واللقـب،           -
ة، مع ذكر أهم شيوخه، وتالميذه، وأقوال العلماء فيه، السيما مـا أورده             والكنية، والنسب 

الحافظ جمال الدين المزي في تهذيب الكمال، والحافظ شمس الدين الذهبي في الكاشف،             
والحافظ ابن حجر العسقالني في تهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، مع ذكـر خالصـة      

  .عن حال الراوي بعد كل ترجمة
 تكرار أقوال النقاد عن حال راٍو بعينه في ترجمة واحـدة إال فـي حـال     أراعي عدم -

  .حكاية أحد األئمة للقول المذكور في تلخيص حال المترجم له
 أعتني بذكر األحوال الدقيقة للرواة كبيان طبقات الموصوفين منهم بالتـدليس، وذلـك           -

للحـافظ ابـن     " تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتـدليس      " من خالل كتاب    
  .  )١(حجر، ووفق منهجه 

 أحرص عند الحكم على الحديث علي بيان ما فيه من أوجه االختالف والعلل، ناقداً -
إياها مع الترجيح، مستَِنداً على قرائنه المعتمدة كاعتبار الحفظ واإلتقان، أو الحكم 

عتبار تخريج الشيخين لرواية لألثبت، في الرواة والبلدان، أو باعتبار كَثْرة الطرق، أو با
  . ، مستأنساً في كل ذلك بأقوال النُّقاد، السيما جهاِبذة الِعلل)٢( بعينها

  . الحكم على الحديث على الحديث يكون من خالل أقوى طريق له، أو بمجموع طرقه-
 إذا تعددت المصادر في اإلحالة الواحدة، فإني أجعل ترتيب المصادر وفق تاريخ وفاة -
  .مؤلّفال
 . أعتني بذكر بعض الفوائد الحديثية في نهاية بعض المباحث؛ لتمام الفائدة-

                                         
ئمـة تدليـسه   ن احتمل األم: الثانية. ال نادرا  إ من لم يوصف بذلك   : ولىاأل: المدلسون عند ابن حجر على خمس مراتب      ) ١(

فيه  ال بما صرحواإئمة من أحاديثهم  فلم يحتج األ، من أكثر من التدليس:الثالثة. مامته وقلة تدليسهوأخرجوا له في الصحيح إل  
من ضعف بأمر آخر    :  الخامسة .ال بما صرحوا فيه بالسماع    إ من حديثهم    يءمن اتفق على أنه ال يحتج بش      : لرابعةا ،بالسماع

 ) ]١٤ – ١٣ص( بتصرف، طبقات المدلسين [. ليس فحديثهم مردودسوى التد
/ ٢ج(بسط ابن رجب الحنبلي الكالم على ذلك تأصيال وتطبيقا في مواضع كثيرة في شـرحه علـل الترمـذي، منهـا                 ) ٢(

 ).٦٦٣ص



– 

  )٢٢٠٤(

  :خطة البحث
، مقدمة تضم موضوعه، ومشكلته، وأهميته، ومنهجي فيه:      يشْتمل البحث على

  .وحدوده واجراءته
  :ثم ستة مباحث، وهي كما يلي     

 صلى - في اهتزاز الجبل بالنبي -   رضي اهللا عنه-حديث أنس :      المبحث األول
  .، وبعض أصحابه- اهللا عليه وسلم 

 -  في اهتزاز الجبل بالنبي - رضي اهللا عنه -حديث أبي هريرة :      المبحث الثاني
  .، وبعض أصحابه- صلى اهللا علي    وسلم 

  صلى- في اهتزاز الجبل بالنبي - رضي اهللا عنه- حديث بريدة :      المبحث الثالث
  . ، وبعض أصحابه- اهللا عليه وسلم 

 في اهتزاز الجبل بالنبي - رضي اهللا عنه - حديث سهل بن سعد :      المبحث الرابع
  . وأصحابه- صلى اهللا عليه وسلم -

 في اهتزاز الجبل - رضي اهللا عنه -حديث عثمان بن عفان :      والمبحث الخامس
  .به، وبعض أصحا-  صلى اهللا عليه وسلم - بالنبي 

 في اهتزاز الجبل - رضي اهللا عنه -حديث سعيد بن زيد :      المبحث السادس
  .، وبعض أصحابه- صلى اهللا عليه وسلم –بالنبي 

 في اهتزاز - رضي اهللا عنه -حديث عبد اهللا بن أبي السرح :      المبحث السابع
  .، وبعض أصحابه-  صلى اهللا عليه وسلم - الجبل بالنبي 
 في اهتزاز الجبل – رضي اهللا عنهما –حديث عبد اهللا بن العباس : الثامن     المبحث 

  .، وبعض أصحابه-  صلى اهللا عليه وسلم - بالنبي 
التخريج، ودراسة :      هذا، وكل مبحث منهم يشتمل على ثالثة مطالب تتمثل في

  . رجال اإلسناد، والحكم على الحديث وبيان ما فيه من وجوه اختالف وعلل
  . تضم أهم النتائج، والتوصيات، ثم فهرس المراجعو -  نسأل اهللا حسنَها - مة ثم خات

  واهللا المستعان



– 

 )٢٢٠٥(

  المبحث األول
   في اهتزاز الجبل– رضي اهللا عنه -حديث أنس بن مالك 

  .، وبعض أصحابه- صلى اهللا عليه وسلم -بالنبي 
 -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - النَِّبي َأن: " - رِضي اللَّه عنْه -َأنَس بن ماِلك      عن 

 فَِإنَّما علَيك ؛اثْبتْ ُأحد: (  ِبِهم، فَقَاَل)١( صِعد ُأحدا، وَأبو بكٍْر، وعمر، وعثْمان فَرجفَ
  .")نَِبي، وِصديقٌ، وشَِهيدان 

  التخريج: المطلب األول
  . مرفوعاً-  رضي اهللا عنه -  قَتَادة عن أنسطريق : أوال

 صلى اهللا -  كتاب أصحاب النبي - واللفظ له -     أخرجه البخاري في صحيحه 
 / ٩/ ٥ ) (لَو كُنْتُ متَِّخذًا خَِليلًا:(-ى اُهللا علَيِه وسلَّم صلَّ-، باب قَوِل النَِّبي - عليه وسلم 

، حدثَنَا يحيى، عن سِعيٍد، عن قَتَادة َأن َأنَس بن حدثَِني محمد بن بشَّاٍر: قال)  ٣٦٧٥
  . حدثهم، فذكر الحديث-  رِضي اللَّه عنْه -ماِلك 

 باب منَاِقِب عمر بِن -  صلى اهللا عليه وسلم -      وفي صحيحه، كتاب أصحاب النبي 
 ِويدالع ِشيفٍْص القُرنْه  -الخَطَّاِب َأِبي حع اللَّه ِضيقال ) ٣٦٨٦ / ١١ / ٥ ( - ر :

حدثَنَا : وقَال ِلي خَِليفَةُ) ح(حدثَنَا مسدد، حدثَنَا يِزيد بن زريٍع، حدثَنَا سِعيد بن َأِبي عربة 
فَرجفَ ِبِهم، : " به بنحوه، وفيه حدثَنَا سِعيد،: محمد بن سواٍء، وكَهمس بن الِمنْهاِل، قَاالَ

   ".فَضربه ِبِرجِله
 باب منَاِقِب عثْمان - صلى اهللا عليه وسلم -     وفي صحيحه، كتاب أصحاب النبي 

 ِشيٍرو القُرمَأِبي ع فَّانِن عنْه -بع اللَّه ِضيثَنَا : قال)  ٣٦٩٩ / ١٥ / ٥  (- ردح
دح ،ددسِعيٍد، مس نى، عيحبه بلفظهثَنَا ي.  

: قال ) ٤٦٥١ / ٢١٢ / ٤(      وأبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الخلفاء 
،ددسثَنَا مدٍع  حيرز نب ِزيدثَنَا يدنَى، قَالَا) ح(حعى الْميحثَنَا يدح ،ددسثَنَا مدثَنَا : وحدح

ب ِعيدة، سبرَأِبي ع به بلفظهن.  
 فَّانِن عب انثْمنَاِقِب عِفي م ابوالترمذي في سننه، أبواب المناقب، ب     - اللَّه ِضير 

حدثَنَا يحيى بن سِعيٍد، : حدثَنَا محمد بن بشَّاٍر، قَاَل: قال ) ٣٦٩٧ / ٦٢٤ / ٥ ( - عنْه 
  .به بلفظهي عربة، عن سِعيِد بِن َأِب

                                         
 ، ورِجيفـاً  ، ورجفَانـاً  ،جوفـاً  ور ،رجفَ الشيء يرجفُ رجفاً   : االضِطراب الشديد : الرجفان: رجف: " قال ابن منظور  ) ١(

  )].١١٢ / ٩(ينظر لسان العرب   [ ".خَفَقَ واضطَرب اضِطراباً شَديداً: وَأرجفَ



– 
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ة، : قَال ) ٢٠٩٧ / ٤٨٤ / ٣( سي في مسنده اِل     والطيعن قَتَاد ،انرثَنَا ِعمدبه ح
  ".ِحراء : " أن الجبل: بنحوه، وفيه

حدثَنَا : حدثَنَا يحيى بن سِعيٍد قال: قال ) ١٢١٠٦/  ١٥٨ / ١٩(      وأحمد في مسنده 
 ،ِعيدهبه بنحوس.  

 رحمة اهللا عليه ورضوانه -     وأحمد في فضائل الصحابة، فضائل أبي بكر الصديق 
به  ،-  ابن َأِبي عربة: يعِني -  قثنا سِعيد ،قثنا يحيى بن سِعيٍد) ٢٤٦ / ٢١٧ / ١  (-

  .بنحوه
رجماِني قثنا قثنا َأبو ِإبراِهيم التَّ ) ٦٩٧ / ٤٣٨ / ١(      وأحمد في فضائل الصحابة 

  ".ِحراء : " أن الجبل: به بنحوه، وفيهداود بن الزبِرقَاِن، عن مطَر، وسِعيٍد، 
نا روح، نا : قال ) ٤٩/  ٤٩(      والحارث بن أبي أسامة كما في عواليه للمقدسي 

 ،ِعيددا : " أن الجبل: به بنحوه، وفيهسُأح اء َأوبالشك" ِحر .  
: قال)  ١٤٣٧ / ٢٦٢١ / ٢ (  وابن أبي عاصم في السنة، باب تحرك الجبل بهم    

  .به بلفظهحدثَنَا عبد الَْأعلَى بن حماٍد، ثنا يِزيد بن زريٍع، عن سِعيِد بِن َأِبي عربة، 
 بن معاٍذ، ثنا عبيد اللَِّه: قال)  ١٤٣٨ / ٢٦٢١ / ٢ (     وابن أبي عاصم في السنة 

 مع من كانوا على - رضي اهللا عنه - ذكر علي : به بنحوه، وفيهثنا َأِبي، عن سِعيٍد، 
  .الجبل

ثنا يحيى بن خَلٍَف، حدثَنَا َأبو داود، ثنا : قال)  ١٤٣٩ / ٢٦٢١ / ٢(      وفي السنة 
  ".اء أن الجبل ِحر:" به بنحوه، وفيهِعمران، عن قَتَادة، 

حدثَنَا َأبو : قال)  ١٦٧/  ١٩٢ (عبد اهللا بن أحمد في فضائل عثمان بن عفان و     
به بنحوه، ثنا شُعبة، عن قَتَادة، : ثنا روح، قَاَل: ثنا محمد بن ِإسحاقَ، قَاَل: بكٍْر، قَاَل

  . بالشك "  َأو ُأحد،ِحراء: " أن الجبل: وفيه
 -  وعثْمان ، وعمر،ي في السنن الكبرى، كتاب المناقب، فَضاِئُل َأِبي بكٍْر     والنسائ

حدثَنَا : أخْبرنَا عبيد اِهللا بن سِعيٍد قَاَل: قال ) ٨٠٧٩ / ٣٠٥ / ٧   ( -رِضي اُهللا عنْهم 
وهو ابن  - حدثَنَا يِزيد : بن عِلي قَاَل وَأخْبرنَا عمرو ،حدثَنَا ابن َأِبي عربة: يحيى قَاَل

  ".  فَرجفَ ِبِهم فَضربه ِبِرجِله:"، به بنحوه، وفيهحدثَنَا سِعيد: ، ويحيى قَالَا- زريٍع
  . "اللَّفْظُ ِلعمٍرو: " وقال

نَا زكَِريا بن حدثَ: قال ) ٢٩١٠ / ٢٨٩ / ٥(      وأبو يعلى الموصلي في مسنده 
    ". فَرجفَ ِبِهما فَضربه ِبِرجِله: "به بنحوه، وفيه حدثَنَا خَاِلد، عن سِعيٍد، ،يحيى



– 

 )٢٢٠٧(

حدثَنَا َأبو خَيثَمةَ، حدثَنَا يحيى، عِن ابِن : قال ) ٢٩٦٤ / ٣٣٨ / ٥(      وفي مسنده 
   .به بلفظهَأِبي عربة، 

حدثَنَا َأبو موسى، حدثَنَا يحيى بن سِعيٍد، : قال ) ٣١٧١ / ٤٥٤ / ٥(  مسنده      وفي
  . به بلفظهعن سِعيٍد، 

حدثَنَا عبيد اللَِّه، حدثَنَا خَاِلد، ويِزيد بن : قال ) ٣١٩٦ / ٤٦٦ / ٥(      وفي مسنده 
    ". فَضرب ِبِرجِله: "ِفي حِديِث يِزيده بلفظه، وبحدثَنَا سِعيد، : زريٍع، قَالَا

 صلَّى اللَّه علَيه -ِكتَاب ِإخْباِره  -  بترتيب ابن بلبان-       وابن حبان في صحيحه
يِهم  رضوان اللَِّه علَ- عن منَاِقِب الصحابِة، ِرجاِلهم وِنساِئِهم ِبِذكِْر َأسماِئِهم -  وسلَّم

 رِضي -  َأبا بكِْر بن َأِبي قُحافَةَ - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم -  ِذكْر تَسِميِة النَِّبي -َأجمِعين 
َأخْبرنَا َأبو خَِليفَةَ، حدثَنَا عِلي بن : قال ) ٦٨٦٥ / ٢٨٠ / ٥(  ِصديقاً -اللَّه عنْه 

فَرجفَ :  " به بنحوه، وفيها يِزيد بن زريٍع، حدثَِني سِعيد بن َأِبي عربة، الْمِديِني، حدثَنَ
   ". ِبِرجِله- صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم - ِبِهم، فَضربه نَِبي اللَّه 

ِقِب الصحابِة،  عن منَا- صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -  صحيحه،ِكتَاب ِإخْباِره وفي     
 اِئِهممِبِذكِْر َأس اِئِهمِنسو اِلهمِعين - ِرجمَأج ِهملَياللَِّه ع انوضِة ،-  راداِت الشَّهِإثْب ِذكْر 

 فَّانِن عب انثْمه -ِلعلَياللَِّه ع انول -  ِرضفَع قَدنَا : قال ) ٦٩٠٨ / ٣٣٦ / ١٥(  ورَأخْب
 بن الْحباِب الْجمِحي، حدثَنَا عِلي بن الْمِديِني، حدثَنَا يحيى بن سِعيٍد، حدثَنَا سِعيد، الْفَضُل

  .به بلفظه
د بن َأحمد حدثَنَا محم: قال)  ٦٥٦٦ / ٣٣٨ / ٦ (     والطبراني في المعجم األوسط 

 الصباِح الدولَاِبي، ثَنَا داود بن الزبِرقَاِن، عن مطَر الوراق، نا محمد بن بِن جعفٍَر،
 كَان علَى ِحراء، - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -َأن رسوَل اللَّه : " وفيهوسِعيِد بِن َأِبي عربة، 

 النَِّبي هبرفَض ،ِبِهم كرلَّى اُهللا-فَتَحِه  صلَيلَّم    عسِله-والطبرانيوقال.  " ِبِرج  " : لَم
  ".يرِو هذَا الْحِديثَ عن مطَر ِإلَّا داود بن الزبِرقَاِن 

ِفي ِإخْب اءا جم ابوالبيهقي في دالئل النبوة للبيهقي، الشمائل ونحوها، ب      ناِرِه ع
 وعثْمان ِبالشَّهادِة فَاستَشْهدا بعده كَما َأخْبر مع ،وشَهادِتِه ِلعمر، ِفي ِإيماِنِه ِصدِق َأِبي بكٍْر

 / ٣٥٠ / ٦(  وضرِبِه ِإياه ِبِرجِلِه فَسكَن ،ما ِفيِه ِمن َأمِرِه الْجبَل ِبالثُّبوِت بعد الرجفَِة
حدثَنَا َأبو :  الْحاِفظُ، وَأبو سِعيِد بن َأِبي عمٍرو، قَالَاَأخْبرنَا َأبو عبِد اِهللا: قال ) ٣٥٠

 ،لِْخيالْب اِهيمرِإب نب كِّيثَنَا مدح ،يبالض ونُسي نب دمثَنَا َأحدح ،قُوبعي نب دمحاِس مبالْع
" : ، قال روحفي حديث وبه بلفظه،ِعيد بن َأِبي عربة، حدثَنَا س: وروح بن عبادةَ، قَالَا

  . بالشك" ِحراء َأو ُأحدا 



– 
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وغَيره ، َأخْرجه الْبخَاِري ِفي الصِحيِح ِمن حِديِث يِزيد بِن زريٍع: "  البيهقي     وقال
  ".اَل مكِّي ُأحد كَما قَ: وقَالُوا عنْه، عِن ابِن َأِبي عربة

  .حابةجل من الصقَتَادة، عن أبي غَلَّاب عن رالتيمي، عن  طريق سليمان: ثانيا
 / ٦٢١ / ٢( ابن أبي عاصم في السنة، باب تحرك الجبل بهم أبو بكر أخرجه      

ن َأِبي غَلَّاب، حدثَنَا عاِصم الَْأحوُل، ثنا معتَِمر، عن َأِبيِه، عن قَتَادة، ع: قال ) ١٤٤٠
 اِب النَِّبيحَأص ٍل ِمنجر نلَّم -عسِه ولَيلَّى اُهللا عأن : فذكره بنحوه،  وفيه، -  ص

  ".ِحراء : " الجبل
حدثَنَا عاِصم :  قال )٢٩٠٢ / ٣٤١ / ٥  (وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني     

،رمو عُل َأبوالَْأح تَِمرعنا م  نٍر، عيبِن جب ونُسي نة، عقَتَاد نَأِبيِه، ع نع ،انملَيس نب 
 اِب النَِّبيحَأص ٍل، ِمنجلَّم -رسِه ولَيلَّى اُهللا عأن الجبل: فذكره بنحوه،  وفيه - ص :

  ". ِحراء "
   رجال اإلسناددراسة : المطلب الثاني

  . مرفوعاً- رضي اهللا عنه  -  قَتَادة عن أنس طريق :أوال
     تبين مما سبق أن الحديث مخَرج في صحيح البخاري، ومن ثم فال حاجة إلى 

  .    دراسة إسناده
     كما تبين أن مداره على سعيد بن أبي عربة، وقد أخرجه جمع من أصحاب السنن، 

  .والمسانيد
إلى دراسة رجال المدار؛ لذا آثرت      ولما كان الكشف عن ِعلَّة الحديث مفتِقراً 

قَتَادة بن دعامة، وأنس بن : الترجمة البن أبي عربة، مع الترجمة لرجال عمود اإلسناد
  . مالك
 أبو النضر، -  واسم أبي عربة ِمهران - سعيد بن أبي عربة هو: ابن أبي عربة     

عنروى .  موالهم، البصري)١ (ريكُشْالي :وعنهاالحسن البصري، وغيرهموة، قَتَاد ، :
، ويحيى بن والنسائى زرعة، أبو قال .اوغيرهم، شُعبة بن الحجاجسفيان ابن عيينة، و

، األعالم أحد" : وقال الذهبي". هو من أثبتهم في قَتَادة : ": زاد ابن معين " ثقة" : معين
قال و ".  قبل أن يختلط ثقةهو: وقال أبو حاتم، من أثبتهم في قَتَادة هو: بن معيناوقال 

                                         
)١ (بفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وفي آخرها الراء، تنسب إلى هـذه      : ريكُشْالي

   )].٥٠٩ / ١٣(ظر األنساب للسمعاني ين  [ .القبيلة وهي يشكر جماعة



– 

 )٢٢٠٩(

 ،مات سنة ست"  :قالو  ".وكان من أثبت الناس في قَتَادة، ثقة حافظ اختلط"  :ابن حجر
  . )١( " ومائة وقيل سبع وخمسين 

ثقة، لكن نَعتَه باالختالط غير مؤثر هاهنا؛ ألن روايته مخرجة في الصحيح، :      قلت
 .فضال عن كونه أثبت الناس في قَتَادة

 )٢(دوسي قَتَادة دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة، أبو الخطاب، السهو: قَتَادة     
سعيد بن :  روى عن يونس بن جبير، وسعيد بن المسيب، وغيرهما، وعنه.البصري

 : أحمدقال و ".ثقة" :  يحيى بن معينقالشُعبة بن الحجاج، وغيرهما، أبي عربة، و
قَتَادة من " : زرعة  وقال أبو ". البصرة ال يسمع شيئا إال حفظهكان قَتَادة أحفظ أهل"

طبقات لثالثة من اوذكره الحافظ في ". الحافظ" :  وقال الذهبي ".أعلى أصحاب الحسن
، " النسائي وغيره بهكان حافظ عصره وهو مشهور بالتدليس، وصفه" :  وقال،المدلسين

مات سنة " : ن حنبل عن يحيى بن سعيدوقال أحمد ب ". ثقة ثبت" : وقال في التقريب
  . )٣( " ئةا عشرة وميسبع عشرة أو ثمان

، وقد صرح بالتحديث كما مر عند البخاري، فانتفت شبهة ثقة، حافظ، مدلس:      قلت
  .تدليسه

أبو حمزة، ، م بن زيدضم أنس بن مالك بن النضر بن ضالصحابي الجليل هو:    أنس
قَتَادة بن : ، وعنه- صلى اهللا عليه وسلم -  النبي: نروى ع. ي النجارياألنصار

صلَّى اُهللا عليه  -ادم رسول اهللا خ" : ال ابن حجرقاني، وغيرهما، نَ، وثابت البدعامة
 وقيل ثالث ،مات سنة اثنتين، به ذو األذنينقَلَ،  خدمه عشر سنين مشهور-  وسلَّم

    .)٤( " وقد جاوز المائة ،وتسعين

                                         
،  )١٩٣٣ / ٤٤١/ ١( الكاشـف   ، و  )٢٣٢٧/ ٥/ ١١( ، وتهذيب الكمـال      )٢٧٦/  ٦٥ / ٤(  الجرح والتعديل    ينظر) ١(

الكواكـب  ، و )٢٣٦٥ / ٢٣٩( ، وتقريب التهـذيب   )٥٠ / ٣١( ، وطبقات المدلسين     )١١٠ / ٥٦ / ٤( وتهذيب التهذيب   
   ). ٢٥ / ٣٧(  اختلط من الرواة الثقات في معرفة من النيرات

)٢ (وسى هذه النسبة إلى جماعة قبائل، منها سدينظر األنساب للسمعاني  [. بن شيبان بن بكرادوس الس )١٠٢ / ٧.[(   
،  )٤٥٥١/  ١٣٤/ ٢(الكاشف و ، )٤٨٤٨ / ٤٩٨ / ٢٣( تهذيب الكمال ، و )٧٥٦ /١٣٣ / ٧( الجرح والتعديل ينظر ) ٣(
                  ).٥٥١٨/ ٤٥٣( تقريب التهذيب ، و )٩٢/ ٤٣( طبقات المدلسين ، و )٦٣٧ / ٣١٥/  ٨( التهذيب تهذيب و
   تهذيب التهـذيب   و  ،   )٢٧٧ / ١٢٦ / ١( اإلصابة في تمييز الصحابة       و   ، )٥٦٨ / ٣٥٣ / ٣(  تهذيب الكمال    ينظر) ٤(
 ). ٥٦٥ / ١١٥( تقريب التهذيب و   ، )٦٩٠ / ٣٢٩ / ١( 



– 

  )٢٢١٠(

  . عن رجل من الصحابة، قَتَادة عن أبي غَلَّابقطري: ثانياً
  )دراسة رجال إسناد ابن أبي عاصم في السنة ( 

ل، مولى وح، اَأليالبصر عاصم بن سليمان، أبو عبد الرحمن،هو : ولحم اَألعاِص     
 ةالبأبي ِق المعتمر بن سليمان، و: روى عن.مولى عثمان بن عفان: ميم، ويقال تَيبن

ميقال . ويزيد بن هارون، وغيرهماأبو بكر بن أبي عاصم،:  وعنه.، وغيرهماالِجر 
شيخ ثقة" : وعنه ". من الحفاظ للحديث ثقة " : أحمدوقال  ".ثقة" : ي بن المدينعلي."  

ثقة، لم يتكلم فيه إال " : قال ابن حجر". الحافظ، قال أحمد ثقة من الحفاظ " :وقال الذهبي
اثنتين سنة  مات" :  وقال عمرو بن على ".دخوله في الوالية فكأنه بسبب ،القَطَّان

   . ثقة حافظ: قلت.)١(" وأربعين ومائة 
 البصِري، لم يكن ،ان التَّيِمي، َأبو محمدخَرمر بن سلَيمان بن طَتَعم هو:      المعتَِمر

عاصم : عنه روى عن أبيه، وحميد الطويل، وغيرهما، و.نزل فيهم يم وإنمامن تَ
اِإلمام، ":  وقال الذهبي ".وكَان ِثقَةً" : األحول، وأحمد بن حنبل، وغيرهما، قال ابن سعد

 تُوفِّي الْمعتَِمر سنَةَ سبٍع  ":قال ابن سعدو.  "ثقة" :  وقال ابن حجر ".الحاِفظُ، القُدوة
  .    ثقة: قلت.   )٢(" ِفي ِخلَافَة هارون وثَماِنين وِماَئٍة ِبالْبصرة

 أبي : روى عن.ي، البصريِميان، أبو المعتمر، التَّخَرسليمان بن طَهو : يِمي   التَّ
 ويحيى ابنه المعتمر بن سليمان،:  وعنه.بن مالك، وغيرهماادي، وأنس هعثمان النَّ

كان من " :  وقال ابن حبان ".ثقة " :ي، والنسائ بن معين يحيىقال .القَطَّان، وغيرهما
عباد أهِل البصرة وصالحيهم ثقةً، وإتقانًا، وحفظًا، ممن كان يذُب عن السنن، ويقوي 

 وكان يرى الوضوء ،من انتحلها، صلى أربعين سنة صالة الغداة بوضوء عشاء اآلخرة
وقال ابن  ". ةــأحد السادة، مناقبه جم" :  وقال الذهبي ".اس وكثيرهعمن قليل النُّ

 ثقة :  قلت.)٣(" ثالث وأربعين ومائة مات سنة " :  وقال ابن حبان ".داِبثقة ع" : حجر
      .عابد

                                         
 / ٥١٩ / ١( الكاشـف   و ، )٣٠٠٨ / ٤٨٥ / ١٣  (تهذيب الكمـال  و ، )١٩٠٠ / ٣٤٣ / ٦( الجرح والتعديل   ينظر  ) ١(

                         ).٣٠٦٠ / ٢٨٥ ( تقريب التهذيب،  و) ٧٣ / ٣٨ / ٥( تهذيب التهذيب ،  و )٢٥٠١
،  )٦٠٨٠/  ٢٥٠/  ٢٨(تهـذيب الكمـال    و ، )٥٥٤٦/  ٢٧٩/  ٢( الكاشـف   ، و  )٢٩٠ / ٧  (الطبقات الكبرى ينظر  ) ٢(
    ).٦٧٨٥/  ٥٣٩( تقريب التهذيب  و ، )٤١٥ / ٢٢٧ / ١٠( تهذيب التهذيب و
 / ٥ / ١٢( تهذيب الكمال  و ، )٦٨٥ / ٩٣( مشاهير علماء األمصار ،  و   )٥٣٩ / ١٢٤ / ٤( الجرح والتعديل   ينظر  ) ٣(

              ).٢٥٧٥ / ٢٥٢( تقريب التهذيب  و ، )٣٤١ / ١٧٦ / ٤(  التهذيب تهذيب،  و )٢١٠٢ / ٤٦١ /١( الكاشف،   )٢٥٣١



– 

 )٢٢١١(

، وقد روى بالعنعنة؛ فألجل ذلك يضعف حديثه ثقة، حافظ، مدلس : بن دعامةقَتَادة   
  .هاهنا

 بن مالك عنالبصِري، ُأحد بني مالباهلي،  ،ير َأبو غَلَّابب يونس بن ج هو:أبو غَلَّاب   
ندب بن عبد اهللا، البراء بن عازب، وج: روى عن .عد بن قيسسبن أعصر بن 

:  قال ابن سعد.وغيرهما، وروى عن قَتَادة بن دعامة، ومحمد بن سيرين، وغيرهما
  : وقال ابن سعد. ثقة:  وقال الذهبي، وابن حجر "وكان ثقة"

ى أن يصَأون ماِلٍك، ول َأنَس بفِّي قَبتُولَيه َأنَسلِّي ع١( ص(.  
    اِب النَِّبيحَأص ٍل ِمنجلَّم - رسِه ولَيلَّى اُهللا عقال . ال يضر الجهل به : قلت:- ص

  .)٢( " هم كلهم عدول، بخالف غيرهمنفال تضر جهالة الصحابي، أل" :الحافظ ابن كثير
  .اختالف وعللالحكم على الحديث، وبيان ما فيه من وجوه : المطلب الثالث

  . تبين مما سبق أن االختالف قد وقع في أسانيد الحديث، ومتونه     
  :من جهة األسانيد: أوال

  .     فالحديث يرويه قَتَادة بن دعامة، واختلف عنه فيه من وجهين
هم عن عجمي) سعيد بن أبي عربة، ومطَر الوراق، وِعمران القَطَّان ( رواه :      األول

  .قَتَادة، عن أنس يرفعه
  . كما جاء في بعض الطرق عن قَتَادة بن الحجاجشُعبة     وكذا تابعهم 

           عن قَتَادة، عن َأِبي غَلَّاب، عن رجٍل ِمن َأصحابرواه سليمان التَّيمي:      الثاني
-لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي   -.  

ثقة كما تقدم في ترجمته، بيــد أن سعيد بن أبي عربة :  وسليمان التَّيمي:     قلت
  . أوثق منه، بل هو أوثق الناس في قَتَادة

مطَر الوراق، وعمران القَطَّان، كما :      وقد تُوِبـع سعيد على روايته من كل من
 المدار رجال تقدم، فضال عن كون حديثه في صحيح البخاري، وبقية الرجال عن

  .الصحيح كما تبين
واهللا . قول سعيد ومن تابعه، عن قَتَادة، عن أنس يرفعه:      وعلى هذا، فالصواب

  .أعلم

                                         
/  ٤٠٢/  ٢( الكاشـف    و ، )٧١٧٢/  ٤٩٨/  ٣٢( تهذيب الكمال   و  ، )٣٠٤٤/  ١١٢ / ٧( الطبقات الكبرى   ينظر  ) ١(

     ).٧٩٠١/  ٦١٣( تقريب التهذيب   و ، )٨٤٥/  ٤٣٦/  ١١( تهذيب التهذيب و ، )٦٤٦٥
   ).٢٠٨ ص( نظر الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث ي) ٢(



– 

  )٢٢١٢(

تصريح الحافظ الدارقطني، وقد سِئل عن هذا الحـديث، فأجـاب           :      ومما يدعم هذا  
  .)١( " والْقَول قول ابن أبي عربة، ومن تابعه عن أنس: " بقوله

     أما أبو حاتم فقد كان له رأي مغاير، حيث قال مجيبا عن سؤال ابنه عن حديث 
هذا أشبه بالصواب، وإن كَان سعيد حافظًا، إال أن يكون عند قَتَادة : " التيمي عن قَتَادة
   ". اإلسناديِن جميعا

د أثبت الناس ولعل الحافظ أبا حاتم قد جانبه الصواب هنا؛ وذلك لكون سعي:      قلت
في قَتَادة، ما يعني أنه مقدم على غيره عند االختالف في حديث قَتَادة بال منازع، أو 
يمكن أن يحمل كالم أبي حاتم على محمل آخر، وهو ثبوت الوجهين كليهما عن قَتَادة؛ 

  ".إال أن يكون عند قَتَادة اإلسناديِن جميعا: " ولهذا ذيــل كالمه بقوله
ذا، وقد أجاب الحافظ أبو زرعة الرازي عن سؤال ابن أبي حاتم عن هذا الحديث      ه

  .)٢("أجْل: قَاَل فذاك الصحيح؟: قلتُ" : قال."بن َأِبي عربة أحفظُ من التَّيمياسعيد ":قائالً
  .)٣( " إنما رواه عن قَتَادة عن أنس: "      وقال ابن رجب الحنبلي

فإنه قد بات جلياً رجحان رواية ابن أبي عربة، ومن تابعه، لكل ما سبق :      قلت
  .جميعهم عن قَتَادة، عن أنٍس مرفوعاً

     وأما عن متابعة شُعبة بن الحجاج لسعيد بن أبي عربة على تلك الرواية، فقد 
سيادة القَيبح ابن عوة عن رجاءت مروي.  

  . ختلف عليه فيه من وجهين، وقد ا)٤(ثقة، حافظ، فاضل:      وروح
  .عن روح عن شُعبة، عن قَتَادة ، عن أنس مرفوعاً:       األول

  .)٦(والصاغاني ثقة ثبت؛)٥(محمد بن إسحاق الصاغاني:      وقد روى هذا الوجه عنه
  .  عن روح عن سعيد، عن قَتَادة ، عن أنس مرفوعاً، بدون ذكر شُعبة:      والثاني
 هذا الوجه رواه الحارث بن أبي أسامة، عن روح، عن سعيد؛ عن قَتَادة،      وعلى

  .عن أنس
       

                                         
   ). ٢٥٦٤ / ١٥٦ / ١٢( ينظر علل الدارقطني ) ١(
  ).٢٦٤٩ / ٣٤٦ / ٦( علل الحديث البن أبي حاتم ) ٢(

  ). ٧٨٩ / ٢( شرح علل الترمذي ينظر ) ٣(
  ).١٩٦٢ / ٢١١( تقريب التهذيب ،   و )١٥٩٣ / ٣٩٨ / ١( الكاشف ينظر ) ٤(
 )].٢٥٢ / ٨( ينظر األنساب للسمعاني . [قرية بمرو يقال لها چاغان هذه النسبة إلى صاغان وهذه النسبة إلى:  الصاغَانى)٥(
   ).٥٧٢١ / ٤٦٧( ينظر تقريب التهذيب ) ٦(



– 

 )٢٢١٣(

  .)١( " الحاِفظُ، الصدوقُ، العاِلم، مسِند الِعراِق: " والحارث قال فيه الذهبي
دالئل "      وقد تُوبع روح بن عبادة عليه من مكي بن إبراهيم، كما عند البيهقي في 

  ".نبوة ال
  . )٢(     ومكي بن إبراهيم ثقة ثبت

كيوهو إمام ثقة :      وقد رواه عن م ،يب٣(أحمد بن يونس الض(  .  
قد روياه عن سعيد، عن قَتَادة، عن أنس، بدون ذكر ) مكي، وروح (      وكالهما 

  .واهللا أعلم. وهو األشبه بالصواب. شُعبة في سياق اإلسناد
عن : وكذلك قيل: " ذلك كالم الدارقطني، حيث قال عن رواية شُعبة: يؤكد     ومما 

  .)٤(  "شُعبة، عن قَتَادة، عن أنس، وال يثبت عن شُعبة
  :من جهة المتون: ثانياً

 على المكان -  رضي اهللا عنه -      فقد وقع االختالف في روايات حديث أنس 
  .واألعيان

حيث اختلف في تسمية الجبل في الحديث، فورد ، االختالف على المكان: أوال     
  : ذكره مرة باسم

 ".ِحراء : " ُأحد، ومرة باسم" 
  :أما ما جاء بذكر جبل ِحراء بدالً من ُأحد فقد جاء في رواية كل من:    قلت
  . )٥(، وهو متروك داود بن الزبِرقَاِن -١
  .)٦(رج ورمي برأي الخوا،صدوق يهمعمران القَطَّان، وهو  -٢
  .    شُعبة بن الحجاج، وقد سلف القول بأن الصواب عدم ثبوتها عنه -٣
  .  سليمان التيمي، وقد تبين إعاللها بعلل ظاهرة، وخفية -٤
ُأحدا َأو ِحراء "  :، وفيه عن سِعيٍد،عن روِح بِن عبادةَالحارث بن أبي أسامة  -٥

ِبالشَّك ."  

                                         
   ).١٨٧ / ٣٨٨ / ١٣( ينظر سير أعالم النبالء ) ١(
  ).٦٨٧٧ / ٥٤٥( ينظر تقريب التهذيب ) ٢(
  ).١ / ٨٤( حاكم للدارقطني ينظر سؤاالت ال) ٣(
  ).٢٥٦٤ / ١٥٦ / ١٢( ينظر علل الدارقطني ) ٤(
  ).١٧٨٥ / ١٩٨( ينظر تقريب التهذيب ) ٥(

  ). ٥١٥٤ / ٤٢٩( ينظر تقريب التهذيب ) ٦(



– 

  )٢٢١٤(

بي أسامة التي فيها الشك في اسم الجبل تخالف الثابت ورواية الحارث بن أ:      قلت
 وهي التي رواها كما مر في -  رضي اهللا عنه -في صحيح البخاري عن أنس 

 يِزيد بن زريٍع وكَهمس بنيحيى القَطَّان، و: ( التخريج جمع من رجال الصحيح، هم
دة، عن أنس مرفوعاً، فذكر أن اسم جميعهم عن سعيد بن أبي عربة، عن قَتَا ) الِمنْهال

  . من غير شك" ُأحد " الجبل على هو 
"  بلفظ - رضي اهللا عنه -     ومن ثم فال يعول على ما ورد من الروايات عن أنس 

؛ إما لمخالفتها الروايات الصحيحة الثابتة، أو ضعف طرقها، أو حتى ورودها "ِحراء 
  .بطريق الشك كما عند الحارث

فاألشبه بالصواب أن الجبل في رواية أنس على وجه التحديد وبناء على ما سبق،      
  ".ُأحد " هو 

وسيأتي في الروايات الواردة في هذا البحث ما يفيد بتعدد الواقعة، لكن :      قلت
  واهللا أعلم. الكالم هنا كان على األشبه في رواية أنس

 روايات الحديث كما مر في التخريج  حيث جاءتاالختالف على األعيان،:      ثانيا
"  كانوا على الجبل حال اهتزازه، وهم - رضوان اهللا عليهم - بذكر ثالثة من الصحابة 
  ".  أبو بكر، وعمر، وعثمان 

 -  رضي اهللا عنه -      ثم ورد في بعض طرق الحديث ذكر لعلي بن أبي طالب 
  .لى الجبل  ع-  صلى اهللا عليه وسلم -ضمن الذين رافقوا النبي 

 كما  عن سِعيدعن أبيه،عبيد اللَِّه بن معاٍذ،      وهو حديث يرويه ابن أبي عاصم عن 
  .مر في التخريج

  .)١(     أما عبيد اهللا بن معاذ الذي يروي عنه اإلمام المصنف، فهو ثقة حافظ 
  .)٢( ثقة متقن     وهو يروي عن أبيه معاذ بن معاذ، وهو 

وبقية رجاله ثقات تقدمت دراستهم، فظهر لي أن ذكر صحابي آخر في تلك :      قلت
  . الرواية من قبيل زيادة ثقة، وال يعد من باب العلة القَاِدحة

 صلى اهللا - جميعا مع النبي " أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي "      وبهذا ثبت ذكر 
  أعلمواهللا .   على جبل ُأحد في قصة حديث أنس- عليه وسلم 

 واهللا أعلم. أخرجه البخاري في صحيحه. وبالجملة فهذا حديث صحيح:      قلت

                                         
  ).٤٣٤١ / ٣٧٤( ينظر تقريب التهذيب ) ١(
  ).٦٧٤٠ / ٥٦٣( ينظر تقريب التهذيب ) ٢(



– 

 )٢٢١٥(

  :فائدة
َأو ):" فَما علَيك ِإلَّا نَِبي، َأو ِصديقٌ، َأو شَِهيدانِ        ؛اثْبتْ ُأحد (      قال ابن حجر في رواية      

ِجنْس ووقَع ِلبعِضِهم ِبلَفْظ نَِبي وِصديقٌ      ِفي حِديث الباب ِبمعنَى الْواو ويكُون لَفْظ شَِهيد ِللْ        
أو شَِهيد فَِقيَل أو ِبمعنَى الْواو وِقيل تَغِْيير الُْأسلوب ِللِْإشْعار ِبمغَايرة الْحال ِلـَأن ِصـفَتَي                

    ادن ِحينَِئٍذ ِبِخلَاف ِصفَة الـشَّهاِصلَتَية كَانَتَا حيِقيدة والصوـت     النُّبة فإنَّهـا لـم تَكُـن وقَع
  .)١("ِحينَِئذ

  المبحث الثاني 
   في اهتزاز الجبل- رضي اهللا عنه -حديث أبي هريرة 

  .، وبعض أصحابه-  صلى اهللا علي    وسلم -بالنبي 
  كَان علَى ِحراء هو- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - َأن رسوَل اهللا : "عن َأِبي هريرةَ     

وَأبو بكٍْر، وعمر، وعثْمان، وعِلي، وطَلْحةُ، والزبير، فَتَحركَِت الصخْرةُ، فَقَاَل رسوُل 
   ) ". فَما علَيك ِإلَّا نَِبي، َأو ِصديقٌ، َأو شَِهيد؛اهدْأ( : -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- اهللا

  :جالمطلب األول التخري
 رضي اهللا -  كتاب فضائل الصحابة - واللفظ له -     أخرجه مسلم في صحيحه 

 / ١٨٨٠ / ٤ ( - رِضي اُهللا عنْهما - باب ِمن فَضاِئِل طَلْحةَ، والزبيِر ، - تعالى عنهم 
، عن - ي ابن محمديعِن - وحدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد، حدثَنَا عبد الْعِزيِز :قال ) ٢٤١٧

  .، فذكرهسهيٍل، عن َأِبيِه، عن َأِبي هريرةَ
: حدثَنَا عبيد اِهللا بن محمِد بِن يِزيد بِن خُنَيٍس، وَأحمد بن يوسفَ الَْأزِدي، قَالَا:      وقال

ِني سلَيمان بن ِبلَاٍل، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن سهيِل حدثَنَا ِإسماِعيُل بن َأِبي ُأويٍس، حدثَ
مع من كانوا على  " وسعد بن َأِبي وقَّاص: " به بنحوه، وزاد فيه ذكربِن َأِبي صاِلٍح، 

  .الجبل
ي اللَّه رِض -باب ِفي منَاِقِب عثْمان بِن عفَّان      والترمذي في سننه أبواب المناقب، 

حدثَنَا : قال  )٣٦٩٦ / ٦٢٤ / ٥ ( َأبو عمٍرو، وَأبو عبِد اللَّه: ، ولَه كُنْيتَاِن، يقَاُل- عنْه
  .، به بلفظهقُتَيبةُ بن سِعيد

وِفي الباِب عن عثْمان، وسِعيد بِن زيٍد، وابِن عباٍس، وسهل بن : "      وقال أبو عيسى
   ".هذَا حِديثٌ صِحيح. سعٍد، وَأنَس بن ماِلٍك، وبريدة

       

                                         
   ).٤٩ / ٧(  البخاري ينظر فتح الباري شرح صحيح) ١(



– 

  )٢٢١٦(

  .به بلفظهحدثَنَا قُتَيبةُ، : قال ) ٩٤٣٠ / ٢٥٢ / ١٥( وأحمد في مسنده 
: قال) ٢٤٨ / ٢١٧ / ١ (- بزيادة ابنه عبد اهللا - حمد      وفي فضائل الصحابة أل

نا عبد : ن معروٍف، ومصعب بن عبداللَّه الزبيِري، قَالَاهارون ب حدثَِني: اللَّه عبد
 ،ِديراورِزيِز الدبه بلفظهالْع.  

 :قال ) ١٤٤١ / ٦٢١ / ٢(      وابن أبي عاصم في السنة، باب تحرك الجبل بهم 
محم نِزيِز بالْع دبٍد، ثنا عيمح نب قُوبعثَنَا يدبه بلفظهٍد، ح .  

َأخْبرنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد : قال ) ٨١٥٠ / ٣٣٢ / ٧(      والنسائي في السنن الكبرى 
  .به بلفظهحدثَنَا عبد الْعِزيِز، : قَاَل

تَاِن وَأن ِكتَاب الِْإيماِن والتَّصِديِق ِبَأن الْجنَّةَ والنَّار مخْلُوقَ في الشريعة، اآلجري     و
باب ِذكِْر ، نَِعيم الْجنَِّة لَا ينْقَِطع عن َأهِلها َأبدا وَأن عذَاب النَّاِر لَا ينْقَِطع عن َأهِلها َأبدا

 :قال ) ١٦٩٧ / ١١٧٠ / ٤ ( -  عنْهم َأجمِعين  رِضي اللَّه - الشَّهادِة ِللْعشَرِة ِبالْجنَّة
حقالو تَاِنيِجسالس داوَأِبي د نكِْر بو بثَنَا َأبِن : دمحِد الربع نب دمِد اللَِّه َأحيبو عثَنَا َأبدح

عن ، حدثَنَا معاِويةُ بن صاِلٍح: وهٍب قَال حدثَِني عمي وهو عبد اللَِّه بن: بِن وهٍب قَاَل
أن من كانوا على الجبل : به بنحوه، وفيه، عن سهيِل بِن َأِبي صاِلح،  بِن سِعيٍد يحيى

وعبد الرحمِن ، وعِلي، وعثْمان، وعمر، بو بكٍْرأ: " -  صلى اهللا عليه وسلم - مع النبي 
   ".وسِعيد بن زيد،  بن َأِبي وقَّاٍصوسعد، وطَلْحةُ بن عبيِد اللَّه، والزبير، بن عوٍف

 حدثَنَا الْحسين بن :قال ) ٢٠٨١ / ٢٠٠ / ٣(      والطبراني في مسند الشاميين 
 ناِلٍح، عص نةُ باِويعِني مرٍب، َأخْبهو نى، ثَنَا ابيحي نلَةُ بمرثَنَا ح ،تَِرياقَ التُّسحِإس

يحاِلٍح، يِن َأِبي صِل بيهس نِعيٍد، عِن سبه بلفظهى ب.  
صلَّى اللَّه علَيِه  - ِكتَاب ِإخْباِره  - بترتيب ابن بلبان -     وابن حبان في صحيحه 

ِه علَيِهم رضوان اللَّ - عن منَاِقِب الصحابِة، ِرجاِلهم وِنساِئِهم ِبِذكِْر َأسماِئِهم -  وسلَّم
َأخْبرنَا : قال ) ٦٩٨٣ / ٤٤١ / ١٥ ( ِذكْر ِإثْباِت الشَّهادِة ِللزبيِر بِن الْعوام، -  َأجمِعين

ابن قُتَيبةَ، حدثَنَا حرملَةُ، حدثَنَا ابن وهٍب، حدثَِني معاِويةُ بن صاِلٍح، عن يحيى بِن سِعيٍد 
   ". فَتَحرك ِبِهم الْجبُل ":به بنحوه، وفيهَأنْصاِري، عن سهيِل بِن َأِبي صاِلٍح، الْ

أخْبرنَا َأبو عبِد اِهللا الْحاِفظ، حدثَنَا َأبو : قال ) ٣٥٢ / ٦(      والبيهقي في دالئل النبوة 
 دمحِد اِهللا مباعثَنَا َأحدح ،قُوبعٍن، قَالَابن يسح نب نيسحةَ، ولَمس نب دم : نة ببثَنَا قُتَيدح

  .به بلفظهسِعيٍد 
   ".عن قُتَيبةَ بِن سِعيد، رواه مسِلم ِفي الصِحيِح: "      وقال البيهقي



– 

 )٢٢١٧(

ة العمدة من الفوائد واألثار الصحاح والغرائب في مشيخ     وشُهدة بنت أحمد في 
َأخْبرنَا الشَّيخُ الزِكي أبو أحمد منصور بن بكر بن محمد بن : قالت) ٨٣ / ١٤١ ( ةدهشُ

ِبِقراءِة الْبلِْخي ِفي محرٍم ِمن سنَِة َأربٍع وِتسِعين، أنا َأبو بكٍْر َأحمد بن  حيد النيسابوري
اِنيهباِرِث اَألصِن الْحِد بمحنَةَ ِستٍّ وعشرين وأربعمائة، مٍب سجِن ثَاِمِن رِم االثْنَيوِفي ي 

َأنْبَأ َأبو محمٍد عبد اللَِّه بن محمِد بِن جعفَِر بِن حيان، الْمعروفُ ِبُأبي الشيخ الحافظ، ثنا 
بِدي، بهلول بن إسحاق األنباري، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، ثنا عراورِزيِز الدالْع د

  .به بلفظه
  الحكم على الحديث، وبيان ما فيه من وجوه اختالف وعلل: المطلب الثاني

  :تبين مما سبق أن االختالف قد وقع في متن حديث أبي هريرة في أمرين، وهما
    .االختالف في تعيين اسم الجبل: أوال

 رضي اهللا -ن الحديث السابق عن أنس قد وقع االختالف في تعيين الجبل بي:      قلت
 والذي هو محل الدراسة في هذا - رضي اهللا عنها - ، وحديث أبي هريرة - عنه 

  .المبحث
  ". ِحراء " ، والجبل هاهنا "ُأحد "      فالجبل في حديث أنس هو 

     وقد اجتهد األئمة في الجمع والتوفيق بين الروايات، ثم أفادوا بترجيح الحمل على 
 .تعدد الواقعة

وَأخْرج مسِلم ِمن حِديث َأِبي هريرة ما يَؤيد تَعدد : "      قال الحافظ ابن حجر في الفتح
  .)١( "  ومعه الْمذْكُورون هنَا وزاد معهم غَيرهم،الِْقصة فَذَكر َأنَّه كَان علَى ِحراء

 وَأنَّه يمِكن الْجمع ،ومن رواه ِبلَفِْظ ِحراء: " .... ضع آخر     وكان مما قاله في مو
 قَاَل كَان رسوُل ،ِبالْحمِل على التَّعدد ثم وجدت مايؤيده فَِعنْد مسِلٍم ِمن حِديِث َأِبي هريرةَ

  .)٢( " ِحراء علَى – صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم - اللَِّه 
وبذلك، قد بات جلياً اختالف مخارج الحديث مع ثبوته في الصحيحين، ومن :   قلت   

  .على تعدد الواقعة أولى ثم، كان الحمل
       

                                         
   ).٣٨ / ٧( ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ١(
   ).٥٨ / ٧( ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٢(



– 

  )٢٢١٨(

ج الحديث اِرإذا اختلفت مخَ: " وفي كالم الحافظ ابن الصالح ما يؤيد ذلك، حيث قال
لذي يتعين القول به  فا؛ وظهر تعددها،وتباعدت ألفاظه أو كان الحديث في سياق واقعة

  .)١( " أن يجعال حديثين مستقلين
. وبهذا فال يعد االختالف بين الروايات في هذا الشأن من قبيل العلة القادحة:      قلت
  .واهللا أعلم

  .االختالف الوارد في روايات الحديث بزيادة بعض األعيان: ثانيا
يٍد، عن سهيل بن َأِبي صاِلٍح، عن يحيى بِن سِع     جاء عند مسلم كما تقدم من طريق 

زيادة على ما في رواية مسلم عن ) سعد بن أبي وقاص (  ذكر َأِبيِه، عن َأِبي هريرةَ،
أبو بكر، وعمر، ( عبد العزيز بن محمد، عن سهيل ابن أبي صالح، التي ذكر فيها 

  ).وعثمان، وعلي 
ل زيادة الثقة، وقبولها ها هنا أولى؛      وليس هذا من العلة القادحة، بل هو من قبي

  . وذلك لثبوت كلتا الروايتين في الصحيح، فضال عن تعدد الواقعة كما سلف بيانه
  .    في الشريعة بقية العشر كما سلف في التخريجاآلجري     ثم زادت رواية 

بن اقال . أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه: اآلجريوفي إسناد :      قلت
رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم : " وقال ابن عدي "   حجةبهال تقوم " : يونس

مجمعين على ضعفه، ومن كتب عنه من الغرباء غير أهل بلده ال يمتنعون من الرواية 
 منها البعض، وكثرة روايته، راِكه أنكرت عليه أحاديث أنا ذَِفع ضنوِم: " وقال ". عنه

ه، وحمن ععره منه، وكل ما أنكروه عليه فمحتمل، وإنممن علم  لة أكثر رواية ع
". صدوق تغير بآخره : "  وقال ابن حجر."يكن يرويه، عن عمه غيره، ولعله خصه به

 مات سنة أربع ، وابن عدي وغيرهم، وابن يونس،ضعفه النسائي: "وقال السيوطي
   .)٢("ومائتين وستين

ال هو صدوق، ضعيف بعد االختالط، وكذا ضعيف في من جملة األقو:      قلت
  .  روايته عن عمه

                                         
   ).١١٩ / ١( ينظر النكت على كتاب ابن الصالح ) ١(
،  )٦٧ / ٨٢( تهذيب وتقريب ال،  )٤٤٤ / ١١٣ / ١(،   وميزان االعتدال )٢١ / ٣٠٢ / ١( ينظر الكامل في الضعفاء ) ٢(

  ). ٢٩١ / ١( وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 



– 

 )٢٢١٩(

                فثبت أن األشبه بالصواب في رواية أبي هريرة أن من كانوا في رفْقة النبي 
          أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعد :  على الجبل هم- صلى اهللا عليه وسلم -
  .- رضي اهللا عنهم أجمعين -
 فسوف نعرج على دراسة اآلجري   وأما بقية العشرة الوارد ذكرهم في حديث   

الروايات التي ورد ذكرهم فيها على النحو الذي سوف يتبين في هذا البحث إن شاء 
  .  اهللا

     وبالتالي، إن صحت تلك الروايات فحمل زيادة بعض األعيان، على تعدد الواقعة، 
  واهللا أعلم. أو تصرف بعض الرواة أولى

لَا شك ِفي تعدد الِْقصة فَِإن َأحمد رواه من طَِريق بريدة " : العينيبدر الدين قال      
ُأحد، : ِحراء، وِإسنَاده صِحيح، وَأبا يعلى رواه من حِديث سهل بن سعد ِبلَفْظ: ِبلَفْظ

 فَذكر َأنه كَان على ِحراء ومعه ،يرةوأخرجه مسلم من حِديث أبي هر. وِإسنَاده صِحيح
  .)١( " َأبو بكر وعمر وعثْمان وغَيرهم، فَهذَا كُله يدل على تعدد الِْقصة

  .أخرجه مسلم في صحيحه. وبالجملة فهذا حديث صحيح:    قلت  
  :فائدة

 عِجزاتٌ ِلرسوِل اللَّهوِفي هذَا الْحِديِث م: " - رحمه اهللا -     قال محيى الدين النووي 
صلَّى  - ِمنْها ِإخْباره َأن هُؤلَاِء شُهداء وماتُوا كُلُّهم غَير النَِّبي -   صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم-

 لَّمسِه ولَيع اللَّه- رمع فَِإن اءدكٍْر شُهَأِبي بو،انثْمعا، وِليعطَ، وةَ ولْح، ريبالزو          
-  منْهع اللَّه ِضير- اءدا شُهقُِتلُوا ظُلْم،ورشْهاِدي ، فَقَتُْل الثَّلَاثَِة مِبو ريبقُِتَل الزو 

اِركًا ِللِْقتَاِل  وكَذَِلك طَلْحةُ اعتَزَل النَّاس تَ،السباِع ِبقُرِب الْبصرِة منْصِرفًا تَاِركًا ِللِْقتَاِل
فَقَتَلَه مهس هابفََأص،شَِهيد وا فَهقُِتَل ظُلْم نم تَ َأنثَب قَدكَاِم ؛ وِفي َأح اءدشُه ادرالْمو 

يان فَِضيلَِة ب:  وفيه. وَأما ِفي الدنْيا فَيغَسلُون ويصلَّى علَيِهم،الْآِخرِة وعِظيِم ثَواب الشُّهداِء
 وجواِز التَّزِكيِة والثَّنَاِء علَى الِْإنْساِن ِفي وجِهِه .ِإثْباتُ التَّمِييِز ِفي الِْحجاِز:  وفيه.هُؤلَاِء

داء ِفي وَأما ِذكْر سعِد بِن َأِبي وقَّاٍص ِفي الشُّه. ِإذَا لَم يخَفْ علَيِه ِفتْنَةٌ ِبِإعجاٍب ونَحِوِه
  .)٢( " مشهود له بالجنة  ِإنَّما سمي شَِهيدا ِلَأنَّه :الرواية الثَّاِنية فَقَاَل الْقَاِضي

                                         
  ).١٩١ / ١٦(   شرح صحيح البخاريعمدة القاريينظر ) ١(
   ).١٩٠ / ١٥( ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(



– 

  )٢٢٢٠(

  المبحث الثالث
   في اهتزاز الجبل– رضي اهللا عنه –حديث بريدة 

  ، وبعض أصحابه- صلى اهللا عليه وسلم -بالنبي 
 صلَّى اُهللا علَيه -  َأن رسوَل اللَّه "-عنه  رضي اهللا -      عن بريدة بن الحصيب 

 كَان جاِلسا علَى ِحراء ومعه َأبو بكٍْر، وعمر، وعثْمان فَتَحرك الْجبُل، فَقَاَل - وسلَّم
يك ِإلَّا نَِبي َأو ِصديقٌ اثْبتْ ِحراء؛ فَِإنَّه لَيس علَ( : -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - رسوُل اللَّه 

شَِهيد َأو." (   
  التخريج: المطلب األول

 حدثَنَا عِلي :قال ) ٢٢٩٣٦ / ١٩ / ٣٨ ( - واللفظ له -      أخرجه أحمد في مسنده 
  .ره، فذكبن الْحسِن، َأخْبرنَا الْحسين، حدثَنَا عبد اللَِّه بن بريدةَ، عن َأِبيه

: حدثَنَا محمود بن غَيلَان قَاَل: قال  )٢٤٢٥ / ٩٥ / ٤(      والفاكهي في أخبار مكة 
  .به بنحوهثنا عِلي بن الْحسيِن بِن واِقٍد، 

ثنا : قال  )١٤٤٣ / ٦٢٢ / ٢(      وابن أبي عاصم في السنة، باب تحرك الجبل بهم 
 ِليع نب دمحامساِقٍدبن حِن وِن بيسح نِن شَِقيٍق، ثنا َأِبي، عبه بنحوهِن ب ،.  

حدثنا محمد بن يحيى األزدي، : قال  )٤٤١٩ / ٣٠١/ ١٠(     والبزار في مسنده 
ذكر : ، به بنحوه، وفيهبن الحسن بن شقيق قال َأخْبرنَا الْحسين بن واِقٍداحدثنا علي : قَال

 صلى اهللا -  فيمن كانوا على الجبل مع النبي - رضي اهللا عنه -طالب علي بن أبي 
  .- عليه وسلم 

َأخْبرنَا َأبو عِلي َأحمد بن محمِد بِن : قال ) ٨٨١ / ٣٤٤ / ١(      وتمام في فوائده 
 الْمروِزي ِبِمصر، ثنا عِلي بن  َأبو عبِد اللَِّه َأحمد بن عبِد الْمْؤِمِن فَضالَةَ الِْحمِصي، ثنا

 فيمن -  رضي اهللا عنه -ذكر علي بن أبي طالب : به بنحوه، وفيهالْحسيِن بِن واِقٍد، 
  .-  صلى اهللا عليه وسلم - كانوا على الجبل مع النبي 

  دراسة رجال اإلسناد: المطلب الثاني
  )دراسة رجال إسناد اإلمام أحمد في مسنده ( 

 بن الْحسن بن شقيق بن دينار، أبو عبد الرحمن مولى عبد القيس،  هو علي:علي     
. الحسين بن واِقد، وسفيان بن عيينة، وغيرهما:  روى عن.مولى آل الجارود: ويقال
علي بن الحسين قال . أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وغيرهما: وعنه



– 

 )٢٢٢١(

 وما أعلم ُأحدا قدم علينا :)١(  قَاَل َأبو زكريا،ِبي بخط يدهوجدت ِفي كتاب َأ" : بن حبان
 أنه يرى اإلرجاء من خراسان كان أفضل من ابن شقيق، وكانوا كتبوا ِفي أمره كتاباً

تب ابن اظ كُفَّثقة، كان من ح: "  وقال الذهبي. "ّلال أجعلكم ِفي ِح: فقال: فقلنا له
 وفاته في سنة يعقوب بن سفْيانوقد أرخ  ". ثقة حافظ: " وقال ابن حجر ". المبارك

  .ثقة حافظ: قلت. )٢(  "خمس عشرة ومائتين
و، مولى عبد اهللا ر قاضي م،زيوالمر، أبو عبد اهللا، دالحسين بن واِق هو:      الحسين

على بن الحسن : وعنه. عبد اهللا بريدة، وثابت البنَاني، وغيرهما:  روى عن.بن عامر
". ليس به بأس : " قال أبو زرعة، والنسائي. ن شقيق، وسليمان األعمش، وغيرهماب

من مثله ؟ ووثقه ابن : قال ابن المبارك: " وقال الذهبي". ثقة : " وقال يحيى بن معين
وذكره في الطبقة األولى ". ثقة له أوهام : " وقال ابن حجر في التقريب ". معين وغيره

ى لَعوأبو ي،  وصفه الدارقطني،تباع التابعينأحد الثقات من أ: " من المدلسين، وقال
  .  )٣( " ليلي بالتدليسالخَ

ثقة هاهنا، وال يتخيل وصفه بوهم في هذا الحديث بعد أن صحح الحافظان :      قلت
  .ابن حجر، والعيني هذا اإلسناد كما سيأتي بيانه في المطلب الثالث من هذا المبحث

     ابن برهو :دةي ل، اَألِص عبد اهللا بن بريدة بن الحهيب، أبو سملَسيالمر ،يِزو ،
الحسين بن :  وعنه.اوغيرهموأنس بن مالك، ، بيه بريـدةأ: عن  روى.ور ميقاض

الرازي،   حاتمو يحيى بن معين، وأبقال. ال بن سليمان، وغيرهمـاِتقَموواِقد، 
 وذكر ابن ".عالمها، ثقة ، وورقاضي م" : ل الذهبي، وقا "ثقة" : ، وابن حجرلىجوالِع

  .ثقة: قلت. )٤( ئةاخمس عشرة وم حبان أنه مات سنة
 اهللا، عبد أبو، الحارث بن اهللا عبد بن يبِصالح بن دةيرب هو الصحابي الجليل :أبوه    

عبد اهللا : ، وعنه-  صلى اهللا عليه وسلم - النبي : ، روى عنىِملَساَأل سهل، أبو ويقال

                                         
  .هو اإلمام يحيى بن معين البغدادي) ١(
،   )٥١١ /٢٩٨ /٧(،  وتهذيب التهذيب  )٤٠٤٢ /٣٧١ /٢٠( ال، وتهذيب الكم)٦١٧٥ / ٢٩٤/ ١٣(ينظر تاريخ بغداد  ) ٢(

   ).٤٧٠٦ / ٣٩٩( وتقريب التهذيب 
،   )٦٤٢ / ٣٧٣ / ٢(، وتهذيب التهذيب  )١١١٥ / ٣٣٦ / ١( ،   الكاشف )١٣٤٦ / ٤٩١ / ٦( ينظر تهذيب الكمال ) ٣(

   ).١٣٥٨ / ١٦٩( ،  وتقريب التهذيب  )٨ / ٢٠( وطبقات المدلسين 
 ١٢٥ ( ألمصار،  ومشاهير علماء ا )٢٧٠/ ١٣٧ / ٥( ،  وتهذيب التهذيب  )٣١٧٩ / ٣٢٨/ ١٤( ر تهذيب الكمال ينظ) ٤(
 / ١( ، والكاشف  )٣٢٢٧ / ٢٩٧( ،  وتقريب التهذيب  )٦٤٥٨  / ٣٦٩ / ٦( ،  وأسد الغابة في معرفة الصحابة  )٩٨٣/ 

٢٦٤٤ / ٥٤٠                                     .(   



– 

  )٢٢٢٢(

 سنة مات ،بدر قبل أسلم صحابي: " بن بريدة، وعامر الشَّعبي، وغيرهما، قال ابن حجر
  .)١( " وستين ثالث

  الحكم على الحديث، وبيان ما فيه من وجوه اختالف وعلل: المطلب الثالث
ام تبين مما سبق أن الحديث قد ورد من وجٍه واحد عند أبي بكر البزار، وتم:      قلت

 صلى -  فيمن كانوا برفقة النبي - رضي اهللا عنه -بن محمد بذكر علي بن أبي طالب 
الحسين بن واِقد ، عن عبد اهللا :  على الجبل، والمدار فيه عندهما على- اهللا عليه وسلم 

  . بن بريدة، عن أبيه
وي عن الحسين من طريقين كما تبين، ما يعني خروجه من دائرة الغَرابة      وقد ر

  . والتفرد
 في الحديثين السابقين عن أنس، -  رضي اهللا عنه -     فضال عن ثبوت ِذكْر علي 

  . وأبي هريرة
     وإذا أضفنا إلى ذلك ثبوت تعدد الواقعة على النحو الذي سبق بيانه آنفاً؛ قُِطع يقيناً 

. علّـة القَـاِدحـة هنا ال يعد من ال- رضي اهللا عنه -بأن ِذكْر علي ابن أبي طالب 
 .واهللا أعلم
إسناده عند أحمد في مسنده صحيح؛ لما تقدم .  وبالجملة فالحديث صحيح:     قلت

  .واهللا أعلم. بيانه
ن حِديِث وقَد َأخْرجه َأحمد ِم: "      وقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح، فقال

   .)٢( " ه صِحيح وِإسنَاد،ِحراء بريدةَ ِبلَفِْظ
ِحراء، : فَِإن َأحمد رواه من طَِريق بريدة ِبلَفْظ: "     وكذا بصحته أقـر العيني قائالً

  .)٣( "وِإسنَاده صِحيح

                                         
  ،  وتهذيب التهذيب  )٦٣٢ / ٢٨٦ / ١(  واإلصابة في تمييز الصحابة  ،) ٦٦١ / ٥٣ / ٤( تهذيب الكمال ينظر ) ١(
  ).٦٦٠ / ١٢١( ، وتقريب التهذيب  )٧٩٧ / ٣٧٨ / ١( 
   ).٣٨ / ٧(  ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٢(
   ).١٩١ / ١٦( ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٣(



– 

 )٢٢٢٣(

  المبحث الرابع
   في اهتزاز الجبل -  رضي اهللا عنه - حديث سهل بن سعد 

  .، وبعض أصحابه– صلى اهللا عليه وسلم –بالنبي 
 ، وَأبو بكٍْر- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - ارتَج ُأحد وعلَيِه النَِّبي  ":عن سهل بِن سعٍد     

رمعو، فَقَاَل النَِّبي ،انثْمعلَّم -  وسِه ولَيلَّى اُهللا عد( : -  صتْ ُأح؛اثْب ِإلَّا نَِبي كلَيا عم 
   ) ".دانوِصديقٌ وشَِهي

  المطلب األول التخريج
حدثَنَا عبد : قال ) ٢٢٨١١ / ٤٦٨ / ٣٧ ( -  واللفظ له -      أخرجه أحمد في مسنده 

  .، فذكرهالرزاِق، َأخْبرنَا معمر، عن َأِبي حاِزٍم، عن سهل بِن سعٍد
 / ١ ( -هللا عنه  رضي ا-     وفي فضائل الصحابة ألحمد، فضائل عثمان بن عفان 

  .بلفظه ، بهنا عبد الرزاِق: قال ) ٨١٩ / ٥٠٢
أخْبرنَا : قال  )٤٤٩ / ١١٦ ( -  كما في المنتخب -      وعبد بن حميد في مسنده 

  .، به بلفظهعبد الرزاِق، أنا معمر، عن َأِبي حاِزٍم، عن سهل بِن سعٍد
 ثنا :قال ) ١٤٤٤ / ٦٢٢ / ٢( ، باب تحرك الجبل بهم      وابن أبي عاصم في السنة

  .به بلفظهَأحمد بن الْفُراِت، ثنا عبد الرزاِق، 
حدثَِني عبد : قال  )١٤١ / ١٧٣(      وعبد اهللا بن أحمد في فضائل عثمان بن عفان 

ثنا معمر، عن َأِبي حاِزٍم، عن سهل :  قَاَلثنا عبد الرزاِق،: حدثَِني َأِبي، قَاَل: اللَِّه، قَاَل
  .، بلفظهبِن سعٍد

نَا َأحمد ، نَا ابن ِإسحاق: قال)  ١٠٧٥ / ٢١٣ / ٢(      وأبو بكر الروياني في مسنده 
  .، به بلفظهنَا عبد الرزاِق: بن حنْبٍل، ويحيى بن مِعيٍن قَالَا

لَى الموصلي في مسنده      وأبو ياقُ، :قال ). ٧٥١٨ / ٥٠٩ / ١٣( عحثَنَا ِإسدح 
   .به بلفظهحدثَنَا عبد الرزاِق، 

 كتاب التاريخ، باب المعجزات، - بترتيب ابن بلبان -      وابن حبان في صحيحه 
 ) ٦٤٩٢ / ٤١٦ / ٤ (- سلَّمصلَّى اللَّه علَيِه و -ِذكْر ارِتجاِج ُأحد تَحتَ الْمصطَفَى

  .، به بلفظهَأخْبرنَا َأبو خَِليفَةَ، حدثَنَا عِلي بن الْمِديِني، حدثَنَا عبد الرزاق: " قال
باب ما جاء ِفي ِإخْباِرِه عن ِصدِق َأِبي      والبيهقي في دالئل النبوة، الشمائل ونحوها، 

وشَهادِتِه ِلعمر وعثْمان ِبالشَّهادِة فَاستَشْهدا بعده كَما َأخْبر مع ما ِفيِه ِمن ، هبكٍْر ِفي ِإيماِن
وَأخْبرنَا : قال ) ٣٥١ / ٦ ( َأمِرِه الْجبَل ِبالثُّبوِت بعد الرجفَِة وضرِبِه ِإياه ِبِرجِله فَسكَن



– 

  )٢٢٢٤(

 نِن بيسو الْحوٍر، َأبنْصم نب دمثَنَا َأحدح ،فَّارٍد الصمحن ماِعيُل بمنَا ِإسران، َأخْبِبشْر
   .به بلفظهحدثَنَا عبد الرزاِق، 

  .ِذكْر عثمان بن عفان: وقد روي من وجه آخر عن سهيل بن عمرو، وفيه
باب َأصحاِب  عبد الرزاق،       أخرجه معمر بن راشد في الجامع الملحق بمصنف

 لَّم - النَِّبيسِه ولَيلَّى اُهللا عقال ) ٢٠٤٠١ / ٢٢٩ / ١١ ( -  ص : ناِق، عزد الربع
َأتَعلَمون : نَاشَد عثْمان النَّاس يوما فَقَاَل: معمر، عن َأِبي حاِزٍم، عن سهل بِن سعٍد، قَاَل

النَِّبي لَّم - َأنسِه ولَيلَّى اُهللا عِه - صلَيعد وُأح تَجَأنَا، فَارو رمعكٍْر، وو بَأبدا وُأح ِعدص 
 لَّم -النَِّبيسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَّه - صسفَقَاَل ر ،انثْمعو ،رمعكٍْر، وو بَأبلَّى  - ، وص

:  قَاَل معمر ) ". ِإلَّا نَِبي، وِصديقٌ، وشَِهيدان؛اثْبتْ ُأحد ما علَيك( : - اُهللا علَيِه وسلَّم
  ".ه وسِمعتُ قَتَادة يحدثُ ِبِمثِْل"

  دراسة رجال اإلسناد: المطلب الثاني
  )دراسة رجال إسناد اإلمام أحمد في مسنده ( 

 اليمانى موالهم يرىمالِح، بكر أبو، نافع بن اممه بن الرزاق عبد هو :     عبد الرزاق
أحمد بن : معمر بن راشد، وسفيان الثوري، وغيرهما، وعنه: روى  عن. الصنْعاني

 بنا قال ". يتشيع ثقة " :، والبزارالعجلى قالحنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما، 
: يعقوب قال ،وأحفظنا أعلمنا الرزاق عبد كان: يوسف بن هشام لي قال: " المدينى
 حدث إنما ألنه ؛بتغيره يبالي ال به احتج من: " وقال ابن الكيـال ". ثبت ثقة وكالهما

 ". التصانيف صنف األعالم، أحدالحافظ، : " وقال الذهبي ". حفظه من ال كتبه من
 ". يتشيع وكان فتغير، ،عمره آخر يف ىِمع شهير مصنف حافظ ثقة: " وقال ابن حجر

.   )١(" مات سنة إحدى عشر ومائتين : احدو وغير والبخارى، ،خياط بن خليفةقال 
  .حافظ ثقة: الخالصة: قلت
عبد   البصرى، مولى،بن راشد، أبو عروة بن أبى عمرو، األزدى معمر هو: معمر   

: وعنه  ،اوغيرهم ومحمد بن المنكدر،قَتَادة، : عبد القدوس، روى عن السالم بن
 وقال يعقوب بن  ". ثقة ": يحيى بن معينقال، اثوري، وغيرهم وسفيان الالواقدي،

 وقال  ".الثقة المأمون" : النسائيل  وقا ".ثقة، وصالح التثبت عن الزهرى" : شيبة
وجدته يتقدمه كان من  أحمد ال تضم معمرا إلى أحد إال: عالم اليمن، قال" : الذهبي

                                         
،  )٣٣٦٢ / ٦٥١ / ١( ، والكاشف  )٣٤١٥ / ٥٢ / ١٨( ، وتهذيب الكمال  )٢٠٤ / ٣٨ / ٦( ينظر الجرح والتعديل  )١(

  ).٣٤ / ٥١( ، والكواكب النيرات )٤٠٦٤ / ٣٥٤( ، وتقريب التهذيب  )٦١١ / ٢٧٨/ ٦( وتهذيب التهذيب 



– 

 )٢٢٢٥(

 ، ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابتثقة" : قال ابن حجرو ". أطلب أهل زمانه للعلم
 نعيم، وأحمد و أبقال  ".ث به بالبصرة وكذا فيما حد،شيئاً، عروة  وهشام بن،واألعمش

  .  وقيل غير ذلك"  أربع وخمسين ومائة مات سنة" : بن حنبل، وغيرهما
، عروة  وهشام بن، واألعمش،في روايته عن ثابت ثقة ثبت فاضل إال أن:      قلت

  .)١( ، وحديثه هاهنا صحيح وكذا فيما حدث به بالبصرة،ئاًشي
 ، الزاهد،ار، القاص التم، هو سلمة بن دينار، أبو حازم، األعرج:أبو حازم     

سهل بن سعد، وسعيد : روى عن. الحكيم، المدني، مولى األسود بن سفيان المخزومى
 يحيى قالوغيرهما،   أنس ،، ومالك بنمعمر بن راشد: بن المسيب، وغيرهما، وعنه

قال و "رجل صالح " :  العجلي وزاد ".ثقة" : والنسائى، والعجلى  حاتم،ووأب بن معين ،
قال ابن و". مثله ثقة لم يكن في زمانه : بن خزيمةاقال اإلمام، أحد األعالم، " : الذهبي
 ل غير وقي". خمس وثالثين ومائة مات سنة" : بن خياطاقال و". ثقة عابد "  :حجر
  .ثقة: قلت. )٢(ذلك

بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة  سهل هوهو الصحابي الجليل  :سهل     
 صلى اهللا -  روى عن النبي.ي الساعديالخزرج، أبو العباس، األنصار بن عمرو بن
: الزهري، قال ابن حجروأبو حازم، : ، وعنهوغيرهماوأبي بن كعب،  - عليه وسلم 

حدى وِتسعين وقد قيل سنة ثَمان إماتَ سنة " : قال ابن حبانوير الصحابة، من مشاه
اِنينثَم٣( " و(  .  

  الحكم على الحديث، وبيان ما فيه من وجوه اختالف وعلل: المطلب الثالث
     تبين مما سبق أنه قد ورد في الحديث اختالفان؛ أحدهما من جهة السند، واآلخر 

  .من جهة المتن
       

                                         
 / ٢٨٢/  ٢( الكاشـف     ،  و   )٦١٠٤ / ٣٠٣/  ٢٨ ( تهذيب الكمال ، و  )١١٦٥/  ٢٥٥/  ٨( الجرح والتعديل   ينظر  ) ١(

 تقريب التهذيبو، ) ٤٤١/  ٢١٨/  ١٠(تهذيب التهذيب ، و )٧٨٦/  ٢٨٣  (جامع التحصيل في أحكام المراسيل  ، و  )٥٥٦٧
 )٦٨٠٩ / ٥٤١  .(   
 / ٢٧٢ / ١١( ،  وتهذيب الكمال  )٧٠٢ /  ١٥٩ / ٤( ،  والجرح والتعديل  )٦٤١ / ٤٢٠ / ١( ينظر الثقات للعجلي ) ٢(

  ،  وتقريب التهذيب  )٢٤٧ / ١٢٦ / ٤( ،  وتهذيب التهذيب ) ٢٠٢٩/  ٤٥٢/  ١  (الكاشف،  و )٢٤٥٠
 )٢٤٨٩/ ٢٤٧   .(  
 ٢٢١ / ٤( ، وتهذيب التهذيب  )٢٦١٢ / ١٨٨ / ١٢( ،  وتهذيب الكمال  )١١٤ / ٢٥( مشاهير علماء األمصار ينظر ) ٣(
  ).                     ٢٦٥٨ / ٢٥٧( ، وتقريب التهذيب  )٣٥٣٥ / ٢٠٠ / ٣ ( ، واإلصابة في تمييز الصحابة )٤٤١/ 



– 

  )٢٢٢٦(

  : من جهة السند: أوال
فورد  وهو االختالف في كون الحديث من مسند سهل بن سعد أو من مسند عثمان،     

 رضي اهللا عنه - في رواية سهل ابن سعد عند معمر في جامعة ذكر لعثمان بن عفان 
، وحديث معمر قد اتحد مخرج إسناده مع رواية أحمد المجردة من ذكر عثمان، -

  .هما مداره على عبدالرزاق عن معمرفكال
 قد روى الحديث بالوجهين - رضي اهللا عنه -      والذي يظهر لي أن سهل بن سعد 

 ثم رواه تارة أخرى -  صلى اهللا عليه وسلم -مرفوعا إلى النبي  جميعا ، فرواه تارة 
. لَّة القاِدحةومن ثم  فال يعد ذلك من قَِبيل الِع  يرفعه،- رضي اهللا عنه - عن عثمان 

  . واهللا أعلم
  : من جهة المتن:      ثانياً

     وهو االختالف في تحديد اسم الجبل، فقد تبين مما سبق أن متن الحديث فيه 
  ".ِحراء " ، ومرة "ُأحد " اختالف في ذكر الجبل؛ مرة باسم 

معمر، يه عن  على عبد الرزاق يرو-  رضي اهللا عنه -  ومدار حديث سهل :قلت     
 والحديث عند معمر نفسه في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق بذكر عن أبي حازم؛

  .  ُأحد 
، وعبد َأحمد بن حنْبل، ويحيى بن مِعين:      وقد رواه عن عبد الرزاق كل من األئمة

  ".     ُأحد " بن حميد، وغيرهم بتعيين الجبل 
هار ، فذكر- رضي اهللا عنه - ل     وخالفهم في حديث سـيأحمد بن منصور بن س  " 

  .)١(، وأحمد بن منصور ثقة، كما صرح بذلك الدارقطني وغيره"ُأحد"بدالً من  " ِحراء 
في حديث سهل بن سـعد      " ُأحد  " وبناء على ما تقدم فقد ثبتت تسمية الجبل           :  قلت    

طرق تلك الروايـة مـع تقـدم رجالهـا          المرفوع، وهو األشبه بالصواب؛ وذلك لتعدد       
  .وجاللتهم في الحفظ واإلتقان

 -  رضي اهللا عنه -أن الوجه اآلخر للحديث، الذي يرويه سهل :      يؤيد هذا أيضاً
  واهللا أعلم  " . ُأحد "  قد جاء أيضا بذكر جبل -  رضي اهللا عنه - عن عثمان 

حمد في مسنده صحيح؛ لما تقدم إسناده عند أ.  وبالجملة فهذا حديث صحيح:     قلت
  .واهللا أعلم. بيانه

                                         
  )٢٨٥٦ / ٣٢٦ / ٦( ينظر تاريخ بغداد ) ١(



– 

 )٢٢٢٧(

  المبحث الخامس
   في اهتزاز الجبل– رضي اهللا عنه –حديث عثمان بن عفَّان 

  . وأصحابه– صلى اهللا عليه وسلم –بالنبي 
صلَّى  -  النَِّبي َأتَعلَمون َأن: نَاشَد عثْمان النَّاس يوما فَقَاَل" : عن سهل بِن سعٍد، قَاَل     

 لَّمسِه ولَياُهللا ع -  ِه النَِّبيلَيعد وُأح تَجَأنَا، فَارو رمعكٍْر، وو بَأبدا وُأح ِعدلَّى اُهللا  -صص
لَّمسِه ولَيوُل اللَِّه - عسفَقَاَل ر ،انثْمعو ،رمعكٍْر، وو بَأبو ، - لَيلَّى اُهللا علَّمصسِه و - :

    ) ". ما علَيك ِإلَّا نَِبي، وِصديقٌ، وشَِهيداِن؛اثْبتْ ُأحد( 
  التخريج: المطلب األول

  .- رضي اهللا عنه – عن عثمان - رضي اهللا عنه –طريق سهل بن سعد : أوالً
 -   واللفظ له-      أخرجه معمر بن راشد، في جامعه الملحق بمصنف عبد الرزاق 

 اِب النَِّبيحَأص لَّم - بابسِه ولَيلَّى اُهللا عقال  ). ٢٠٤٠١ / ٢٢٩ / ١١ ( -  ص دبع
  .فذكرهالرزاِق، عن معمر، عن َأِبي حاِزٍم، عن سهل بِن سعٍد، 

براِهيم حدثَنَا ِإسحاقُ بن ِإ: قال  )١٤٦ / ٩١  /١(      والطبراني في المعجم الكبير 
  .به بلفظهالدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمر، 

سهل بن سعٍد الساِعِدي عن      وضياء الدين المقِدِسي في األحاديث المختارة، حديث 
انثْما -  عمنْهع اللَّه ِضيقال)  ٣٤٠ / ٤٦٦ / ١ ( - ر:س نب دعنَا َأسرِن  َأخْبِعيِد ب

محمود الَْأصبهاِني بأصبهان َأن فَاِطمة بنت عبد اهللا الجوزدانية َأخْبرتهم َأنا محمد بن 
بن ِإبراِهيم الدبِري عن عبد الرزاق عن اعبد اهللا بِن زيٍد َأنا سلَيمان بن َأحمد ثَنَا ِإسحاق 

  .به بلفظه ،معمر
 ،روى الْبخَاِري ِفي صِحيِحِه ِمثْلَه ِمن حِديث سعيد عن قَتَادة عن أنس" :      وقال

   ".ِإسنَاده صِحيح
  .-  رضي اهللا عنه -طريق السِبيعي عن عبد اهللا السلَِمي، عن عثمان :  ثانياً

           عفَّان باب ِفي منَاِقِب عثْمان بِن     أخرجه الترمذي في سننه، أبواب المناقب، 
: حدثَنَا عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن قَاَل: قال  )٣٦٩٩ / ٦٢٥ / ٥ ( - رِضي اللَّه عنْه -

ي حدثَنَا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن زيٍد هو ابن َأِب: َأخْبرنَا عبد اللَِّه بن جعفٍَر الرقِّي قَاَل
 ،لَِميِن السمحِد الربَأِبي ع ناقَ، عحَأِبي ِإس نةَ، عسعن عثمان، فذكره مطوال، ُأنَي

  ". ِحراء " أن الجبل : وفيه
هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَِريب ِمن هذَا الوجِه ِمن حِديِث َأِبي : "      قال أبو عيسى
   ".ي عن عثْمانعبِد الرحمِن السلَِم



– 

  )٢٢٢٨(

 ) ٣٦٠٩ / ٢٣٦  /٦(      والنسائي في سننه، كتاب األحباس، باب وقف المساجد 
حدثَنَا ِعيسى : حدثَنَا خَطَّاب بن عثْمان، قَاَل:  َأخْبرنَا ِعمران بن بكَّاِر بِن راِشٍد، قَاَل:قال

عثْمان، ، عن ِبي ِإسحاقَ، عن َأِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِنبن يونُس، حدثَِني َأِبي، عن َأ
  . مطوال، وليس فيها اسم الجبل

 ) ٣٦١٠ /٢٣٦  /٦(      والنسائي في سننه، كتاب األحباس، باب وقف المساجد 
حدثَِني َأبو عبِد :  قَاَلحدثَِني محمد بن سلَمةَ،:  َأخْبرِني محمد بن وهٍب، قَاَل:قال

حدثَِني زيد بن َأِبي ُأنَيسةَ، عن َأِبي ِإسحاقَ، عن َأِبي عبِد الرحمِن السلَِمي، : الرِحيِم، قَاَل
 علَيِهم، وساقَ فََأشْرفَ: لَما حِصر عثْمان، ِفي داِرِه، اجتَمع النَّاس حوَل داِرِه، قَاَل" : قَاَل

   ".الْحِديثَ
حدثَنَا َأحمد بن الْحسِن بِن : قال  )٨٤٩ / ٥١٦  /١(      وأحمد في فضائل الصحابة 

عبِد الْجباِر قثنا َأبو نَصٍر التَّمار قثنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، وهو الرقِّي، عن زيِد بِن َأِبي 
: ، عن عثمان فذكره مطوال، وفيهنَيسةَ، عن َأِبي ِإسحاقَ، عن َأِبي عبِد الرحمِن السلَِميُأ

  ". ِحراء " أن الجبل 
حدثَنَا عمرو بن قُسٍط، : قال ) ١١٩٥ / ٤(      وابن شبة النميري في تاريخ المدينة 

ٍرو، عن زيِد بِن َأِبي ُأنَيسةَ، عن َأِبي ِإسحاقَ، عن َأِبي عبِد حدثَنَا عبيداللَّه بن عم: قَاَل
 ،لَِميِن السمحاء : " أن الجبل: عن عثمان فذكره مطوال، وفيهالرِحر ."  

نا عِلي :  حدثَنَا محمد بن ِمسِكيٍن، قَاَل:قال ) ٣٩٨ / ٥٦ / ٢(      والبزار في مسنده 
 عن َأِبي - يعِني ابن َأِبي ُأنَيسة - نا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن زيٍد : بن معبٍد، قَاَل

انثْمع نِن، عمحِد الربَأِبي ع ناقَ، عحاء " أن الجبل : ، به بنحوه، وفيهِإسِحر ."  
:  عبد اللَِّه بن الْحاِرِث الْمروِزي، قَاَلحدثَنَا: قال ) ٣٩٩ / ٥٧ / ٢(      وفي مسنده 

حدثَِني َأِبي، عن شُعبة، عن َأِبي ِإسحاقَ، عن َأِبي عبِد : نا عبد اللَِّه بن عثْمان، قَاَل
 ِن النَِّبيع ،انثْمع نِن، عمحالر-  لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِو - صِهِبنَح.   

وهذَا الْحِديثُ لَا نَعلَمه يروى عن عثْمان، ِإلَّا ِمن هذَا الْوجِه الَِّذي : "      قال البزار
ذَكَرنَاه، ِإلَّا َأن يكُون يونُس بن َأِبي ِإسحاقَ قَد خَالَفَ ِفي ِإسنَاِدِه فَرواه عن َأِبيِه، عن َأِبي 

ةَ، ولَمِإلَّاس فَظْهنَح فَلَم ننَح  نع اهولَا رِن، ومحِد الربَأِبي ع ناقَ عحِديِث َأِبي ِإسح ِمن
   ".شُعبة ِإلَّا عثْمان بن جبلَةَ

صلَّى اللَّه علَيِه  - ِكتَاب ِإخْباِرِه  - بترتيب ابن بلبان -     وابن حبان في صحيحه 
 رضوان اللَِّه علَيِهم - ن منَاِقِب الصحابِة، ِرجاِلهم وِنساِئِهم ِبِذكِْر َأسماِئِهم ع-  وسلَّم

ِعينمِة - َأجرسِش الْعيِفي ج فَّانِن عب انثْمنَفَقَِة ع قال ) ٦٩١٦ / ٣٤٨  /١٥  (ِذكْر: 



– 

 )٢٢٢٩(

الْجباِر، حدثَنَا َأبو نَصٍر التَّمار، حدثَنَا عبيد اللَِّه بن َأخْبرنَا َأحمد بن الْحسِن بِن عبِد 
 ،لَِميِن السمحدالربَأِبي ع ناقَ، عحَأِبي ِإس نةَ، عسِن َأِبي ُأنَيِد بيز نٍرو، عمعن ع

   ".   ِحراء " أن الجبل : عثمان، فذكره مطوال، وفيه
رِضي  -ِكتَاب ِذكِْر فَضاِئِل َأِميِر الْمْؤِمِنين عثْمان بِن عفَّان  في الشريعة، رياآلج     و

 ِعنْد -  رِضي اللَّه عنْه - باب ِذكِْر عذِْر عثْمان  -   وعن جِميِع الصحابِة- اللَّه عنْه
حدثَنَا َأبو : قال  )١٤٥١ / ١٩٧٢ / ٤ ( - وسلَّم صلَّى اُهللا علَيِه -  َأصحاِب رسوِل اللَّه

حدثَنَا َأِبي : حدثَنَا ِهلَاُل بن الْعلَاِء الرقِّي قَاَل: محمٍد عبد اللَِّه بن الْعباِس الطَّياِلِسي قَاَل
عن َأِبي عبِد ، عن َأِبي ِإسحاق، َأِبي ُأنَيسةعن زيِد بِن ، حدثَنَا عبيد اللَِّه بِن عمٍرو : قَاَل

 لَِميِن السمحاء " أن الجبل : عن عثمان، فذكره مطوال، وفيهالرِحر   ."  
 ٣٥٣/ ٥( وقف المساجد والسقايات : األحباس، باب:      والدارقطني في سننه، كتاب

، نا عبد اللَِّه بن َأحمد بِن حنْبٍل، مِد بِن ِزياٍدا َأبو سهل َأحمد بن محن: قال)  ٤٤٤٣/ 
عن َأِبي سلَمةَ بن عبِد ، عن َأِبيه، نا يونُس بن َأِبي ِإسحاق، نا َأبو قَطٍَن، حدثَِني َأِبي

  ". ِحراء " أن الجبل : فذكره مطوال، وفيه  عن عثمان،،الرحمن
)  ٤٤٤٤ / ٥/٣٥٣( وقف المساجد والسقايات: باس، باباألح:  كتاب     وفي سننه،

نا ِعمران بن بكَّاِر ، نا َأبو عبِد الرحمِن النَّساِئي، محمد بن عبِد اللَِّه بِن زكَِريا ان: قال
عن َأِبي ، عن َأِبي ِإسحاقَ، نا َأِبي، نا ِعيسى بن يونُس، بن عثْمان نا خَطَّاب، بِن راِشٍد

ثُم ذَكَر نَحوه ، َأشْرفَ علَيِهم  -  رِضي اللَّه عنْه -  َأن عثْمان: "سلَمةَ بِن عبِد الرحمن
   . "ِإلَى آِخِره

)  ٤٤٤٥ / ٣٥٣ /٥(والسقايات وقف المساجد : األحباس، باب:      وفي سننه، كتاب
َأخْبرِني ، نا َأبو عبِد الرحمِن يعِني النَّساِئي ، حمد بن عبِد الرحمِن بِن زكَِريا نا م: قال

عن َأِبي ، حدثَِني زيد، حدثَِني َأبو عبِد الرِحيِم ، نا محمد بن سلَمةَ ، محمد بن وهٍب
لَما حِصر عثْمان ِفي داِرِه اجتَمع النَّاس " : قَاَل، عبِد الرحمِن السلَِميعن َأِبي ، ِإسحاقَ 

 ِهملَيفَ عاِرِه فََأشْرَل دوِديثَ، حاقَ الْحسو."   
)  ٤٤٤٦ / ٥/٣٥٤(وقف المساجد والسقايات : س، باباألحبا:      وفي سننه، كتاب

نا عبيد اللَِّه بن ، نا عبد اللَِّه بن جعفٍَر، نا َأبو مسعود، َأصبهاِنينا َأبو صاِلٍح الْ: قال
عن ، عن َأِبي عبِد الرحمِن السلَِمي، عن َأِبي ِإسحاقَ، عن زيِد بِن َأِبي ُأنَيسة، عمٍرو

  ". ِحراء"أن الجبل : عثمان فذكره مطوال، وفيه
  اتِّخَاِذ الْمسِجِد والسقَاياِت وغَيِرها:بابالوقف، : لبيهقي في السنن الكبرى، كتاب     وا

وَأخْبرنَا َأبو الْحسيِن بن ِبشْران الْعدُل ِببغْداد، أنبأ َأبو : قال )١١٩٣٤ / ٢٧٦  /٦( 



– 

  )٢٢٣٠(

 دبثنا ع ،ِريٍد الِْمصمحم نب ِليِن عسمالْحيرِن َأِبي مِد بمحم نٍد، اِهللا ببعم نب ِليثنا ع ،
عن َأِبي عبِد الرحمِن ، عن َأِبي ِإسحاقَ ، عن زيِد بِن َأِبي ُأنَيسة، ثنا عبيد اِهللا بن عمٍرو

لَِمياء : " أن الجبل: عن عثمان فذكره مطوال، وفيه ،السِحر ."  
  .- رضي اهللا عنه –، عن عثمان ثُمامةَ بِن حزٍن القُشَيِريطريق : ثاًثال

 رضي -     أخرجه الترمذي في سننه، أبواب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان 
حدثَنَا عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن، وعباس بن : قال ) ٣٧٠٣ / ٦٢٧ / ٥ ( - اهللا عنه 

محوم رغَيو ،وِرينَى واحدٍد الدعاِمٍر، قَاَل: ، قَالُوااحد المع نب ِعيدثَنَا سداللَِّه، : ح دبع
 ،ِرييروٍد الجعسَأِبي م نع ،نْقَِرياِج المجِن َأِبي الحى بيحي ناِمٍر، عع نب ِعيدنَا سرَأخْب

ذكر أبي بكر، وعمر، :  فذكره مطوالً، وفيه عثْمان،عن القُشَيِري، عن ثُمامةَ بِن حزٍن
   ".ثَِبيِر مكَّةَ" وأن الجبل 

   ".هذَا حِديثٌ حسن وقَد رِوي ِمن غَيِر وجٍه عن عثْمان: "      وقال أبو عيسى
 ) ٣٦٠٨ / ٢٣٥ / ٦ ( دوقِْف الْمساِج: باب     والنسائي في سننه، كتاب األحباس، 

حدثَنَا سِعيد بن عاِمٍر، عن يحيى بِن َأِبي الْحجاِج، : َأخْبرِني ِزياد بن َأيوب، قَاَل: قال
ِهم شَِهدتُ الدار ِحين َأشْرفَ علَي: عن سِعيٍد الْجريِري، عن ثُمامةَ بِن حزٍن الْقُشَيِري، قَاَل

،انثْمكَّةَ" ذكر أبي بكر، وعمر، وأن الجبل :  فذكره مطوالً، وفيهعثَِبيِر م."   
/ ٢ (باب ِفي فَضِل عثْمان بِن عفَّان رِضي اللَّه عنْه     وابن أبي عاصم في السنة، 

ب بن حميِد بِن كَاِسٍب، حدثَنَا عثْمان بن سِعيٍد َأبو عمٍرو، ويعقُو: قال ) ١٣٠٥/ ٥٩٤
عن عثمان، ثنا يحيى بن َأِبي الْحجاِج، ثنا الْجريِري، عن ثُمامةَ بِن حزٍن الْقُشَيِري، : قَالَا

   ".ثَِبيِر مكَّةَ" ذكر أبي بكر، وعمر، وأن الجبل : فذكره مطوالً، وفيه
وحدثَنَا ِإبراِهيم بن : قال ) ٥٠١٩ / ١٤/  ١٣(      والطحاوي في شرح مشكل اآلثار 

حدثَنَا سِعيد بن عاِمٍر، عن يحيى بِن َأِبي الْحجاِج، عن َأِبي مسعوٍد : مرزوٍق، قَاَل
ِريٍن الْقُشَيزِن حةَ بامثُم نع ،ِرييرذكر أبي : ، عن عثمان، فذكره مطوالً، وفيهالْج

   ".ثَِبيِر مكَّةَ: " بكر، وعمر، وأن الجبل هو
 ٣٤٨ / ٥ ( باب وقِْف الْمساِجِد والسقَاياِت     والدارقطني في سننه، كتاب األحباس، 

 ونا )ح(نا شُجاع بن مخْلٍَد ، نا عبد اللَِّه بن محمِد بِن عبِد الْعِزيِز: قال ) ٤٤٣٧/ 
اِعيلالْقَاِضي الْحمِإس نب نيكَن، سِن السِد بمحم نى بيحاِمر: قَالَا، نا يع نب ِعيدنا س ،

عن ، عن ثُمامةَ بِن حزٍن الْقُشَيِري، عن سِعيٍد الْجريِري، حدثَِني يحيى بن الْحجاِج
   ".ثَِبيِر مكَّةَ"  وأن الجبل ذكر أبي بكر، وعمر،: عثمان، فذكره مطوالً، وفيه

       



– 

 )٢٢٣١(

  .-  رضي اهللا عنه - طريق ابن بولَا عن عثمان : رابعاً
 ) ١٤٤٧ / ٦٢٢ / ٢(      أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، باب تحرك الجبل بهم 

وسى بن بن الْمنِْذِر الِحزاِمي، ثنا عباس بن َأِبي شَملَةَ، حدثَِني م اثنا ِإبراِهيم: قال
سِمعتُ عثْمان : يعقُوب، عن عباِد بِن ِإسحاقَ، عن َأِبيِه، عن عبِد الرحمِن بِن بولَا، قَاَل

 ،فَّانع نذكر أبي بكر، وعمر، وأن المكان هو صخرة حرء : فذكره بنحوه، وفيهب."  
 ثُمامةُ بن -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -ان عِن النَِّبي ورواه عن عثْم" : قَاَل َأبو بكٍْر     

 وناره نِلِك بالْم دبعو ،لَِميِن السمحِد الربو عَأبِن، ومحِد الربع نةَ بلَمو سَأبٍن، وزح
   ". بِن َأِبي بكٍْر الصديقعن محمِد: وفيه. بِن عنْتَرة، عن َأِبيِه، عن جدِه

حدثَنا القاضي الحسين : قال) ١/٢٥٩(     والدارقطني في المؤتلف والمختلف 
حدثَنا أبو القَاِسم بن ، حدثَنا يعقُوب بن محمد ، حدثَنا عبيد بن محمد الوراق، المحاِملي
: عن عبد اهللا بن البوالَ، عبد الرحمن بن إسحاقعن ، عن موسى بن يعقُوب، أبي الزنَاد

: ثم قال". حجر ِحراء :" لمكانأن ا: " فذكره بنحوه، وفيه ،أنه سمع عثْمان بن عفَّان" 
" كْر -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان النَِّبيمر،وأبو بثمان، وعوع ،لية، وعوطَلْح ، 

  . "ونَِسيتُ االثنين،  وسعد،ف وعبد الرحمن بن عو،والزبير
  .- رضي اهللا عنه - طريق عنْتَرة الشيباني عن عثمان : خامساً

 حدثَنَا :قال  )٦٦٦ / ٤٧٥  /١(      أخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني 
دخََل : ، قاليوسفُ بن القَطَّان، نا عبد الْمِلِك بن هارون بن عنْتَرة، عن َأِبيِه، عن جدِه

 فَّانبن ع انثْملَى عكٍْر، عبن َأِبي ب دمحنْه -ماللَّه ع ذكر محمد بن أبي :  وفيه- رِضي
صلَّى  - وعلَى الْجبِل يومِئٍذ النَِّبي : "وقال". جبل ِحراء : " بكر الصديق، وأن المكان

ر، وعثْمان، وعِلي، وطَلْحة، والزبير رِضي اللَّه  وَأبو بكٍْر، وعم- اُهللا علَيه وسلَّم
   ".نَعم: عنْهم؟ قال

  دراسة رجال اإلسناد: المطلب الثاني
  .- رضي اهللا عنه – عن عثمان - رضي اهللا عنه –طريق سهل بن سعد : أوالً
  ) الرزاق دراسة رجال إسناد اإلمام معمر في جاِمِعه الملحق بمصنف عبد( 

  ثقة ثبت فاضل إال أن.، البصرىىِدز، أبو عروة، اَألهو معمر بن راشد:  معمر    
،  وكذا فيما حدث به بالبصرةشيئاً، عروة  وهشام بن، واألعمش،في روايته عن ثابت
  .وحديثه هاهنا صحيح

  .مدني، ثقة، التمار، الرج األع،ينار، أبو حازمة بن ِدملَس هو : أبو حازم    



– 

  )٢٢٣٢(

 يبن سعد بن مالك، أبو العباس، األنصار سهل هوهو الصحابي الجليل  :سهل     
  .يالساعد

  .وقد تقدم دراسة هذا اإلسناد بالمبحث الرابع:      قلت
 عبد بن أمية بن العاص أبى بن عفان بن عثمانأمير المؤمنين هو :  وعثمان    

 السابقين أحد النورين ذو: ، قال ابن حجررشىالقُ، عمرو أبو، افنَم عبد بن سمشَ
 األضحى عيد بعد الحجة ذي في استشهد ،المبشرة والعشرة ،األربعة والخلفاء ،األولين

  .  )١( وثالثين خمس سنة
  .-  رضي اهللا عنه -طريق السِبيعي عن عبد اهللا السلمي، عن عثمان : ثانياً

  )دراسة رجال إسناد اإلمام الترمذي في سننه ( 
مي اِرالد، أبو محمد،  عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن بن الْفَضِل بن بهرام هو:     عبد اهللا

أبو : روى عن عبد اهللا الرقي، وحجاج بن منهال، وغيرهما، وعنه. يمي، الحافظِمالتَّ
: قال عبد اهللا بن أحمد قال أبي. عيسى الترمذي، وأبو داود السجستاني، وغيرهما

كَان أحد الرحالين في  " :قال الخطيب البغدادي ".  ثقة وزيادة وأثنى عليه خيراوكان"
". الحديث، والموصوفين بجمعه وحفظه، واإلتقان لَه، مع الثقة والصدق والورع والزهد

وقال ابن ". هو إمام أهل زمانه : د ، قال أبو حاتمنْقَرمالحافظ ، عالم س: " وقال الذهبي
إبراهيم بن منصور   محمد بنوقال". فظ صاحب المسند ثقة فاضل متقنالحا: " حجر

  . ثقة حافظ: قلت. )٢( " ئتينامات سنة خمس و خمسين و م" : ، وغير واحدالشيرازى
 المعيطي، مولى آل عقبة بن َأبي معيط ،عبد اللَِّه بن جعفَر الرقِّي هو :)٣(     الرقِّي

عبد اهللا بن : وغيرهما، وعنه.  بن عمرو، وسفيان بن عيينةعبيداهللا:  روى عن.اُألمِوي
وقال ". ثقة : " قال أبو حاتم، ويحيى بن معين. عبد الرحمن، وعمرو الناقد، وغيرهما

ثقة " :وقال ابن حجر".حافظثقة " : وقال الذهبي". قبل أن يتغير ليس به بأس : " النسائي

                                         
         ، وتقريب التهذيب    )٥٤٥٢ / ٤٥٦ / ٤( ، واإلصابة في تمييز الصحابة       )٣٨٤٧ / ٤٤٥ / ١٩( تهذيب الكمال   ينظر  ) ١(
 )٤٥٠٣ / ٣٨٥.(   
   ٥٦٧ / ١( ،  والكاشف  )٣٣٨٤ / ٢١٠ / ١٥( ،   وتهذيب الكمال  )٥١٠١ / ٢٠٩ / ١١(  بغداد ينظر تاريخ) ٢(
  ). ٣٤٣٤ / ٣١١(  وتقريب التهذيب ، )٥٠٢ / ٢٩٤ / ٥(  وتهذيب التهذيب ، )٢٨٢٢/ 
   )].١٥٦ / ٦( ينظر األنساب للسمعاني [ .هذه النسبة إلى الرقة وهي بلدة على طرف الفرات: الرقّى) ٣(



– 

 )٢٢٣٣(

ر سنة ثمانى عشرة تغي  " : الل بن العالء هقال ". لكنه تغير بأخرة فلم يفحش اختالطه
  . )١( " ئتينائتين، ومات سنة عشرين وماوم

   .تغير بأخرة فلم يفحش اختالطهثقة حافظ، :      قلت
 ي هو عبيد اهللا بن عمرو بن أبى الوليد، أبو وهب، األسد:عبيد اهللا بن عمرو     

وعنه. الثوري، وغيرهماعبد الملك بن عمير، وسفيان:  روى عن.قىموالهم، الر  :
كان ثقة، صدوقا، كثير " : علي بن معبد، وبقية بن الوليد، وغيرهما، قال ابن سعد

" :  وقال أبو حاتم ". ثقة ": يحيى بن معين، والنسائيوقال ". الحديث، وربما أخطأ
ثقة فقيه " : قال ابن حجرو  ".صالح الحديث، ثقة صدوق، ال أعرف له حديثا منكرا

 ماتَ ِبالرقَِّة سنَةَ ثَماِنين وِماَئٍة، : "قال ابن سعد  ".الحافظ" :  وقال الذهبي ".همربما و
  .ثقة: قلت.   )٢( " ِفي ِخلَافَِة هارون

 أصله من الكوفة ثم سكن ،أسامةأبو ة سينَزيد بن أبي ُأ هو :     ابن أبي ُأنَيسة
الربيعي: روى عن. )٣(اهوعنه. ، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهماأبي إسحاق الس :

ثقة " : يعقوب بن سفيانقال أبو داود، و. عبيد اهللا بن عمرو، ومالك بن أنس، وغيرهما
: " قال ابن سعدو". حافظ إمام ثقة : " وقال الذهبي ". ثقة له أفراد: " وقال ابن حجر. "

ماتَ سنَةَ خَمٍس : ِعلِْم، قَاَل محمد بن عمرن ِثقَةً كَِثير الْحِديِث، فَِقيها، راِويةً ِللْكا
 يعِني -ماتَ : وسِمعتُ رجلًا ِمن َأهِل حران يقُوُل: وِعشِْرين وِماَئٍة، قَاَل محمد بن سِعيٍد

  .ثقة حافظ : قلت.  )٤( " سنَةَ ِتسع عشْرةَ وِماَئة- زيدا 
، )٥(ابن أبي شعيرة الهمداني:  عمرو بن عبد اهللا بن عبيد، ويقالهو :أبو إسحاق     

أبي عبد الرحمن : روى عن. عاويةب بن معابن ص:  هوبيعوالسالسِبيعي،  أبو إسحاق
. وغيرهماسفيان الثوري، و  ابن أبي أنيسة،:وعنه. السلمي، وأنس بن مالك، وغيرهما

أبى إسحاق الشيبانى، ويشبه الزهرى فى كثرة  وهو أحفظ من ، ثقة ":قال أبو حاتم

                                         
،   )٢٤/  ٦١( ،  والمختلطين للعالئي  )٢٦٦٧ / ٥٤٣ / ١( ،   والكاشف  )٣٢٠٤ / ٣٧٩ / ١٤( ينظر تهذيب الكمال ) ١(

  ).٣٢٥٣ / ٢٩٨( ،   وتقريب التهذيب  )٥٣٥ / ٣٠٩ / ٢( وتهذيب التهذيب 
 / ١  (الكاشـف ،  و )٣٦٧١ / ١٣٦ / ١٩( ،   وتهذيب الكمـال    ) ٧٤ / ١٥٥١ / ٣٢٨ / ٥  (الجرح والتعديل ينظر  ) ٢(

   ).       ٤٣٢٧ / ٣٧٣( ، وتقريب التهذيب   )٧٤ / ٤٢ / ٧( ،  وتهذيب التهذيب  )٣٥٧٩ / ٦٨٥
  )].٢٠٢ / ٦( ينظر  األنساب للسمعاني . [إلى قبيلة رهاء وهو بطن من اليمن من مذحجمنسوب : الرها) ٣(
،  )١٧٢٣ / ٤١٥ / ١( ، والكاشـف   )٢٠٨٩ / ١٨ / ١٠( ، وتهـذيب الكمـال    )٤٨١ / ٧( ينظر الطبقات الكبرى  ) ٤(

   ).٢١١٨ / ٢٢٢( ،  وتقريب التهذيب  )٧٢٩ / ٣٩٧ / ٣( وتهذيب التهذيب 
  ) ].٤١٩ / ١٣( ينظر األنساب للسمعاني .  [ منسوبة إلى همدان، وهي قبيلة من اليمن: الهمداني) ٥(



– 

  )٢٢٣٤(

: " وقال ابن الكيال ".ثقة" : ، والنسائيبن معينا وقال ". الرجاليالرواية واتساعه ف
 بن سفيان منه سمع وقد، يختلط ولم ونسي شاخ: فقال اختالطه )١(الميزان صاحب أنكر
 بنا على االختالط بعد عنه روى من على الصالح ابن واقتصر، قليال تغير وقد عيينة
 اماً وكان صو،كالزهري في الكثرة غزا مرات أحد األعالم هو: وقال الذهبي". عيينة

مشهور بالتدليس: " قال، والثالثة من المدلسينوذكره ابن حجر في المرتبة  ". اماًقو ،
 ". بأخرة ثقة مكثر عابد اختلط" : في التقريبوقال  ".  وصفه النسائي،وهو تابعي ثقة

 سبع وعشرين مات سنة: ، وغيرهمويحيى بن بكير، بن عدياوالهيثم ، ل الواقديقا
  . )٢(وقيل غير ذلك " ومائتين 
النضر بن ثقة مدلس، وتدليسه هاهنا ال يضر فقد أسند ابن القيسراني إلى :      قلت

األعمش، وأبي إسحاق، : كفيتكم تدليس ثالثة: سمعت شُعبة يقول " :قال. شميل
   .)٣("وقَتَادة

      كما أنه اختالطه كذلك هاهنا ال يضر بعدما تبين أن أثر اختالطه أو نسيانه 
  .ينحصر فيما رواه عنه ابن عيينة

    هذا، وقد ثبتت رواية شُعبة عن أبي إسحاق لهذا الحديث، فضالً عن تصحيح 
  . الترمذي له فزال اإلشكال

 ، السلمي، َأبو عبد الرحمن،بالتصغير بيعةعبد اللَِّه بن حبيب بن ر هو :    السلَِمي
: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وغيرهما، وعنه: روى عن.  القارئ،الكوفي

كان ثقة كثير الحديث : " أبو إسحاق السِبيعي، وإبراهيم النخعي، وغيرهما، قال ابن سعد
إنّه لم :  حجاج، عن شُعبةوقَاَل: " وقال الذهبي في التاريخ". ثقة : " وقال النسائي". 

يسمع من عثْمان وال من ابن مسعود، وهذَا فيه نظر، فإن روايته عن عثْمان ِفي 
الصحيح، وفي كَتَب القراءات؛ إنّه قرأ علَى عثْمان، وعِلي، وابن مسعود، وزيد بن 

قال ".  ثقة ثبت،وألبيه صحبة" : وقال ابن حجر". اإلمام: " وقال في الكاشف ". ثابت

                                         
 العتدال في نقد الرجاليعني به الحافظ شمس الدين الذهبي، صاحب ميزان ا) ١(
،  )٤١٨٥ / ٨٢ / ٢( ، والكاشف  )٦٣٩٣ / ٢٧٠ / ٣( ، وميزان االعتدال  )٤٤٠٠ /١٠٢ / ٢٢( ينظر تهذيب الكمال ) ٢(

 ،  وتقريب التهذيب     )٩١ / ٤٢( ، وطبقات المدلسين     )١٠٠/ ٥٦ / ٨( ، وتهذيب التهذيب     )٤٢ / ٦٦( والكواكب النيرات   
 )٥٠٦٥ / ٤٢٣      .(     
   )٤٧ص ( مسألة التسمية ) ٣(



– 

 )٢٢٣٥(

 وكانت والية بشر على ، توفى زمن بشر بن مروان ":قال محمد بن سعد: المزي
  .)١( " الكوفة سنة أربع وسبعين

  .ثقة ثبت: قلت
 صحابي جليل، تقدمت ترجمته في بداية هذا -  رضي اهللا عنه -      وعثمان بن عفان 

  .المطلب
  .- رضي اهللا عنه -  عثمان طريق ثمامة القُِشيري عن: ثالثا

  )دراسة رجال إسناد اإلمام الترمذي في سننه ( 
، ثقة حافظ، تقدمت مياِرالد، عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن بن الْفَضل هو:      عبد اهللا

  . دراسته في هذا المبحث في حديث أبي عبد الرحمن السلَمي عن عثمان
     وِريالفضل أبو واقد، بن حاتم بن محمد نب عباس هو: الد ،البغدادى، ىوِرالد 
أبو : سعيد بن عامر، وأحمد بن حنبل، وغيرهما، وعنه: روى عن. هاشم بنى مولى

 يأبوعن  ". ثقة" : النسائى قالعيسى الترمذي، وأبو داود السجستاني، وغيرهما، 
وقال  ". الدوري عباس من حديثاً أحسن يمشايخ في رَأ لم"  :يعقوب بن محمد العباس

األربعاء  مات يوم" : قال أبو الحسين ابن المنادىثقة حافظ، : " الذهبي، وابن حجر
  .  )٢(  "سنة لست عشرة خلت من صفر سنة أحدى وسبعين، وقد بلغ ثمانيا وثمانين

  .ثقة حافظ:      قلت
ف، يجمولى ع: قال البصِري، ي،سِعيد بن عاِمر الضبعي، أبو محمد هو:      سعيد

وأخواله بنو ضبيبة بن الحجاج، وغيرهما، :  روى عن.ةعيحيى بن أبي الحجاج، وشُع
: قال ابن سعد. ، وغيرهماعبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن، وعباس بن محمٍد الدوِري: وعنه

"فَّانقَاَل عا، واِلحِثقَةً ص كَانو :َأكْتُبدهالز نْهوقال ابن  ". ثقة" :  قال ابن قانع " ع
 أحد األعالم، قال ":  الذهبيوقال ". ربما وهم: ثقة صالح ، وقال أبو حاتم: " حجر

وقال ابن  ". ثقة مأمون: هو شيخ البصرة منذ أربعين سنة، قال ابن معين: يحيى القَطَّان
  .ثقة:  قلت.)٣(  "نَةَ ثَماٍن وِماَئتَيِنشَواٍل س  وماتَ ِبالْبصرِة ِفي: "سعد

                                         
،  )١٣٨ / ٨٩٧/ ٢( ، وتاريخ اإلسالم     )٣٢٢٢ / ٤٠٨ / ١٤( ، وتهذيب الكمال     )١٧٢/ ٦(  ينظر الطبقات الكبرى    ) ١(

   ). ٣٢٧١/ ٢٩٩( ، وتقرب التهذيب ) ٣١٧ / ١٨٣/ ٥( ، وتهذيب التهذيب  )٢٦٨١/ ٥٤٤ / ١( والكاشف 
، ) ٢٦٠٩ / ٥٣٦ /١(، والكاشف  )٣١٤١ / ٢٤٥ / ١٤( ، وتهذيب الكمال  )٦٥٩٩ / ١٤٤ / ١٢( ينظر تاريخ بغداد ) ٢(
   ). ٣١٨٩ / ٢٩٤  (تقريب التهذيب، و )٢٢٨ / ١١٤ / ٥  (تهذيب التهذيبو
، )١٩١٠ / ٤٣٩ / ١( ، والكاشـف     )٢٣٠٠ / ٥١٠ / ١٠( ، وتهذيب الكمـال      )٢٩٦ / ٧( ينظر الطبقات الكبرى    ) ٣(

   ).٢٣٣٨ / ٢٣٧( ، وتقريب التهذيب  )٧٩ / ٥٠ / ٤( وتهذيب التهذيب 



– 

  )٢٢٣٦(

عبد اهللا بن األهتم: يحيى بن أبى الحجاج هو: )١(      الِمنْقَري،تَ األهنْقَِريمي الم .
سعيد بن عامر، وخليفة، : وعنه. ، وسفيان الثوري، وغيرهماالجريِريسعيد : روى عن

: وقال ابن حجر". ليس بشئ : " نمعيقال النسائي، ويحيى بن . بن خياط، وغيرهما
  .ضعيف:  قلت.)٢( " ليس بالقوى: قال أبو حاتم: " وقال الذهبي". لين الحديث "

     ِرييرمسعود أبو، إياس بن سعيد هو: )٣ (الج،ِرييرأبي : روى عن. البصرى ، الج
د،  بن زييزيد بن هارون، وحماد: وعنه. البصري، وغيرهما العالء، والحسن

 وكَان قد اخْتَلَط قبل َأن : "حبان بنا وقال". بآخرة واختلط ثقة،: "قال العجلي. وغيرهما
  فَاِحشاً ولم يكن اختالطاً،يموت ِبثَلَاث ِسِنين وقد رآه يحيى بن سعيد القَطَّان وهو مختلط

 قبل منه سمع وممن: " )٤(األبناسىقال  : " ابن الكيالقال ". فَلذَِلك أدخلْنَاه ِفي الثِّقَات
 وعبد ،ومعمر ،ةـيلَع بن وإسماعيل ،انادوالحم ،الثوري وسفيان ،شُعبة التغيير
 المجيد عبد بن الوهاب وعبد ،خالد بن ووهيب ،يعرز بن ويزيد ،سعيد بنا الوارث
 ،ثقة: " وقال ابن حجر  ".ختيانيالس أيوب من سمعوا كلهم هؤالء ألن وذلك ،الثقفي
 وقال البصرة، ثحدم كان: أحمد قال: " وقال الذهبي ". سنين بثالث موته قبل اختلط

   " الحديث حسن وهو موته، قبل حفظه تغير: حاتم أبو
  .)٥( "ماتَ سنة َأربع وَأربعين وِماَئة: " وقال ابن حبان

ي عنه في االختالط  الراوالمنْقَِري، ورواية سنين بثالث موته قبل اختلطثقة :      قلت
  . محتملة

. شيرى البصرىالقُ، شيرمامة بن حزن بن عبد اهللا بن سلمة بن قُثُ هو:      القُشيري
، وداود بن أبي الجريِريسعيد : روى عن عثمان ابن عفان، وعبد اهللا بن عمر، وعنه

                                         
  )].٤٥٩ / ١٢( ينظر األنساب للسمعاني [.  قر بن عبيدنْهذه النسبة إلى بنى ِم: الِمنقري) ١(
،  )٣٣١ /١٩٦/ ١١ وتهذيب التهذيب ،  )٦١٥٠ / ٣٦٣/ ٢( ،  والكاشف ) ٦٨٠٧ / ٢٦٣ / ٣١( ينظر تهذيب الكمال ) ٢(

   ). ٧٥٢٧ / ٥٨٩( وتقريب التهذيب 
)٣ (ِرىيرينظر األنساب للسمعاني  [.هذه النسبة إلى جرير بن عباد أخى الحارث بن عباد بن ضبيعة: الج )٢٦٦/ ٣                                                                                     .[( 
 . ييعني به الحافظ برهان الدين أبو إسحاق األبناس) ٤(
 / ٣٥١ / ٦  (الثقات البـن حبـان  ،   و ) ١ / ١/ ٤  (الجرح والتعديل   و   ، )٥٧٦ / ٣٩٤ / ١  ( الثقات للعجلي  ينظر) ٥(

، )٨ / ٦ / ٤(   وتهذيب التهذيب  ،) ١٨٥٥ / ٤٣٢ / ١( لكاشف ،  وا )٢٢٤٠ / ٣٣٨ / ١٠( ،  وتهذيب الكمال ) ٨٠٥٩
   ). ٢٤ / ٣٥  (النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقاتلكواكب ،   وا) ٢٢٧٣ / ٢٣٣( وتقريب التهذيب 



– 

 )٢٢٣٧(

ثقة  " :مخضرم، ثقة، وقال ابن حجر: وقال الذهبي". ثقة : " هند، قال يحيى بن معين
  .                        ثقة مخضرم:  قلت.)١("مخضرم 

  . تقدمت ترجمته في بداية هذا المطلب-  رضي اهللا عنه -      وعثمان بن عفان 
  .- رضي اهللا عنه -طريق عبد الرحمن بن بولَا عن عثمان : رابعاً

  )دراسة رجال إسناد اإلمام ابن أبي عاصم في السنة ( 
إبراهيم بن المنذر بن عبد اهللا بن المنذر بن المغيرة بن عبد اهللا بن خالد  هو: الِحزاِمي
عباس بن أبي : روى عن.  الحزامى، المدنى، القرشى األسدى،أبو إسحاق، بن حزام

ابن أبي عاصم، ومالك بن أنس، وغيرهما، : شملة، وسفيان بن عيينة، وغيرهما، وعنه
أسند الخطيب . قي بن مخلد، وغيرهماأبو بكر بن أبي عاصم الشيباني، وب: وعنه

إبراهيم بن المنذر الِحزاِمي بلغني أن : "  أنه قالياِجكريا بن يحيى السالبغدادي إلى ز
أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه ويذمه، وقصد إليه ببغداد ليسلم عليه فلم يأذن له، وكان 

 أما : "ثم تعقَّبه الخطيب بقوله.  "ير من المدينة، عنده مناِكاًدقدم إلى ابن أبي دؤاد قاِص
المناكير فَقَلَّ ما توجد في حديثه إال أن تكون عن المجهولين، ومن ليس بمشهور عند 

 . "المحدثين، ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه
قال ابن و". صدوق، أحد العلماء : " وقال الذهبي". صدوق " : صالح بن محمد: وقال
بن عبد اقال يعقوب بن سفيان، ومحمد و ". صدوق تكلم فيه أحمد ألجل القرآن: " حجر

  .صدوق:  قلت .)٢( " ئتينامات سنة ست وثالثين وم" : اهللا الحضرمى
موسى : يروي عن: " قُطْلُوبغَاقال ابن . عباس بن َأِبي شَملَةَ هو:      ابن أبي شملة
روى عنه .  ومالك بن أنس، كنيته أبو الفضل، من أهل المدينةبن يعقوب الزمعي،

بى عن محمد بن الحسن بن أ سألت  ابن أبي حاتمقال ". إبراهيم بن المنذر الِحزاِمي
زوالواقدى،بى بكر المؤملىأشبه حديثه بحديث عمر بن أما "  : فقالي،ة المدينالَب ، 

م  وه،لعزيز بن عمران الزهري وعبد ا،بى شملةأ والعباس بن ،ويعقوب الزهري
  .ضعيف :  قلت.)٣( " ضعفاء مشايخ أهل المدينة

                                         
،  )٤٥ / ٢٧ / ٢( ، تهـذيب التهـذيب       )٧١٣ / ٢٨٥ / ١( ، والكاشـف    ) ٨٥١ / ٤٠١ / ٤( ينظر تهذيب الكمال    ) ١(

   ).٨٥٠ / ١٣٤( وتقريب التهذيب 
،   )٢٠٨ / ٢٢٥ / ١( ،  والكاشف     )٢٤٩ / ٢٠٧ / ٢( ،  وتهذيب الكمال      )٣١٨٨ / ١٢٢ / ٧( ينظر تاريخ بغداد    ) ٢(

   ). ٢٥٣ / ٩٤( ، وتقريب التهذيب   )٣٠٠ / ١٦٦ / ١( وتهذيب التهذيب 
الثقات ممن لم يقع    ، و  )١٤٧٢٩ / ٥٠٩ / ٨( ، والثقات البن حبان      )٢٢٨ / ٧( ينظر الجرح والتعديل البن أبي حاتم       ) ٣(

   ).٥٦٣٨ / ٤٥٢ / ٥ ( في الكتب الستة



– 

  )٢٢٣٨(

القرشي ، َأبو محمد، موسى بن يعقُوب بن عبد اللَّه بن وهب بن زمعة هو: موسى     
. عباد بن إسحاق، ورزيق بن سعيد، وغيرهما:  روى عن.األسدي الزمعي، المدني

: قال َأبو داود. ، وعبد الرحمن ابن مهدي، وغيرهماالعباس بن أبي شملة: وعنه
: وقال ابن حجر". فيه لين : "  وقال الذهبي. "ليس بالقوي" : وقال النسائي". حصال"
  .ضعيف : قلت. )١(".   الحفظ سيءصدوق "

عبد الرحمِن بن إسحاق بن عبد اهللا بن الحارث بن كنانة، القرشي،  هو:      عباد
: روى عن. عباد بن ِإسحاق: ي، المدني، مولى بني عامر بن لؤي، ويقال لَهالعامر

موسى بن يعقوب، وحماد بن سلمة، : وعنه. أبيه، والحسن البصري، وغيرهما
وقال . "كان يرى القدر، ولم يحمل عنه أهل المدينة " : قال على بن المدينى. وغيرهما

:  وقال الذهبي. " ليس به بأس ":ن سفيانوقال يعقوب ب. "صالح " : يعقوب بن شيبة
ليس ممن يعتمد على : البخارى وضعفه بعضهم، وقال ، ثقةىردقَ: قال أبو داود "

صدوق إال فيما رواه موافقاً : قلت .)٢(" صدوق رمي بالقدر : وقال ابن حجر". حفظه
  .لبدعته

 الثقفى، : ويقال،لعامرىإسحاق بن عبد اهللا بن الحارث بن كنانة القرشى اهو :     أبوه
عبد الرحمن بن بوال، وهشام بن جعفر : روى عن. ؤىالمدنى، مولى بنى عامر بن لُ

.  ابنه عبدالرحمن، وعمر بن محمد األسلمي ، وغيرهما: وعنه. المخزومي، وغيرهما
  .صدوق:  قلت.)٣("صدوق : " وقال الذهبي، وابن حجر". ليس به بأس : " قال النسائي
يروي عن . ابن توال: ، ويقالبن يوال: ، ويقالعبد اِهللا بن توال هو :بوال     ابن 

إن كان  عبد الرحمن بن أبي إسحاقروى عنه : " قُطْلُوبغَا بنقال ا. عثمان بن عفان
مجهول الحال :  قلت.)٤(. وذكر له البخاري حديث عثمان هذا ". ع منهِمس.  

                                         
 ٦٧٢ / ٣٧٨/ ١٠(، وتهذيب التهذيب     )٦٣١٥/ ١٧١/ ٢٩( ، وتهذيب الكمال     )٣٩١ / ٢٣٨/ ٤( خ بغداد   ينظر تاري ) ١(
   )٧٠٢٦ / ٥٥٤( ،  وتقريب التهذيب )
،  ) ٢٨٥ / ١٣٧/ ٦(،  وتهذيب التهذيب)٣١٣٨ / ٦٢٠ / ١( ،  والكاشف  )٣٧٥٥ / ٥١٩ / ١٦( ينظر تهذيب الكمال ) ٢(

  . )٣٨٠٠ / ٣٣٦( وتقريب التهذيب 
، وتقريـب   )٢٣٨ / ١( ، وتهذيب التهذيب  )٣٠٥ / ٢٣٧ / ١( ، والكاشف ) ٣٦٤ / ٤٤٠ / ٣( ينظر تهذيب الكمال  ) ٣(

   ).٣٦٦ / ١٠١( التهذيب 
   ). ٦٣٠٠ / ١٦٤ / ٦ ( الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، و )١٣٠ / ٧٥ / ٥( ينظر التاريخ الكبير ) ٤(



– 

 )٢٢٣٩(

  .- رضي اهللا عنه - ان طريق عنْتَرة الشيباني عن عثم: خامساً
  ).دراسة رجال إسناد اإلمام ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني ( 
الكوفي  القَطَّان،، َأبو يعقوب، يوسف بن موسى بن راشد بن بالل هو:      القَطَّان

روى عن عبد الملك بن هارون، وجعفر بن عون، وغيرهما، . المعروف بالرازي
 ". ال بأس به" : قال النسائى. ، وأبو عيسى الترمذيابن أبي عاصم الشيباني: وعنه

أنه عوانة الرازي أسند الخطيب البغدادي إلى أبي ". كان ثقة : " وقال مسلمة بن مخلد
: ابن حجر قال . " صدوق، اكتب عنْه ":سأل يحيى بن معين عن يوسف القَطَّان، فقال

من  ر لسبع عشرة ليلة خَلَتمات يوم السبت بعد العص: " وقال الخطيب". صدوق "
  .صدوق:  قلت.)١( " صفر سنة ثالث وخمسين ومائتين

روى .  الشَّيباِني،عبد الْملك بن هارون بن عنْتَرة بن عبد الرحمن هو:      عبد الملك
ضعيف : " قال أحمد بن حنبل. يوسف القَطَّان: عن أبيه هارون ابن عنْتَرة، وعنه

متروك الحديث : " وقال أبو زرعة الرازي ". كذاب: " يى بن معينوقال يح ". الحديث
منكر : " قال البخاري". روى عنه الِْعراِقيون: " وقال ابن حبان ". ذاهب الحديث

كَان ِممن يضع الحِديث لَا يحل ِكتَابة حِديثه ِإلَّا على ِجهة : " وقال ابن حبان ". الحِديث
ن أبيه أحاديث روى ع: " هــه فيـــكى ابن حجر عن الحاكم قولوح ". اِلاعِتبار

   .)٢("موضوعة
  .متروك الحديث، روى عن أبيه أحاديث موضوعه :      قلت
، هارون بن عنْتَرة بن عبد الرحمن، َأبو عبد الرحمن بن َأبي وكيع هو:      أبوه

: وعنه. ائب، وغيرهماسعيد بن جبير، وعبد اهللا بن الس: روى عن.  الكوفيي،الشيبان
ال " : ، وأبو زرعةقال يعقوب بن سفيان. ابنه عبد الملك، وسفيان الثوري، وغيرهما

وقال ابن ". ثقة : " وقال يحيى بن معين ". مستقيم الحديث" :  أبو زرعةزاد. "بأس به 
 مات سنة اثنتين: " وقال ابن حبان". وثقوه : " وقال الذهبي". ال بأس به : " حجر
  .ال بأس به :  قلت.)٣( "ئةاعين وموأرب

                                         
 / ٤٢٥ / ١١( ، وتهذيب التهذيب ) ٧١٥٩ / ٤٦٥ / ٣٢( ، وتهذيب الكمال ) ٧٥٦٧ / ٤٤٥ / ١٦( ينظر تاريخ بغداد ) ١(

   ).٧٨٨٧ / ٦١٢( ، وتقريب التهذيب  )٨٣٠
 / ١٣٣ / ٢( ، والمجـروحين    )١٧٤٨ / ٣٧٤ / ٥( ، والجرح والتعديل     )٢٥٣٦ / ٢٦١ / ٢( ينظر التاريخ األوسط    ) ٢(

   ).٤٩٣٣ / ٢٧٦ / ٥( ، ولسان الميزان  )٧٣١
،  )٥٩١٤ / ٣٣٠ / ٣(، والكاشف ) ٦٥٢١ / ١٠٠ / ٣٠( وتهذيب الكمال ،  )٣٨٤ / ٩٢ / ٩( ينظر الجرح والتعديل ) ٣(

   ).٧٢٣٦ / ٥٦٩( ، وتقريب التهذيب  )١٩ / ٩ / ١١( وتهذيب التهذيب 



– 

  )٢٢٤٠(

عثمان :  روى عن .يالكوفي، عنْتَرة بن عبد الرحمن، أبو وكيع، الشيبانهو :      جده
ابنه هارون بن عنْتَرة، وأبو سنان : ، وعنهاغيرهموبن عباس، اوعبداهللا  ،بن عفان
 من زعم أن له ثقة ، وهم: وقال ابن حجر". ثقة " : زرعة ، والعجلي قال أبو. الشيباني

  .ثقة: قلت .)١("وثق " : صحبة ، وقال الذهبي
  الحكم على الحديث، وبيان ما فيه من وجوه اختالف وعلل: المطلب الثالث

     تبين مما سبق أنه قد ورد في الحديث اختالفان، أحدهما من جهة السند، واآلخر 
  .من جهة المتن

 في أسانيد حديث أبي عبد الرحمن فهو االختالف الوارد:      فأما من جهة السند
  .-  رضي اهللا عنه - السلَِمي عن عثمان 

     وقد تبين مما سبق أن الحديث مداره على أبي إسحاق السِبيعي ، وقد اختلف عليه 
  : على وجهين
  .عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان:      األول

هو ثقة حافظ كما تقدم، وشُعبة بن زيد بن أبي ُأنَيسة و:      وقد رواه عنه كل من
   . )٢(متقنالحافظ الثقة الحجاج، ال

   .، عن عثمان)٣( أِبي سلَمةَعن :      والثاني
   . )٤( يونس بن أبي إسحاق، وهو صدوق يهم قليالً:      وقد رواه عنه

وال ريب أن الوجه األول أصح؛ لكونه مروي من طريق إمامين حافظين، ال :      قلت
فعد منهم أبا إسحاق السِبيعي كما تقدم ......كفيتكم تدليس ثالثة: يما شُعبة الذي قالس

 . بيان ذلك في ترجمة السِبيعي
وقَوُل شُعبة، ومن : " قول الدارقطني عن هذا الحديث:      ومما يؤكد استنتاجي هذا

  .)٥( "  ِبالصواب تَابعه َأشْبه
       

                                         
 ٢٩٦/ ١٦٢/  ٨( ، وتهذيب التهذيب     )٤٣٠٥ / ١٠٠ / ٢( ، والكاشف    )٤٥٣٩ / ٤٢٣ / ٢٢( ينظر تهذيب الكمال    ) ١(
  ).٥٢٠٩ / ٤٣٣( ، وتقريب التهذيب )
   ).٢٧٩٠ / ٢٦٦( ينظر تقريب التهذيب ) ٢(
 مات سنة ة ثقة مكثر من الثالث، إسماعيل: وقيل، اسمه عبد اهللا: قيل،أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني  ) ٣(

  ) ].٨١٤٢ / ٦٤٥(  تقريب التهذيب ينظر[ .  وكان مولده سنة بضع وعشرين،أربع وتسعين أو أربع ومائة
   ).٧٨٩٩ / ٦١٣(ينظر تقريب التهذيب ) ٤(
   ).٢٨٢ /٥٢ / ٣( ينظر العلل للدارقطني ) ٥(



– 

 )٢٢٤١(

  . فهو االختالف الوارد في اسم الجبل: المتنوأما من جهة 
 صلى اهللا -  في رفقة النبي - رضي اهللا عنه -      فقد تبين مما سبق ذكر عثمان 

  . في ثالثة جبال، وهي جبل أحد، وجبل ِحراء، وجبل ثَِبير- عليه وسلم 
" جبل أحد "  في واقعة - رضي اهللا عنه - وقد ثبت ذكر عثمان بن عفان :      قلت

  . المخَرجة في صحيح البخاري، كما سلف بيانه في المبحث األول
المخرجة في صحيح مسلم كما سلف " جبل ِحراء "      وثبت وجوده كذلك في واقعة 

  . في المبحث الثاني
" ِحـراء  " أو " ُأحد "      وعلى هذا، فتطمئن النفس إلى أن االختالف في تسمية الجبل           

 رضـي   -شارة إليه من  ثبوت تعدد الواقعة، وتكرار ذكر عثمان           ال يضر لما سبقت اإل    
  . في كل الروايات-اهللا عنه 

فقد ورد ذلك في حديث ثمامة بن حزن كما تقدم، وهي ": ثَِبير "  أما تسمية الجبل     
رواية مردودة لضعفها ، فضال عن مخالفتها للروايات الصحيحة التي أثبتت تعدد 

 ".ِحراء " و " ُأحد : " ط، هماالواقعة على جبلين فق
  . وبالجملة، فهذا حديث صحيح:      قلت

  واهللا أعلم.      إسناده عند معمر في جامعة عن سهل، صحيح؛ لما تقدم بيانه
  .      وإسناده عند الترمذي عن أبي إسحاق السِبيعي صحيح

              إسحاق السِبيعي      هذا، وتجدر اإلشارة إلي أن كون مدار الحديث على أبي 
 وهو الذي رواه عنه - غير مؤثر هنا؛ ألن شُعبة بن الحجاج  - المشهور بالتدليس -

 قد صرح بأنه كَِفيٌل بتدليس أبي إسحاق السِبيعي، فمن ثم - في طريق البزار كما تقدم 
 واهللا أعلم. زالت شُبهة التدليس 

  :  الظاهرة ما يضعفها، وهي كما يلي     وبقية األسانيد فيها من العلل
يحيى بن َأبي الحجاج ضعيف؛ ألجل  : طريق ثُمامة القُشيري، عن عثمان - ١

نْقَِريوهو ضعيف، فضالً عن كونه يروي عن سعيد الم ،ِرييرالذي اختلط الج ،
قبل وفاته، ورواية المنقري عنه في االختالط محتملة كما ظهر لي من تتبع 

  . الترجمة لهما
، وهو يروي عن عباس بن َأِبي شَملَةَال: في إسناده: طريق ابن بوال، عن عثمان - ٢

  .موسى بن يعقوب، وكالهما ضعيف، ثم إن ابن بوال نفسه مجهول الحال
فشديد الضعف، فيه عبد الملك بن هارون بن : تَرة الشيبانيأما إسناد حديث عنْ - ٣

 . واهللا أعلم. عنْتَرة، وهو متروك الحديث متهم برواية الموضوعات عن أبيه



– 

  )٢٢٤٢(

  :المبحث السادس
   في اهتزاز الجبل- رضي اهللا عنه -حديث سعيد بن زيد 

  .، وبعض أصحابه– صلى اهللا عليه وسلم –بالنبي 
     ِعيِد بس نٍدعيا- ِن زِريدب كَاناء : "-  وبة، فَجِن شُعِة بِغيرالْم عا ماِلسج كَان َأنَّه 

يتَنَاوُل َأصحاب رسوِل اللَِّه ِعنِْدك؟ فََأشْهد َأن َأبا : رجٌل فَتَنَاوَل عِليا، فَغَِضب سِعيد وقَاَل
ع َأننَِّة، وكٍْر ِفي الْجب َأننَِّة، وا ِفي الْجِليع َأننَِّة، وِفي الْج انثْمع َأننَِّة، وِفي الْج رم

 نِن بمحالر دبع َأننَِّة، وا ِفي الْجدعس َأننَِّة، وِفي الْج ريبالز َأننَِّة، وةَ ِفي الْجطَلْح
:  َأن ُأسمي التَّاِسع لَسميتُه، فَقَاَل لَه النَّاس وَأكْثَروا علَيِهعوٍف ِفي الْجنَِّة، ولَو ِشْئتَ

 وهو -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-  وَأنَا ِفي الْجنَِّة، ِإنِّي سِمعتُ رسوَل اللَّه: َأخِْبرنَا، فَقَاَل
اسكُن ِحراء، فَِإنَّه لَيس علَيك ِإلَّا نَِبي َأو ( :  ثُم قَاَلعلَى ِحراء، فَتَحرك، فَضربه ِبِرجِلِه،

شَِهيد يقٌ َأوِصد( هعم مُؤلَاِء الْقَوهو "  .  
  التخريج: المطلب األول

   بن زيد  عن سعيد-  رضي اهللا عنه -  الليثي فيل أبي الطُّطريق: أوالً
  - رضي اهللا عنه -

حدثَنَا : قال ) ٢٠٠٩ / ٢٨٩ / ٢ ( -  واللفظ له - اني في األوسط الطبر     أخرجه 
نا ثَاِبتُ بن : نا محمد بن بكَيٍر الْحضرِمي قَاَل: َأحمد بن محمٍد الْخُزاِعي الَْأصبهاِني قَاَل

حدثَِني َأِبي، عن َأِبي الطُّفَيِل، عن سِعيِد بِن : الْوِليِد بِن عبِد اللَِّه بِن جميٍع الْقُرِشي قَاَل
  .، فذكرهزيٍد

  ".لَم يرِوِه ِإلَّا محمد بن بكَيٍر الْحضرِمي : "         وقال الطبراني
  - رضي اهللا عنه -طريق عبد اهللا بن ظالم عن سعيد بن زيد : ثانياً

 ) ٤٦٤٨ / ٢١١ / ٤( اب السنة، باب في الخلفاء      أخرجه أبو داود في سننه، كت
حدثَنَا محمد بن الْعلَاِء، عِن ابِن ِإدِريس، َأخْبرنَا حصين، عن ِهلَاِل بِن يساٍف، عن : قال

بع ناٍف، عسِن يِهلَاِل ب نوٍر، عنْصم نع ،انفْيسِن ظَاِلٍم، وِد اللَِّه ببِن ظَاِلٍم عِد اللَِّه ب
سِمعتُ سِعيد : الْماِزِني، ذَكَر سفْيان رجلًا ِفيما بينَه وبين عبِد اللَِّه بِن ظَاِلٍم الْماِزِني قَاَل

  .    ، فذكره بنحوه، لكنه لم يصرح باسم المغيرة بن شُعبةبن زيِد بِن عمِرو بِن نُفَيل
رواه الَْأشْجِعي، عن سفْيان، عن منْصوٍر، عن ِهلَاِل بِن يساٍف، " : اَل َأبو داودقَ     

   ".عِن ابِن حيان، عن عبِد اللَِّه بِن ظَاِلٍم ِبِإسنَاِدِه نَحوه
واسمه سِعيِد بِن زيِد الترمذي في سننه، أبواب المناقب، باب منَاِقِب َأِبي الَْأعوِر،      و

حدثَنَا َأحمد بن : قال)  ٣٧٥٧ / ٦٥١ / ٥  (- رِضي اللَّه عنْه - بن عمِرو بِن نُفَيٍل 



– 

 )٢٢٤٣(

َأخْبرنَا حصين، عن ِهلَاِل بِن يساٍف، عن عبِد اللَِّه بِن ظَاِلٍم : حدثَنَا هشَيم قَال: مِنيٍع قَال
   .فذكره بنحوه، وليس فيه قصة المغيرةِني، عن سِعيِد بِن زيِد بِن عمِرو بِن نُفَيٍل، الماِز

 هذَا حِديثٌ حسن صِحيح، وقَد رِوي ِمن غَيِر وجٍه عن سِعيِد بِن : "     قال أبو عيسى
 ِن النَِّبيٍد عيلَّم- زسِه ولَيع لَّى اللَّهص   -."  

 فَضاِئُل ، افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم وابن ماجة في سننه،     
: حدثَنَا محمد بن بشَّاٍر قَاَل: قال)  ١٣٤/  ٤٨/  ١  (-  رِضي اللَّه عنْهم - الْعشَرة 

لَاِل بِن يساٍف، عن عبِد اللَِّه بِن حدثَنَا ابن َأِبي عِدي، عن شُعبة، عن حصيٍن، عن ِه
  .فذكره بنحوه، وليس فيه قصة المغيرةظَاِلٍم، عن سِعيِد بِن زيٍد، 

حدثَِني حصين : حدثَنَا شُعبة، قَاَل: قَاَل)  ٢٣٢/  ١٩١/  ١ (والطيالسي في مسنده      
ساٍف، يحدثُ عن عبِد اللَِّه بِن ظَاِلٍم الْماِزِني، عن  بن يسِمعتُ ِهلَاَل: بن عبدالرحمِن، قَاَل

  .، فذكره بنحوه، وليس فيه قصة المغيرةسِعيِد بِن زيٍد
حدثَِني َأِبي، : عبد اللَِّه قَاَل: قال ) ٢٧٩/  ٢٢٩ / ١ (وأحمد في فضائل الصحابة      

 ،ونا معاِويةُ بن عمٍرو قثنا زاِئدةُ:  قَاَل َأِبي)ح(حدثَنَا :  حصيننا عِلي بن عاِصٍم، قَاَل
، عن سعيد بن قثنا حصين بن عبِد الرحمن، عن ِهلَاِل بِن يساٍف، عن عبِد اللَِّه بِن ظَاِلٍم

  .    زيد، فذكره بنحوه، ولم يصرح باسم المغيرة ابن شُعبة
         الْعشَرةُ ِفي الْجنَِّة، وتَحرِك الْجبِل ِبِهم : ابن أبي عاصم في السنة، باب ِفي قَوِلِهو     

ثنا َأبو بكٍْر، ثنا َأبو الَْأحوِص، عن منْصوٍر، عن ِهلَاِل بِن : قال) ١٤٢٦/  ٦١٨/ ٢ (
س نِن ظَاِلٍم، عِد اللَِّه ببع ناٍف، عسٍدييفذكره بنحوه، وليس فيه قصة ِعيِد بن ز ،

  .     المغيرة
          الْعشَرةُ ِفي الْجنَِّة، وتَحرِك الْجبِل ِبِهم : وابن أبي عاصم في السنة، باب ِفي قَوِلِه     

بِد اللَِّه، عن حصيٍن، حدثَنَا وهبان بن بِقيةَ، حدثَنَا خَلَفُ بن ع: قال) ١٤٢٧/ ٦١٨/  ٢ (
  .فذكره بنحوهبِن ظَاِلٍم، اعن ِهلَاِل بِن يساٍف، عن عبداللَِّه 

نَا َأبو : حدثَنَا عمرو بن عِلي، قَاَل: قال)  ١٢٦٣/  ٩١/  ٤ (والبزار في مسنده      
 سِعيِد عنِن يساٍف، عن عبِد اللَِّه بِن ظَاِلٍم، نَا شُعبة، عن حصيٍن، عن ِهلَاِل ب: داود، قَاَل
  .فذكره بنحوهبِن زيٍد، 

   ".وهذَا الْحِديثُ قَد رِوي عن سِعيِد بِن زيٍد ِمن غَيِر وجٍه: "      وقال البزار
           و بِن نُفَيٍل والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المناقب، سِعيد بن زيِد بِن عمِر     

حدثَنَا : َأخْبرنَا ِإسحاقُ بن ِإبراِهيم قَاَل: قال ) ٨١٣٤/  ٣٢٦/  ٧ ( - رِضي اُهللا عنْه -
  .     ، عن سعيد بن زيد، به بنحوهجِرير، عن حِصيٍن، عن ِهلَاٍل، عن عبِد اِهللا بِن ظَاِلٍم



– 

  )٢٢٤٤(

رِضي اُهللا  - كتاب المناقب، سِعيد بن زيِد بِن عمِرو بِن نُفَيٍل في السنن الكبرى،      و
َأخْبرنَا ابن ِإدِريس : َأخْبرنَا ِإسحاقُ بن ِإبراِهيم قَاَل:  قال )٨١٣٥/  ٣٢٦/  ٧ ( -  عنْه
  . سِمعتُ حصينًا، يحدثُ ِبهذَا الِْإسنَاِد ِمثْلَه: قَاَل

   ".ِهلَاُل بن يساٍف لَم يسمعه ِمن عبِد اِهللا بِن ظَاِلٍم: " وقال النسائي     
رِضي اُهللا  - في السنن الكبرى، كتاب المناقب، سِعيد بن زيِد بِن عمِرو بِن نُفَيٍل      و

حدثَنَا عبيد بن :  قَاَلَأخْبرنَا ِإسحاقُ بن ِإبراِهيم:  قال )٨١٣٦/  ٣٢٦/  ٧ ( -  عنْه
حدثَنَا سفْيان، عن منْصوٍر، عن ِهلَاِل بِن يساٍف، عِن ابِن حيان، عن عبِد اِهللا : سِعيٍد قَاَل

لَيه  صلَّى اُهللا ع- تَحرك ِحراء فَقَاَل رسوُل اهللا" : بِن ظَاِلٍم، عن سِعيِد بِن زيٍد قَاَل
  . "فَذَكَر ِمثْلَه. -وسلَّم
         -  رِضي اُهللا عنْه -وفي السنن الكبرى، كتاب المناقب، عبد الرحمِن بن عوٍف      

حدثَنَا قَاِسم : َأخْبرِني محمد بن عبِد اِهللا بِن عماٍر قَاَل: قال)  ٨١٤٩/  ٣٣٢/  ٧ (
حدثَنَا سفْيان، عن منْصوٍر، عن ِهلَاِل بِن يساٍف، عن فُلَاِن بِن حيان، عن : َلالْجرِمي قَا

ُأمراُؤنَا يْأمرونَنَا َأن نَلْعن ِإخْوانَنَا، " : استَقْبلْتُ سِعيد بن زيٍد قَاَل: عبِد اِهللا بِن ظَاِلٍم قَاَل
نُهِإنَّا لَا نَلْعونَقُوُل "م لَِكنوَل اهللا:  وستُ رِمعس ،منْهفَا اُهللا علَّم- عسِه ولَيلَّى اُهللا عص   - 

         : لَِئن َأدركْنَاها لَنَهِلكَن قَاَل:  فَقَاَل رجٌل )ستَكُون بعِدي ِفتَن يكُون ِفيها ويكُون( : يقُوُل
َأحببتَ : ِإنِّي َأحببتُ عِليا لَم ُأِحبه شَيًئا قَطُّ قَاَل: ثُم جاء رجٌل فَقَاَل: قَاَل. ُلِبحسِبكُم الْقَتْ( 

  .    ، ثم ذكر الحديث بنحوه "رجلًا ِمن َأهِل الْجنَّة
يةُ بن حدثَنَا ابن الْمنَاِدي، نا معاِو: قال)  ١٩٦/  ٢٣٨/  ١ (والشاشي في مسنده      

عمٍرو، نا زاِئدةُ، نا حصين بن عبِد الرحمِن، عن ِهلَاِل بِن يساٍف، عن عبِد اللَِّه بِن 
، فذكره بنحوه، وليس فيه قصة الظَّاِلِم التَِّميِمي، عن سِعيِد بِن زيِد بِن عمِرو بِن نُفَيل

  .     المغيرة
حدثَنَا ابن َأِبي خَيثَمةَ، نا محمد بن صباٍح : قال)  ١٩٧/  ٢٣٨/  ١ (في مسنده      و

الدولَاِبي، نا خَاِلد بن عبِد اللَِّه، عن حصيٍن يعِني ابن عبِد الرحمِن، عن ِهلَاِل بِن يساٍف، 
س نظَاِلٍم، ع نِني ابعِد اللَِّه يبع نٍلعِن نُفَيِرو بمِن عِد بيِن زفذكره بنحوه، ِعيِد ب ، 

  .      وليس فيه قصة المغيرة
حدثَنَا ِعيسى بن َأحمد، نا شَبابةُ، حدثَِني : قال)  ١٩٨ / ٢٤٠/  ١ (وفي مسنده      

ن ِهلَاِل بِن يساٍف، عن سِعيِد بِن بِن مصرٍف، َأخْبرِني َأِبي طَلْحةُ، عامحمد بن طَلْحةَ 
  . الحديث بنحوهتَْأمروِني ِبسب ِإخْواِني؟ بْل صلَّى اللَّه علَيِهم، ثُم ذَكَر: زيٍد قَاَل



– 

 )٢٢٤٥(

حدثَنَا محمد بن معاِذ بِن يوسفَ َأبو بكٍْر، : قال)  ٢٠٩/  ٢٤٦/  ١ (وفي مسنده      
، به بنحوه، صةُ، نا سفْيان، عن منْصوٍر، عن ِهلَاِل بِن يساٍف، عن سِعيِد بِن زيٍدنا قَِبي

  .وليس فيه قصة المغيرة
صلَّى اللَّه علَيِه  -  ِكتَاب ِإخْباِرِه - بترتيب ابن بلبان - وابن حبان في صحيحه     
رضوان اللَِّه علَيِهم  -اِلهم وِنساِئِهم ِبِذكِْر َأسماِئِهم  عن منَاِقِب الصحابِة، ِرج-  وسلَّم

ِعينمِن -  َأجمحِد الربنَِّة ِلعاِت الْجِإثْب ٍف ا ذكْروِن عنْه -بع اللَّه ِضي٤٥٧ / ١٥ ( -  ر 
بن الْمِديِني، حدثَنَا ابن ِإدِريس، ا َأخْبرنَا الْفَضُل بن الْحباِب، حدثَنَا عِلي: قال)  ٦٩٩٦/ 

 عن سِمعتُ حِصينًا يذْكُر عن ِهلَاِل بِن يساٍف، عن عبِد اللَِّه بِن ظَاِلٍم الْماِزِني،: قَاَل
  .به بنحوه سعيد بن زيد،

     واآلجريِديِق ِبَأنالتَّصاِن والِْإيم في الشريعة، ِكتَاب  َأنخْلُوقَتَاِن وم النَّارنَّةَ والْج 
عن َأهِلها َأبدا وَأن عذَاب النَّاِر لَا ينْقَِطع عن َأهِلها َأبدا، باب ِذكِْر  نَِعيم الْجنَِّة لَا ينْقَِطع

: قال)  ١١٦٩/  ١٦٩٦ / ٤ ( -  رِضي اللَّه عنْهم َأجمِعين - الشَّهادِة ِللْعشَرِة ِبالْجنَِّة 
حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ : وحدثَنَا َأبو جعفٍَر محمد بن صاِلِح بِن ذَِريٍح الْعكْبِري قَال

عن ، ِن ظَاِلٍم عن عبِد اللَِّه ب، عن ِهلَاِل بِن يساٍف، عن حصيٍن، حدثَنَا َأبو الَْأحوِص: قَاَل
  .     ، به بنحوهسِعيِد بِن زيٍد

حدثَنَا َأحمد بن محمد بِن سعدان، حدثنا : قال)  ٤١٢/  ٤ (والدارقطني في العلل      
شعيب بن أيوب، حدثنا معاِويةُ بن ِهشَاٍم، عن سفْيان، عن منْصوٍر، عن ِهلَاِل بِن 

اٍف، عسِن غَاِلٍب، قَاَليب انيح ٍد، فَقَال: نيِن زِعيِد بٌل ِإلَى سجر اءا :جِليتُ عببِإنِّي َأح 
ِإنِّي : ِنعم ما صنَعتَ، َأحببتَ رجلًا ِمن َأهِل الْجنَِّة، قَاَل: حبا لَم ُأِحبه رجلًا قَطُّ، قَاَل

غْضب انثْمتُ عغَضأحداًَأب هغَضَأب ِل : ، قَاَلا لَمَأه لًا ِمنجتَ رغَضتَ، بنَعا صم ِبْئس
  . ثم ذكر الحديث بنحوهالْجنَِّة، ثُم َأنْشََأ يحدثُ،
قي، حدثنا حدثنا إسماعيل الصفار، حدثنا أحمد بن محمد الر:      وقال الدراقطني

ح ،انفْيس نى، عيحٍل، قَاَلمسدد، حدثنا يجر ناٍف، عسِن يِهلَاِل ب نع ،ورنْصثَِني مد :
  . وعلي،عثمان: فَذَكَر الْحِديثَ، وفيه: َأتَى رجٌل سِعيد بن زيٍد، فَقَاَل

 ذكر مناقب - رِضي اللَّه عنْهم -والحاكم في المستدرك، ِكتَاب معِرفَِة الصحابِة      
حدثَنَا الشَّيخُ َأبو : قال)  ٥٨٩٨/  ٥٠٩/  ٣ ( - رضي اهللا عنه  -بن شُعبة المغيرة 

بكِْر بن ِإسحاقَ، َأنَا موسى بن ِإسحاقَ الَْأنْصاِري الْقَاِضي، ثَنَا َأحمد بن يونُس، ثَنَا َأبو 
عن سعيد بن ، عن عبِد اللَِّه بِن ظَاِلٍم، بكِْر بن عياٍش، عن حصيٍن، عن ِهلَاِل بن يساٍف

  .زيد، به بنحوه



– 

  )٢٢٤٦(

رِضي اللَّه عنْهم  - والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، باب َأقَاِويِل الصحابة      
- مو التَّاِبِعينِة وابحِرفَِة الصعلَى ملُّ ِبِه عتَدسيا وقُوا ِفيهاِء ِإذَا تَفَرَأكَاِبِر فُقَه ِمن مهدعب ن

َأخْبرنَا َأبو الْحسيِن بن الْفَضِل، أبنا ِإسماِعيُل بن محمٍد : قال ) ٨٨ / ١٣٤ (الَْأمصاِر 
 دمحثنا م ،فُِقيِد اللَِّه التَّربع نب اسبثنا الْع ،فَّاراالص،اِبييفَ الِْفروسقَاَلبن ي  : انفْيثنا س

الثَّوِري، عن منْصوٍر، عن ِهلَاِل بِن يساٍف، عن عبِد اللَِّه بِن ظَاِلٍم، عن سِعيِد بِن زيِد 
  .، فذكره بنحوهبِن عمِرو بِن نُفَيل

  .-  رضي اهللا عنه - عن سعيد بن زيد سنَخْ عبد الرحمن بن اَألطريق: لثاًثا
 أبواب المناقب، باب - عقب حديث عبد اهللا بن ظالم عن سعيد -جه الترمذي أخر     

             -  رِضي اللَّه عنْه -منَاِقِب َأِبي الَْأعوِر، واسمه سِعيِد بِن زيِد بن عمِرو بِن نُفَيٍل 
: دثَنَا الحجاج بن محمٍد قَاَلح: حدثَنَا َأحمد بن مِنيٍع قَاَل: قال). ٣٧٥٧ / ٦٥١/  ٥(

حدثَِني شُعبة، عِن الحر بِن الصياِح، عن عبدالرحمِن بِن اَألخْنَِس، عن سِعيِد بِن زيٍد، 
 ِن النَِّبيلَّم - عسِه ولَيع لَّى اللَّهص  -نَاهعِبم هونَح .   

  .  "هذَا حِديثٌ حسن: "      وقال أبو عيسى
      ِليعو انثْمعو رمعكٍْر وو بأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب المناقب، َأب

َأخْبرنَا عبدة بن عبِد اهللا، : قال)  ٨١٠٠/  ٣١٣/  ٧  (-  رِضي اُهللا عنْهم أجمِعين -
يسح نا، عكَِريز نب الْقَاِسمِن وب رِن الْحِد اِهللا، عيبِن عِن بسالح نةَ، عاِئدٍن، عن ز

، فذكره بنحوه، وليس فيه قصة صياٍح، عن عبِد الرحمِن بِن الَْأخْنَِس، عن سِعيِد بِن زيد
  .المغيرة بن شُعبة

  د  بن زي عن سعيد- رضي اهللا عنه - غيرة بن شُعبة لمطريق: رابعاً
  - رضي اهللا عنه -

عن عِلي بِن زيِد بِن )  ٦٧/  ١٢٤ (ان في مشيخته مهابن طَأبو سعيد أخرجه      
كَان : عن سِعيِد بِن زيٍد، َأنَّه قَاَل، جدعان، عن عِدي بِن ثَاِبٍت، عِن الْمِغيرة بِن شُعبة، 

 فَقَاَل رسوُل اللَّه ،  علَى ِحراء - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -ِه عاِشر عشَرٍة مع رسول اللَّ
  ). فَِإنَّه لَيس علَيك ِإلَّا نَِبي، َأو ِصديقٌ، َأو شَِهيد؛اثْبتْ ِحراء(: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -

نَا موسى بن هارون، نا حدثَ: قال)  ٨٢٢٩/  ١٤٧/  ٨ (والطبراني في األوسط      
 ِليع ناِج، عجِن الْحاِج بجِن الْحع ،انمطَه نب اِهيمرثَِني َأِبي، نا ِإبدفٍْص، حح نب دمَأح

 ِديع نع ،انعدِن جِد بيِن زابِن زِعيِد بس نبة، عِن شُعِة بِغيرِن الْمِن ثَاِبٍت، عب ٍد، َأنَّهي
علَى ِحراء، فَتَحرك ِحراء،  -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  - كَان عاِشر عشْرٍة مع رسوِل اللَِّه 



– 

 )٢٢٤٧(

 فَِإنَّه لَيس علَيك ِإلَّا نَِبي، َأو ؛اثْبتْ ِحراء( : -   صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-  فَقَاَل رسوُل اللَّه
ِصدشَِهيد يقٌ، َأو."(   

  - رضي اهللا عنه -  بن زيد ش عن سعيديب بن حرِزطريق : خامساً
حدثَنَا َأبو عماٍر الْحسين : قال ) ٢٣٤١ / ٨ / ٤( الفاكهي في أخبار مكة      أخرجه 

 عاِصِم بِن َأِبي ثنا الْفَضُل بن موسى، عن صاِلِح بِن موسى، عن: بن حريٍث قَاَل
فذكره بنحوه، وليس فيه قصة المغيرة، النَّجوِد، عن ِزر بِن حبيٍش، عن سِعيِد بِن زيٍد، 

  . ولم يذكر سعد بن أبي وقاص فيمن كانوا على الجبل
حدثنا الشيخ : قال ) ١٠٢ / ٥٥٢ / ٢(  في مشيخته )١(قاضي المارستانأبو بكر و     

الء قال قرىء على الرئيس أبي القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود  إم أبو جعفر
قرئ على أبي القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز : بن الجراح وأنا أسمع قيل له

 قال حدثنا صالح بن موسى ،بيقال حدثنا داود بن عمرو الض -وأنا أسمع  - البغوي 
عن عاصم بن بهعن ِز،لةد ر بن حفذكره يلفَعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُ ،يشب ،

  .بنحوه، وليس فيه قصة المغيرة
  دراسة رجال اإلسناد: المطلب الثاني

   بن زيد  عن سعيد-  رضي اهللا عنه -  الليثي ليفَ أبي الطُّطريق: أوالً
  - رضي اهللا عنه –

  ). الطبراني في األوسط  اإلمام إسناد رجالدراسة( 
 ، الخُزاعي،أبو العباس. حمد بن محمد بن علي بن ُأسيد أهو: ياِعزالخُ     

األصبهاني .نامحمد : روى عبن بكير الحرمي، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهماض .
ثقة : " قال أبو الشيخ األصبهاني. الطَّبراني، وأبو الشَّيخ بن حيان، وغيرهما: وعنه

                 :التاريخ وقال في".  الشَّيخ، الصدوق، المحدث : "وقال الذهبي في السير". مأمون 
  . ثقة:  قلت .)٢(" حدى وتسعين إتُوفّي في صفر سنة " 

     الحضأبو الحسين، محمد بن بكير بن واصل بن مالك بن قيس:)٣(مير ، 
الحعبد اهللا، لبغدادى، نزيل أصبهان، روى عن ثابت بن الوليد، وشريك بنارمى، ض 

                                         
  .   يعنى موضع المرضى "بيمارستان"  وهو موضع ببغداد يجتمع فيه المرضى والمجانين، وهو :لمارستانا) ١(
   )]٣٧٥ / ٢(ينظر األنساب للسمعاني [ 
 ٨٨٩ / ٦(، وتاريخ اإلسالم )٤٣٣ /٤١٤ /٣( ليها ألبي الشيخ األصبهاني قات المحدثين بأصبهان والواردين عينظر طب) ٢(
   ).٢٤٦٦ / ٥٠٣ / ١٠( ، وسير أعالم النبالء  )٥٦/ 
 )].١٨٠ / ٤(ينظر األنساب للسمعاني [. ا  وهي من بالد اليمن من أقصاه،هذه النسبة إلى حضر موت) ٣(



– 

  )٢٢٤٨(

قال . أحمد بن محمد الخزاعي، والعباس بن محمد الدوري، وغيرهما: وعنه. وغيرهما
شيخ، ثقة، صدوق : " قوب بن شيبةوقال يع". صدوق عندى يغلط أحيانا : " أبو حاتم

بن بكير احدثنا محمد : سمعت محمد بن غالب يقول: " وقال أبو العباس بن سعيد"
صدوق : "وقال ابن حجر". وهو صاحب غرائب : " يمقال أبو نع. الحضرمى الثقة

من جملة ما سبق فهو : قلت. )١(أرخ أبو نعيم وفاته بعد العشرين ومائتين ". يخطيء 
  . صدوق له غرائب

روى عن .  الزهري،ةلَبأبو ج،   ثابت بن الوليد بن عبد اهللا بن جميعهو: ثابت     
صالح : " قال أبو حاتم. ما حنبل، وغيرهبكير، وأحمد بن بنامحمد : أبيه، وعنه

ذكره : " وقال ابن حجر". ربما أخطأ "  : وقال،، وذكره ابن حبان في الثقات"الحديث
.  محفوظ المتناحداً وساق له حديثًا و، ولكن ما غمزه بكلمة،ابن عِدي في الكامل

  .صدوق : قلت .)٢(انتهى
.  الكوفى المكي، نزيل الكوفة،زهرى ال، الوليد بن عبد اهللا بن جميعهو: أبوه     

ابنه ثابت، وحفص بن : وعنه. أبي الطفيل، وإبراهيم النخعي، وغيرهما: روى عن
". ليس به بأس: " أبيه، و أبي داودقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل عن . غياث، وغيرهما

 ال بأس: " وقال أبو زرعة". ثقة : " و قال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين
. لم له في صحيحه بتخريج مسيورمز له المز". صالح الحديث : " و قال أبو حاتم". به

: حاتمقال أبو وثقوه، و: " وقال الذهبي". ع احتملوا حديثه، وكان فيه تشي: "و قال البزار
حديثه :  قلت.)٣("صدوق يهم ، ورمى بالتشيع : " وقال ابن حجر". صالح الحديث

  .حسن
 عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمرو بن  الصحابي الجليلهو: يلفَـأبو الطُّ     

 صلى -اسمه عمرو، واألول أصح، روى عن النبي : جحش، أبو الطفيل الليثى، ويقال
: قال ابن حجر. الوليد بن جميع، وعمرو بن دينار، وغيرهما: ، وعنه- اهللا عليه وسلم 

 وروى عن أبي بكر فمن بعده، -ه وسلم  صلى اهللا علي- ولد عام ُأحد، ورأى النبي " 

                                         
 / ٨١ / ٩( ، وتهذيب التهذيب     )٥٠٩٨ / ٥٤٣ / ٢٤( ، وتهذيب الكمال     )١٣٢٧ / ١٤٦ / ٢( بهان  ينظر تاريخ أص  ) ١(

  ).٥٧٦٥ / ٤٧٠( ، تقريب التهذيب  )١٠٢
 / ٣٩١ / ٢( ، ولسان الميزان  )١٢٧٣٧ /١٥٨ /٨(، والثقات البن حبان  )١٨٥٢ / ٤٥٨ / ٢( ينظر الجرح والتعديل ) ٢(

١٦٩٦.(  
، )٦٠٧٢ / ٣٥٢ / ٢( ، والكاشـف   )٦٧١٣/ ٣٥ / ٣١( ، وتهذيب الكمـال     )٣٤ / ٨ / ٩( عديل  ينظر الجرح والت  ) ٣(

  ).٧٤٣٢ / ٥٨٢( وتقريب التهذيب ،  )٢٣٠ / ١٣٨ / ١١ ( وتهذيب التهذيب



– 

 )٢٢٤٩(

  على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة؛عشر ومائةوعمر إلى أن مات سنة 
  .)١( "قاله مسلم وغيره 
  .-  رضي اهللا عنه -  بن ظالم، عن سعيد بن زيدا طريق: ثانيا
  ). النسائي في السنن الكبرى  اإلمام إسناد رجالدراسة( 

 ،د بن إبراهيم بن مطَر، أبو محمدلَخْبن إبراهيم بن م إسحاق هو: إسحاق     
 روى عن عبيد بن سعيد، وبقية بن .ابور، المعروف بابن راهويهسيالمروِزي، نزيل نَ
سئل . أحمد بن شعيب النسائي، ومحمد بن إسماعيل البخاري: وعنه. الوليد، وغيرهما

حاق عندنا إمام من أئمة سإ! مثل إسحاق يسأل عنه؟: " عنه أحمد حنبل، فقال
كان إسحاق من سادات زمانه فقهاً، وعلماً، وحفظاً، ونظرا : " ، قال ابن حبان"المسلمين

ما : " قال أبو زرعة". ممن صنف الكتب، وفرع السنن، وذب عنها، وقمع من خالفها 
 ثقة: " وقال ابن حجر" اإلمام، عالم خراسان : " قال الذهبي" رؤى أحفظ من إسحاق 

 قال ."حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير 
توفى ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثالثين : " الحسين بن محمد بن زياد القبانى

  .ثقة حافظ :  قلت.)٢("ئتين اوم
العاص بن عبيد بن سِعيد بن أبان بن سِعيد بن العاص بن سِعيد بن : هو: عبيد     

سفيان الثوري، : روى عن. أبو محمد، القرشي اُألمِوي، الكوفيشمس، أمية بن عبد
ان، قَهم الديحإسحاق بن راهويه، ود: وروى عنه. وشُعبة بن الحجاج، وغيرهما

وقال ". صدوق "  :ثقة، زاد أبو حاتم:  وأبو حاتمقال أبو زرعة الرازي،. وغيرهما
: حجر وقال ابن". وثقه أبو حاتم : " وقال الذهبي".  ليس به بأس ثقة: " يحيى بن معين

  .ثقة :  قلت.)٣( "ماتَ سنة ِماَئتَين : " قال ابن حبان". ثقة " 
أبو عبد اهللا، الثوري، الكوفي، من ثور ،  سفيان بن سعيد بن مسروقهو: الثوري     

: وعنه. بت، وغيرهمامنصور بن المعتمر، وحبيب بن أبي ثا: روى عن. بن عبد مناة
رجل صالح، زاهد : " عبيد بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهما، قال العجلي

                                         
          ، وتقريب التهذيب    )١٠١٦٠ / ٢٣٠ / ٧( ، واإلصابة في تمييز الصحابة       )٣٠٦٤ / ٧٩ / ١٤( ينظر تهذيب الكمال    ) ١(
 )٣١١١ / ٢٨٨.(   
 / ٣٧٣ / ٢( ، وتهذيب الكمال  )١٢٥٠١ / ١١٥/ ٨( ، والثقات البن حبان  )٧١٤ / ٢٠٩/ ٢( ينظر الجرح والتعديل ) ٢(

  ).  ٣٣٢ / ٩٩( ، وتقريب التهذيب  )٤٠٨/ ١٩٠ / ١( ، وتهذيب التهذيب  )٢٧٦ / ٢٣٣ / ١( ،  والكاشف  )٣٣٢
 / ٢٠٩ / ١٩( ،  وتهذيب الكمال      )١٤٢٥٢ / ٤٣٠ / ٨( ،   والثقات البن حبان        )٤٠٧  /٥( ينظر الجرح والتعديل    ) ٣(

  ).٤٣٧٤  / ٣٧٧(وتقريب التهذيب ،  )١٣٦ / ٦٦ / ٧( ذيب التهذيب وته،  )٣٦١٩ / ٦٩١ / ١( ،   والكاشف  )٣٧١٨



– 

  )٢٢٥٠(

عابد، ثبت في الحديث، فقيه، صاحب سنة واتباع، وكان من أقوى الناس بكلمة شديدة 
كان من سادات أهل زمانة فقهاً، وورعاً، وحفظاً، : " قال ابن حبان".  عند سلطان يتقى

اإلمام، أحد األعالم علما وزهدا، قال ابن المبارك ما كتبت عن : وقال الذهبي". وإتقاناً 
ثقة حافظ، فقيه، : " وقال ابن حجر". لم ير سفيان مثل نفسه : أفضل منه، وقال ورقاء

وكَان موته ِبالْبصرِة ِفي دار : " قال ابن حبان". عابد، إمام حجة، وكان ربما دلس 
            حدى وِستِّين وِماَئة وهو بن ِستّ وِستِّين إمهدي ِفي شعبان سنة عبدالرحمن بن 

  . ثقة، حافظ، إمام حجة: قلت.)١("سنة 
ابن المعتمر بن :  ويقال،منصور بن المعتمر بن عبد اهللا بن ربيعةهو : منصور     

اف، والحسن سل بن ِيهال:  روى عن.وفي الكُ،يِملَأبو عتاب، الس، عتاب بن عبد اهللا
 ابن قال: سفيان الثوري، وشُعبة بن الحجاج، وغيرهما: البصري، وغيرهما، وعنه

من : "وقال الذهبي" ثقة : "  حاتمووقال أب". لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور : " مهدى
ثقة ثبت وكان ال : " وقال ابن حجر". كتب حديثا قط، ومناقبه جمه  أئمة الكوفة ما

مات سنة اثنيتن : " قال خليفة بن خياط، وأبو بكر بن أبى شيبة وغيرهما". س يدل
  .                       ثقة ثبت : قلت  .)٢( "ئة اوثالثين وم

ي، موالهم، َأبو ِعجشْابن إساف، اَأل:  هالل بن يساف، ويقالهو:      ابن يساف
: وعنه.  بن أبي طالب، وغيرهماالحسن الكوفي، روى عن ابن حيان، والحسن بن علي

قال يحيى بن معين، . عبد الرحمن، وغيرهما بنا منصور بن المعتمر، وحصين
  .ثقة : قلت .)٣(" ثقة : " والذهبي، وابن حجر

: عبد اللَِّه بِن ظَاِلٍم، عن سِعيد بن زيد: عن. ابن حيان: "  قال المزي:ابن حيان     
وقال ابن حجر في ". روى له النَّسائي . هالل بن يساف: روى عنه. عشرة ِفي الجنة

  .مجهول: قلت.)٤("ال يعرف: "وقال في التقريب". ن بن غالبيقال اسمه حيا: " التهذيب

                                         
 ٢٤٠٧ /١٥٤ / ١١( ب الكمال ، وتهذي  )٨٢٩٧/ ٤٠١ / ٦( ، والثقات البن حبان     )٦٢٥/ ٤٠٧( ينظر الثقات للعجلي    ) ١(
   ).  ٢٤٤٥/ ٢٤٤( ، وتقريب التهذيب  )١٩٩ / ٩٩/ ٤( ، وتهذيب التهذيب  )١٩٩٦ / ٤٤٩/ ١( ، والكاشف )
/ ٢٩٧ / ٢( ،   والكاشـف   )٦٢٠١ / ٥٤٦ / ٢٨( ،   وتهذيب الكمـال    )٧٧٨ / ١٧٧ / ٨( ينظر الجرح والتعديل    ) ٢(

   ).      ٦٩٠٨ / ٥٤٧( ،   وتقريب التهذيب  )٥٤٧ / ٢٧٧ / ١٠(،   وتهذيب التهذيب )٥٦٤٧
،     )٦٠١٠ /٣٤٣/ ٣( ،  والكاشف   )٦٦٣٤ / ٣٥٣/ ٣٠(  وتهذيب الكمال    ،   )٢٧٨ / ٧٢/ ٩( لجرح والتعديل   ينظر ا ) ٣(

  ).٧٣٥٢ / ٥٧٦( وتقريب التهذيب ،   )١٤٤ / ٨٦ / ١١( يب التهذيب وتهذ
 ).٨٤٦٦ / ٦٩٠( ، وتقريب التهذيب  )١٤٢١ / ٢٩١ / ١٢( ذيب التهذيب ،  وته)١٣٥ / ١٥( ينظر تهذيب الكمال ) ٤(



– 

 )٢٢٥١(

سعيد بن زيد، :  المازني، روى عن، عبد اللَِّه بن ظالم، التميميهو: ابن ظالم     
: وقال الذهبي". ثقة " :ل العجليقا. وغيرهماوسماك بن حرب، حيان بن غالب، : وعنه

  .صدوق :  قلت.)١( "ه البخارى نَيصدوق لَ: " وقال ابن حجر". وثق " 
ل، أبو األعور، القرشى يفَسعيد بن زيد بن عمرو بن نُالصحابي الجليل  هو: سعيد     

العدبن ابن حيان، ومحمد : ، وعنه-  صلى اهللا عليه وسلم -  روى عن النبي .وى
أحد العشرة مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو " : وغيرهما، قال ابن حجرسيرين،
  .)٢( "سنتين 

  .عبد الرحمن بن األخنس، عن سعيد بن زيدطريق : ثالثاً
  ). الترمذي في سننه  اإلمام إسناد رجالدراسة( 

     هو: يعِنابن مأبو جعفر، األصم،يع بن عبد الرحمنِن أحمد بن م ،غَ البل نزي. وى
أبو عيسى :  وعنه.الحجاج بن محمد، ووكيع بن الجراح، وغيرهما:  روى عن.بغداد

قال النسائى وصالح بن محمد البغدادى، . الترمذي، ومسلم بن الحجاج، وغيرهما
وملَسوقال ابن ". الحافظ صاحب المسند : " وقال الذهبي". ثقة : " ة بن قاسم، وغيرهمم

مات سنة : " ، وأبو القاسم البغوىمىرضبن عبد اهللا الحقال محمد ". ثقة حافظ : " حجر
  .ثقة حافظ :  قلت.)٣("ئتين اأربع وأربعين وم

جالد مولى ر، مولى سليمان بن موع اَأل، حجاج بن محمد، أبو محمدهو: حجاج     
 روى عن .)٤( ةصِيص ثم تحول إلى الِم، ترمذي األصل سكن بغداد،أبي جعفر المنصور

 :أحمد بن منيع، وقتيبة بن سعيد، : وعنه. بة بن الحجاج، والليث بن سعد، وغيرهماشُع
أخبرني : " قال إبراهيم الحربي ".ثقة : " بن المديني، والنسائيقال علي. وغيرهما

لما قدم حجاج بن محمد آخر مرة خلط فرأيت ابن معين عنده فرآه : صديق لي قال
قال أحمد ما كان أضبطه وأشد : " قال الذهبي ". خلط، فقال البنه ال تدخل عليه أحداً
ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر : " وقال ابن حجر". تعاهده للحروف ورفع من أمره جدا 

                                         
،     )٢٧٩٢ / ٥٦٤/ ١( ،  والكاشـف   )٣٣٤٩ / ١٣٢ / ١٥( ،  وتهذيب الكمال  )٨٣٠ / ٢٦٢( ينظر الثقات للعجلي  ) ١(

    ).٣٤٠٠ / ٣٠٨(   وتقريب التهذيب ، )٤٦٣ / ٢٦٩ / ٥( ذيب التهذيب وته
،  وتقريب التهذيب  )٩٥٢٧ / ١٨ / ٧( ،   واإلصابة في تمييز الصحابة      )٢٢٧٨ / ٤٤٦ / ١٠ ( ينظر تهذيب الكمال  ) ٢(
 )٢٣١٤ / ٢٣٦ .(   
،  )١٤٤ / ٨٤ / ١( تهذيب التهـذيب     و ،   )٩٢ / ٢٠٤ / ١( الكاشف   و ،   )١١٤ / ٤٩٥/  ١( ينظر تهذيب الكمال    ) ٣(
  ).١١٤ / ٨٥( تقريب التهذيب و
   )].٢٩٧ / ١٢( ينظر األنساب للسمعاني [.  بحر الشامبلدة كبيرة على ساحل ) ٤(



– 

  )٢٢٥٢(

ماتَ ِببغْداد سنة خمس َأو ِستّ وثَلَاِثين : " قال ابن حبان". عمره لما قدم بغداد قبل موته 
واألشبه أنه لم يحدث ثقة، :  قلت.)١( "مضيا من ربيع األول ثْنَيِن ليومين اوِماَئتَيِن يوم الْ
  .في اختالطه 

 ، األزدى، الواسطى)٢( ىِكتَ شُعبة بن الحجاج بن الورد، أبو بسطام، العهو: شُعبة     
حجاج بن  : وعنه.الحر بن الصياح، ومالك بن أنس، وغيرهما:  روى عن.البصري

كان من سادات أهل زمانه : " قال ابن حبان .محمد، ووكيع بن الجراح، وغيرهما
حفظاً، وإتقاناً، وورعاً، وفضالً، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين، وجانب 

وعن " الضعفاء، والمتروكين حتى صار علماً يقتدى به، ثم تبعه عليه بعده أهل العراق 
حسن حديثا منه كان لم يكن في زمن شُعبة مثله في الحديث، وال  أ: " أحمد بن حنبل

 الحديث، ثبت، حجة، ويخطىء يأمير المؤمنين ف: قال الذهبي".  قسم له من هذا حظ 
هو أمير : ثقة، حافظ، متقن، كان الثوري يقول " :حجر قال ابن". في األسماء قليالً 

 قال ". عن السنة وكان عابدا وذب وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، المؤمنين
  .)٣(" أولها يئة فااثنتين وثمانين، ومات سنة ستين وم مولده سنة" : ن منجويهأبو بكر ب

  .ثقة حافظ : قلت
روى عن عبد الرحمن األخنس، .  الكوفى، النخعى، بن الصياحرالح: بن الصياح     ا

قال يحيى بن . شُعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري: وعنه. وأنس بن مالك، وغيرهما
  ". ثقة : " ، والنسائىمعين، وأبو حاتم

  .ثقة: قلت . )٤(" ثقة : " وقال الذهبي، وابن حجر". صالح الحديث : " وزاد أبو حاتم
سِعيد بن زيد بن : روى عن.  هو عبد الرحمِن بن األخنس، الكوفي:نسابن األخْ     

حر بن الصياح الحارث بن عبد الرحمن النَّخَِعي، وال: روى عنه. عمرو بن نفيل

                                         
 / ٣١٣ / ١(  والكاشـف   ، )١١٢٧ / ٤٥١ / ٥(  وتهذيب الكمال  ، )١٢٩٨٢ / ٢٠١ / ٨( ينظر الثقات البن حبان   ) ١(

  . )١١٣٥ /١٥٣( وتقريب التهذيب  ،  )٣٢٩ / ٣٤٥ /١(الحفاظ تذكرة و ،  )٣٨١ / ١٨٠ / ٢( وتهذيب التهذيب  ،  )٩٤٢
)٢( ِكتَالعينظر األنساب للسمعاني  [ ". هذه النسبة إلى العتيك، وهو بطن من األزد: ي)٢٢٧ / ٩.[( 
/ ١٢( ،   وتهذيب الكمال   )٨٥١٦ / ٤٤٦ / ٦( ،   والثقات البن حبان  )١٦٠٩ / ٣٦٩ / ٤( ينظر الجرح والتعديل    ) ٣(

   ).              ٢٧٩٠ /٢٦٦( ، وتقريب التهذيب )٥٩٠ /٢٩٧ /٤(ذيب ،  وتهذيب الته)٢٢٧٨ / ٤٨٥ / ١(والكاشف ، )٢٧٣٩ / ٤٧٩
 / ٣١٦ / ١( ،  والكاشـف   )١١٥٠ / ٥١٤ / ٥( ،   وتهذيب الكمـال    )١٢٣٦ / ٢٧٧ / ٣( ينظر الجرح والتعديل    ) ٤(

   ).١١٥٩ / ١٥٥(،  وتقريب التهذيب  )٩٦٤



– 

 )٢٢٥٣(

مجهول الحال:  قلت.)١("مستور : " وقال ابن حجر". ال يعرف : " قال الذهبي. النَّخَِعي .  

  .والصحابي الجليل سعيد بن زيد، تقدمت ترجمته في حديث عبد اهللا بن ظالم     
    عن سعيد بن زيد- رضي اهللا عنه - المغيرة بن شُعبةطريق : رابعاً

  - رضي اهللا عنه -
  ). ابن طهمان في مشيخته  اإلمام إسناد رجالراسةد( 

     ابن جدهو: انععلى بن زيد بن عبد اهللا بن زهير بن عبد اهللا بن ج دان، أبو ع
                    بن ثابت، عدي:  روى عن.ى، المكي، البصرىِميالحسن، القرشى التَّ

ان، وشُعبة بن الحجاج، مهإبراهيم بن طَ: وسعيد بن المسيب، وغيرهما، وعنه
ليس : " وعنه". ليس بالقوى، وقد روى الناس عنه : " وغيرهما، عن أحمد بن حنبل

 وقال" ليس بقوى : "  أبي زرعةقالو". ضعيف : "  يحيى بن معينقالو". بشئ 
وقال ابن ". ال يزال عندى فيه لين : أحد الحفاظ، وليس بالثبت، قال الدارقطنى:" الذهبي
مات سنة تسع وعشرين : " رمى قال محمد بن عبد اهللا الحض."ضعيف: "حجر
  .  ضعيف: قلت.)٢("ومائة
     ِدعبة، :  روى عن. عدى بن ثابت، األنصارى، الكوفىهو: يالمغيرة بن شُع

قال أبو . علي بن زيد، وسليمان األعمش، وغيرهما: هنوسعيد بن جبير، وروى ع
". ثقة : " وقال النسائي، وأحمد". شيعة وقاصهم صدوق، وكان إمام مسجد ال: " حاتم

ثقة، : " وقال ابن حجر".  الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة ثقة، لكنه قاص: " وقال الذهبي
ثقة : قلت .)٣("ئة امات سنة ست عشرة وم: " وقال عبد الباقى بن نافع". رمي بالتشيع 
  .رمي بالتشيع

رة بن شُعبة بن أبى عامر بن مسعود بن المغيالصحابي الجليل  هو: المغيرة     
    النبي:  روى عن.أبو محمد، الثقفى: معتب، أبو عيسى، ويقال أبو عبد اهللا ، ويقال

صحابي . وغيرهمابن ثابت، وعروة بن لزبير،اعدي : ، وعنه- صلى اهللا عليه وسلم -

                                         
 / ٣٣٦( تقريب التهذيب  و  ،   )٤٨٠٩ / ٥٤٦ / ٢( عتدال  وميزان اال  ،   )٣٧٤٩ / ٥٠٣ / ١٦( ينظر تهذيب الكمال    ) ١(

٣٧٩٥(  
 / ٤٠ / ٢(    والكاشـف  ، )٤٠٧٠ / ٤٣٤ / ٢٠(  وتهذيب الكمـال  ،   )١٠٢١ / ١٨٦ / ٦( ح والتعديل   ينظر الجر ) ٢(

   ).٤٧٣٤ / ٤٠١(  وتقريب التهذيب ،  )٥٤٥ / ٢٨٣ / ٧( ذيب التهذيب وته،   )٣٩١٦
،  )٣٧٥٨ / ١٥ / ٢( ،  والكاشف     )٣٨٨٣ / ٥٢٢ / ١٩( ،   وتهذيب الكمال       )٥ / ٢ / ٧ ( ينظر الجرح والتعديل  ) ٣(

   ).٤٥٣٩ / ٣٨٨( ،  وتقريب التهذيب  )٣٣٠ / ١٤٩ / ٧( وتهذيب  التهذيب 



– 

  )٢٢٥٤(

: ثم قال. مرة البصرة ثم الكوفةمشهور ذكر ابن حجر أنه أسلم قبل الحديبية وولي إ
  .)١("مات سنة خمسين على الصحيح "

 هذا المبحث في دراسة طريقوالصحابي الجليل سعيد بن زيد، تقدمت ترجمته في      
  .عبد اهللا بن ظالم
  .- رضي اهللا عنه -  عن سعيد بن زيد شيب بن حر ِزطريق: خامساً

  )الفاكهي في أخبار مكة اإلمام إسناد رجال دراسة ( 
 ، الخُزاعي،ث بن الحسن بن ثابت، أبو عمارير الحسين بن حهو: مارأبو ع     

الفضل بن موسى، وجرير بن عبد : روى عن. بن حصيناالمروزى، مولى عمران 
محمد بن إسحاق الفاكهي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، : وعنه. الحميد، وغيرهما

أبو العباس السراج ، وغير  أرخ و".ثقة : ل النسائي، والذهبي، وابن حجرقا. وغيرهما
  .ثقة:  قلت.)٢(ئتينا وفاته في سنة أربع وأربعين وماحدو

 وسينان قرية - السينَاِني ، أبو عبدالل، المروزي الفضل بن موسىهو: الفضل     
: وقال الذهبي". صدوق صالح : " وقال أبو حاتم". ثقة : " قال يحيى بن معين. -  بمرو

: قال أبو رجاء محمد بن حمدويه". ثقة ثبت وربما أغرب : " جروقال ابن ح". ثبت " 
   .)٣(" مات فى ربيع األول سنة اثنتين وتسعين ومائة 

  .ثقة ثبت: قلت
. هو صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيد اهللا، الطلحى الكوفى: صالح     

الفضل بن : وعنه. روى عن سليمان األعمش، وعاصم بن أبي النَّجود، وغيرهما
: وقال أبو حاتم". ليس بشيء  " :قال يحيى بن معين. موسى، وبشر بن آدم، وغيرهما

". اه و: وقال الذهبي. ". ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا كثير المناكير عن الثقات"
  .متروك:  قلت .)٤("متروك :  وقال ابن حجر

                                         
،  وتهـذيب   )٦١٣٢ / ٣٦٩ / ٢٨( ،  وتهذيب الكمال  )٢٤٨١ / ١٤٤٥ / ٤( ينظر االستيعاب في معرفة األصحاب   ) ١(

   ).٦٨٤٠ / ٥٤٣( ، وتقريب التهذيب  )٢٣٤ / ١٠ ( التهذيب
،  )١٠٨٢ /٣٣٣ /٢(، وتهذيب التهذيب  )١٠٨٢ / ٣٣٢ / ١( ، والكاشف   )١٣٠٣ / ٣٥٨ / ٦( ينظر تهذيب الكمال ) ٢(

  ).١٣١٤ / ١٦٦( وتقريب التهذيب 
 ) ٤٤٧٧ / ١٢٣ / ٢(والكاشف ،  )٤٧٥٠ / ٢٤٥ / ٢٣( ، وتهذيب الكمال   )٣٩٠ / ٦٨ / ٧( ينظر الجرح والتعديل    ) ٣(

  ).٥٤١٩ / ٤٤٧( ، وتقريب التهذيب  )٥٢٧ / ٢٨٦ / ٨( وتهذيب التهذيب 
،  )٢٣٦٤ /٤٩٩ /١(، والكاشف  )٢٨٤١ / ٩٥ / ١٣( ل ، وتهذيب الكما )١٨٢٥ / ٤١٥ / ٤( ينظر الجرح والتعديل ) ٤(

  ، )٢٨٩١ / ٢٧٤( ، وتقريب التهذيب  )٧٠٠/ ٤٠٤ / ٤( وتهذيب التهذيب 



– 

 )٢٢٥٥(

  المقرئ،ى النَّجود، أبو بكر، عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبهو: ابن أبي النَّجود     
زر بن حبيش، وعكرمة مولى ابن عباس، :  روى عن.األسدى موالهم، الكوفى

كان : " بن يونس، وغيرهما، قال أحمداصالح بن موسى، وإسرائيل : وغيرهما، وعنه
رجال صالحا قارئا للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختار قراءته، وكان 

".  تثبيت الحديث ياألعمش أحفظ منه، وكان شُعبة يختار األعمش عليه، فخيرا ثقة، و
وثق، وقال : "  وقال الذهبي." حديثه  اضطراب، وهو ثقة يف: " وقال يعقوب بن سفيان

جة في القراءة، صدوق له أوهام، ح: " وقال ابن حجر.  "ءي حفظه شيف: الدارقطنى
مات سنة ثمان " : بيد، وإسماعيل بن مجالدوقال أبو ع". وحديثه في الصحيحين مقرون 

     . )١( " ئةاوعشرين وم
  .  صدوق له أوهام: قلت     
     ابن حبِزهو: شي ربن ح بيش بن حهالل بن سعد: ة بن أوس بن بالل، وقيلاشَب، 

: سعيد بن زيد، وأبي بن كعب، وغيرهما، وعنه:  روى عن. الكوفىىِدسأبو مريم، اَأل
 وقال  ". ثقة ":بن معينيحيى   قال بن أبي النَّجود، وعلقمة بن مرثد، وغيرهما،عاصم
  ".ثقة كان شيخا قديما إال أنه كان فيه بعض الحمل على علي بن أبي طالب" : العجلي

 وقال  ".ثقة جليل" :  وقال ابن حجر". له أدرك الجاهلية وال صحبة" : وقال ابن حبان
  . ثقة: قلت . )٢( "نْتَيِن وثَماِنين مات سنة ِث: " ابن حبان

  .والصحابي الجليل سعيد بن زيد، تقدمت ترجمته في حديث عبد اهللا بن ظالم     
  الحكم على الحديث، وبيان ما فيه من وجوه اختالف وعلل: المطلب الثالث

      تبين من خالل النظر في طريق عبد اهللا بن ظالم، أن مدار حديثه على هالل بن
  :يساف األشْجعي، وقد اختلف عليه فيه من ثالثة أوجه 

  .طلحة بن مصرف، عن هالل، عن سعيد بن زيد :      األول
حصين بن عبد الرحمن السلَمي، عن هالل، عن عبد اهللا بن ظالم، عن :      الثاني

  .سعيد بن زيد 

                                         
 / ٥١٨ / ١( ، والكاشـف     )٣٠٠٢ / ٤٧٣ / ١٣( ، وتهذيب الكمـال      )١٨٨٧ / ٣٤٠ / ٦( ينظر الجرح والتعديل    ) ١(

   ).٣٠٥٤ / ٢٨٥( ، وتقريب التهذيب  )٦٧ / ٣٥ / ٥( ، وتهذيب التهذيب  )٢٤٩٦
 ٣٣٥ / ٩( ذيب الكمال ، وته )٧٤٠ / ١٠٠( ، ومشاهير علماء األمصار  )٢٨١٧ / ٦٢٢ / ٣( ينظر الجرح والتعديل ) ٢(
   ) ٢٠٠٨ / ٢١٥( ، وتقريب التهذيب  )٥٩٧ / ٢٧٧ / ٣( ، وتهذيب التهذيب  )١٩٧٦/ 



– 

  )٢٢٥٦(

د اهللا بن إدريس، وهشيم عب:      وقد روى هذا الوجه عن حصين جمع من الرواة هم 
بن بشير، وشُعبة ابن الحجاج، وعلي بن عاصم، وسفيان بن عيينة، وخَلَف بن عبد اهللا، 

  .وخالد بن عبد اهللا الواِسطي،  وأبو األحوص سالم بن سليم، وأبو بكر بن عياش
  ......منصور بن المعتمر ، عن هالل :      الثالث 

فيان الثوري ، واختلف على الثوري فيه من أربعة س:      وقد رواه عن منصور 
  :أوجه 

 رواه محمد بن يوسف الفريابي، عن الثوري، عن منصور، عن هالل، عن -     أ 
  .ظالم، عن سعيد 

 ورواه قبيصه بن عقبة، عن الثوري، عن منصور، عن هالل، عن سعيد بن -     ب 
  .زيد 

القَطَّان، كالهما عن الثوري، عن  ورواه عبد اهللا بن إدريس ، ويحيى -     ج 
  .منصور، عن هالل، عن رجل، عن سعيد 

 ورواه عبيد اهللا بن عبد الرحمن اَألشْجِعي ، وهشام بن عمار، وعبيد بن سعيد -     د 
فالن بن ( األموي، وقاسم الجرمي، جميعهم عن الثوري، عن منصور، عن هالل عن 

  .عن ظالم بن عبد اهللا، عن سعيد) يان حيان ، أو حيان بن هالل ، أو غالب بن ح
     وبعد عرض كل الطرق واألوجه التي ورد بها الحديث يمكن أن نخلُص إلي ما 

  :يلي
كل من روى الحديث عن هالل، عن ظالم بإسقاط الواسطة بينهما، فإسناده :      أوالً

: ا اإلمامينمنقطع، وذلك بشهادة علمين من جهابذة الحديث، وجبلين من أئمة الحفظ هم
  . البخاري، والنسائي
عبد اللَِّه بن ظَاِلٍم، ) " الضعفاء ( فقال فيما أسنده عنه العقيلي في :      فأما البخاري 

    .)١( " ، ولَا يِصح-  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم - زيٍد، عِن النَِّبي  عن سِعيِد بن
  .  )٢( "  بن يساٍف لَم يسمعه ِمن عبِد اِهللا بِن ظَاِلمِهلَاُل" :      وأما النسائي فقال

تبين من خالل الترجمة للمنصور بن المعتمر كونه ثقة حافظاً ، وقد نبه :      ثانيا
  .المنصور في روايته على وجود الواسطة بين هالل وبين ابن ظالم 

                                         
  .  )٨٢٧ / ٢٦٧ / ٢( الضعفاء للعقيلي ينظر ) ١(
  ). ٣٢٦ / ٧  (السنن الكبرىينظر ) ٢(



– 

 )٢٢٥٧(

ومنصور بن ) الوجه الثاني  (      وبالمقارنة بين روايتي حصين بن عبد الرحمن
  :كالهما عن هالل ، يتضح رجحان الوجه الثالث لما يلي ) الوجه الثالث ( المعتمر 

 منصور بن المعتمر ثقة حافظ كما تقدم ، أما حصين فهو وإن كان ثقة ، لكنه - ١     
  . )١(قد تغير حفظه بآخره 

صور يرجح كفة روايته      والشك أن انضمام وصف الحفظ إلى وصف الثقة في من
  .على رواية حصين 

     هذا، وال يعول على كون عدد الرواة عن حصين أكثر؛ لكون منصور أقوى في 
  .الحفظ كما بينا آنفا

والَِّذي ِعنْدنَا َأن " :  تصريح الحافظ الدارقطني بترجيح هذا الوجه حيث قال - ٢     
لثوري، عن منصور، عن هالل، عن فُلَاِن بِن حيان، َأو الصواب قَوُل من رواه، عن ا

 ألن منصور أحد الِْإثْباِت، وقَد بين ِفي ِروايِتِه عن ؛حيان بِن فُلَاٍن، عن عبد اهللا بن ظالم
  .)٢( "ِهلَاٍل َأنَّه لَم يسمعه ِمن ابِن ظَاِلٍم، وَأن بينَهما رجلًا 

رواية من رواه عن هالل، عن ابن ظالم بإثبات : وعلى هذا فالصواب :  قلت     
الواسطة بينهما، على أي حال سواء كان فالن بن حيان، أو حيان بن فالن، أو غالب 

  .بن حيان، عن ابن ظالم 
 بعد كل ما -وأما رواية طلحة بن مصرف ومن تابعه عن هالل ، فال ريب :      ثالثا

كونها منقطعة، بل معضلة إذ أسقطت راويين على التوالي بين هالل، وبين  في - تقدم 
  . سعيد

الرواية التي جاءت بذكر أضيف إلى ما تقدم أن ما تطمئن النفس إليه في و:      قلت
حيث ذُِكر ) غَاِلب بن حيان (  إنها محمولة على كون الرجل هو هالل، عن رجل

  .النحو الذي سلف بيانهباسمه هذا في بعض طرق الحديث على 
رجل " ؛ فقد ذكر في البداية الرواية عن  فعله أبو داودما:      ومما يؤكد استنتاجي هذا

  . معلقةً،األشجعيعبيد اهللا بن عبد الرحمن ذكر رواية مبهماً كما تقدم، ثم " 
ِعي٣(  فى الثورىتاباًثقة مأمون، أثبت الناس ِك:      واَألشْج( .  

                                         
   ). ١٣٦٩ / ١٧٠( ينظر تقريب التهذيب ) ١(
  ).٤١١ / ٤  (علل الدارقطنيينظر ) ٢(
  ).٤٣١٨ / ٣٧٣( ينظر تقريب التهذيب ) ٣(



– 

  )٢٢٥٨(

 ليستو هو حيان بن غالب،  المبهم الرجللكون بيان صنيع أبي داود      ولعل في
  .واهللا أعلم.  مغايراًوجهاً
" ِحراء "  في اهتزاز -  رضي اهللا عنه - وبالجملة فحديث سعيد بن زيد :قلت     

إسناده عند الطبراني من طريق أبي الطُّفَيل حسـن؛ لما تقدم بيانه، لكنه يرتقي بشواهده 
  . واهللا أعلم. اديث السابقة إلى درجة الصحيح لغيرهفي األح

     أما طريق عبد اهللا بن ظالم، فهو ضعيف؛ ألجل جهالة ابن حيان واألشبه 
  .واهللا أعلم. بالصواب أن مدار الرواية عليه كما تبين

واهللا .      وطريق ابن اَألخْنَس ضعيف؛ ألجل جهالته، ومدار الرواية عليه كما تبين
  .أعلم

    وطريق المغيرة بن شُعبة ضعيف؛ ألجل علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف،  
  .واهللا أعلم. ومدار الرواية عليه

     وطريق ِزر بن حبيش شديد الضعف؛ ألجل صالح بن موسى وهو متروك، ومدار 
  .واهللا أعلم. الرواية عليه كما تبين

بي هريرة المتقدم في المبحث  وأصله صحيح يشهد له حديث مسلم عن أ:قلت     
  .الثاني 

  المبحث السابع
   في اهتزاز الجبل– رضي اهللا عنه – رٍحسحديث عبد اهللا بن أبي ال

  . وأصحابه– صلى اهللا عليه وسلم –بالنبي 
            ُل اللَِّهبينَا رسو ": قَاَل -رِضي اللَّه عنْه  - عن عبِد اللَِّه بِن سعِد بِن َأِبي سرٍح      

-لَّمِه وسلَيلَّى اُهللا عص  - ،انثْمعو ،رمعكٍْر، وو بَأب هعماِبِه وحَأص ٍة ِمنشْرِفي ع 
 مهرغَيو ،ريبالزو -  منْهع اللَّه ِضيوُل  -رسُل، فَقَاَل ربالْج ِبِهم كرٍل، ِإذْ تَحبلَى جع

 فَِإنَّه لَيس علَيك ِإلَّا نَِبي، َأو ِصديقٌ، َأو ؛اسكُن ِحراء( : -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -ِه اللَّ
شَِهيد." (   

  التخريج: المطلب األول
)  ٨١٩ / ١١٦ / ٢ ( - واللفظ له -      أخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني 

نا ابن لَِهيعةَ، نا :  بن عِلي، نا ابن َأِبي مريم، وعمرو بن خَاِلد، قَالَاحدثَنَا الْحسن: قال
  .، فذكرهعياشُ بن عباٍس، عِن الْهيثَِم بِن شُفَي، عن عبِد اللَِّه بِن سعِد بِن َأِبي سرٍح

به ثنا الْحسن بن عِلي، : لقا)  ١٤٤٥ / ٦٢٢ / ٢(      وابن أبي عاصم في السنة 
  . بلفظه



– 

 )٢٢٥٩(

حدثَنَا جعفَر بن محمٍد الِْفرياِبي، : قال ) ١٣٦ / ٢(      وابن قانع في معجم الصحابة 
  .به بلفظهعِن ابِن لَِهيعةَ، ، نا ِإبراِهيم بن سِعيٍد، نا ِبشْر بن الْمنِْذِر قَاِضي الِْمصيصِة 

 حدثَنَا َأبو عمر بن :قال ) ٤١٨١ / ١٦٧١ / ٣(   وأبو نعيم في معرفة الصحابة    
حمدان، ثنا الْحسن بن سفْيان، ثنا حرملَةُ بن يحيى، ثنا ابن وهٍب، َأخْبرِني ابن لَِهيعةَ، 

  .به بلفظه
خِِّرين ِمثْلَه ِمن حِديِث ابِن لَِهيعةَ، عن عياٍش رواه بعض الْمتََأ: "      وقال أبو نعيم

 ِلَأن الْهيثَم بن شُفَي هو َأبو ؛عن َأِبي الْحصيِن، عن هيثَِم بِن شُفَي، وهو وهم: فَقَاَل
   ".الْحصيِن

هيثَم بن شفي ذكر الْ     والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق، 
ِرياقَ : قال ) ٥٠٤/ ٥٢٥ / ٢ ( الْمصحِإس نب دمنَا َأحركٍْر َأخْبَأِبي ب نب نسنَا الْحرَأخْب

ِبيِن ِنيخَاٍب الطَّيب،ُاِنيفَرعالِء الزِن َأِبي الْعِن بيسن الْحب دمحثَنَا مدح ، نب دمحثَنَا مدح 
 ، حدثَنَا عياشُ بن عباٍس، حدثَنَا ابن لَِهيعةَ، قَاَل حدثَنَا سِعيد بن َأِبي مريم،عبِد الْجباِر

ِن شُفَيثَِم بيِن الْهٍح،عرِن َأِبي سِد اللَِّه ببع نذكر علي بن أبي : ، فذكره بنحوه، وفيه ع
اء طالب مع من كانوا على ِحر.  

  دراسة رجال اإلسناد: المطلب الثاني
  )إسناد اإلمام ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني ( 

 ، الخالّل،محمد أبو :وقيل على، أبو، محمد بن على بن الحسن هو: الحسن     
الحسين الجعفي، وشبابة بن سوار، وغيرهما، وعنه البخاري،  روى عن .ىِلذَاله

 قال ". متقناً ،ثبتاً ثقة، كان" : شيبة بنا يعقوب قالومسلم، والترمذي، وغيرهم، 
 حافظ ثقة: " وقال ابن حجر ". حجة ثبت: " وقال الذهبي". اً حافظ ثقة كان" : الخطيب

.    )١( " ئتيناوم  اثنتين وأربعينسنة الحجة ذي في مات: " وقال البخاري ". تصانيف له
  . ثقة حافظ: قلت
بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم ، أبو محمد،  هو سعيد :ابن أبي مريم     
الجحماد بن زيد، ومالك بن أنس، :  روى عن.المصري، مولى أبي الصبيغ، يِحم

: أبو عبيد، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وغيرهما، قال أبو حاتم: وغيرهما، وعنه
:  قال أبو حاتم ".حافظال" : وقال الذهبي ". ثقة من الثقات" : معين  وقال يحيى بن".ثقة"

                                         
      ٣٢٨ / ١  (الكاشـف ،   و    )١٢٥٠ / ٢٥٩ / ٦(   وتهذيب الكمـال       ، )٢٣١ / ٤٨١ / ٢  ( التجريح والتعديل  ينظر) ١(
 ). ١٢٦٢ / ١٦٢( ،  وتقريب التهذيب  ) ٥٣٠ / ٢٦٢ / ٢( ،  وتهذيب التهذيب  )١٠٤٩/ 



– 

  )٢٢٦٠(

سنة َأربع وعشْرين مات " : ابن حبانقال و  ".ثقة ثبت فقيه " : وقال ابن حجر ".ثقة" 
  . )١(ثقة ثبت :  قلت ". وِماَئتَيِن

عمرو بن خالد بن فروخ بن سِعيد بن عبد الرحمِن بن واقد بن ليث بن هو :      عمرو
ثبت، ثقة،  ": قال العجلي.  التميمي الحنظلي، نزيل مصرن،، أبو الحسعبداللَّه واقد بن

وقال ". ثقة : "  وقال ابن حجر."ثقة حجة " : عن الدارقطنى وقال الحاكم،. "مصري"
   ". ثقة ثبت: قال العجلى : " الذهبي
:  قلت.)٢(ئتينا تسع وعشرين وم، وغيرهما وفاته في سنة البخارى، وابن حبانوأرخ

  .ثقة
، أبو عبد الرحمن، الحضرمى، عبد اهللا بن لهيعة بن عقبة هو :هيعة     ابن ل

ابن أبي : عياش ابن عباس، وعمرو بن دينار، وغيرهما، وعنه: روى عن .المصري
 ال يحتج بحديثه، كان كان ضعيفاً" : قال ابن معين. مريم، وعمرو بن خالد، وغيرهما

 ". تحترق كتبه وبعد احتراقهاهو ضعيف قبل أن : " وقال ". حدثنا: من شاء يقول له
المتقدمين والمتأخرين عنه  بن لهيعة من روايةار ا أخبتُربقد س" : وقال ابن حبان

 وما ال أصل له من رواية المتقدمين ،فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودا
بن  ا فرجعت إلى االعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رآهم،كثيرا

 وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ،لهيعة ثقات فالتزقت تلك الموضوعات به
ففيها مناكير كثيرة وذاك أنه كان ال يبالي ما دفع إليه قراءة سواء كان ذلك من حديثه 

 لما فيها من ؛ب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبهغير حديثه فوجب التنكُّ أو
 ووجب ترك االحتجاج برواية المتأخرين ، عن الضعفاء والمتروكيناألخبار المدلسة

وذكره ابن حجر في المرتبة  ". عنه بعد احتراق كتبه لما فيه مما ليس من حديثه
ورواية ،  خلط بعد احتراق كتبه،صدوق" : ل في التقريبالخامسة من المدلسين، وقا

 وقال، الفقيه، ضعف" : لذهبي وقال ا ".وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، بن المباركا
من كان مثل بن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وإتقانه : سمعت أحمد يقول: أبو داود

                                         
 / ٣٩١/ ١٠  (تهذيب الكمـال  ، و  )١٣٣٦٨ / ٢٦٦/ ٨  (الثقات البن حبان  ، و ) ٤٩ / ١٣/ ٤  (الجرح والتعديل ينظر  ) ١(

  ).   ٢٢٨٦/ ٢٣٤  (تقريب التهذيب، و )٢٣ / ١٦/ ٤  (هذيب التهذيبوت ،) ١٥٦٨/  ٤٣٣/ ١  (الكاشف و ، )٢٥٣
 ) ٤١٤٩/  ٧٥ / ٢( ، والكاشـف   )٤٣٥٦ / ٦٠١ / ٢١( ، وتهذيب الكمـال   )١٢٥٦ / ٣٦٣( ينظر الثقات للعجلي  ) ٢(

   ).٥٠٢٠ / ٤٢٠( ، وتقريب التهذيب  )٤٠ / ٢٥ / ٨( وتهذيب التهذيب 



– 

 )٢٢٦١(

 يونس، بناو الحكم، عبد بنا وأرخ ". العمل على تضعيف حديثه: قلت، وضبطه
  .  )١(وغيرهما وفاته في سنة أربع وسبعين ومائة 

ما ذهب إليه الذهبي من كون العمل من جملة ما سبق تطمئن النفس إلى :      قلت
  .على تضعيفه

أبو عبد الرحمن، الِْحميِري : و يقال، عياشُ بن عباٍس، َأبو عبِد الرِحيِم هو: عياش     
ِريروى عن. الِْمص :ِن شُفَيثَِم بيوعنهسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبي الْه ، :

ن، وأبو داود، وابن عبة الحجاج، وغيرهما، قال يحيى بن معيعبد اهللا بن لهيعة، وشُ
توفى سنة ثالث : يقال : يونس  قال أبو سعيد بن". وثق : " وقال الذهبي. "ثقة : " حجر

  .ثقة: قلت . )٢(ئة اوثالثين وم
عبد :  روى عن. الِمصِري،، َأبو الحصين)٣(يالهيثم بن شفي الرعين هو : شُفَي     ابن

عبد اهللا بن : وعنه. بن أبي السرح، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وغيرهمااهللا 
وقال  " من خيار أهل مصر: " لهيعة، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهما، قال ابن حبان

  .ثقة:  قلت.)٤(" ثقة : " ابن حجر
رح بن الحارث عبد اهللا بن سعد بن أبي الس هو الصحابي الجليل :     ابن أبي السرح

القرشي أبو يحيى،  ،جذيمة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن حبيب بن
أسلم قبل الْفَتْح، وهاجر، وكَان يكتب الوحي لرسول اهللا : " يقول ابن عبدالبر. العامري

ن َأِبي وأسلم عبد اللَِّه بن سعد ب: " ثم قال " ، ثُم ارتد مشركا- صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم -
كان عامل عثمان بن عفان على : قال البغوي ". السرح أيام الْفَتْح، فحسن إسالمه

  .)٥( " حديثاً -صلى اهللا عليه وسلم  -  وروى عن النبي ،مصر
  

                                         
   الضعفاء الكبير للعقيلي   و  ،) ٥٣٨ / ١١ / ٢  (المجروحين البن حبان  و ،  ) ٦٨٢ / ١٤٥ / ٥  (الجرح والتعديل ينظر  ) ١(
/  ٥  (تهذيب التهذيب، و )٣٩٤٣/  ٥٩٠/  ١( الكاشف و  ،) ٣٥١٣/  ٤٨٧/  ١٥  (تهذيب الكمالو  ،) ٨٦٧/ ٢٩٣/  ٢ (

                 ). ٣٥٦٣/  ٣١٩  (تقريب التهذيبو  ،) ١٤٠/  ٥٤ (طبقات المدلسين و ،) ٦٤٨ / ٣٢
 / ١٩٧ / ٨( ،  وتهذيب التهـذيب       )٤٣٥٣ / ١٠٧ / ٢( ،  والكاشف      )٤٦٠٠ / ٥٥٥ / ٢٢( ينظر تهذيب الكمال    ) ٢(

  ).  ٥٢٦٩ / ٤٣٧( ، وتقريب التهذيب  )٣٦٢
  )].١٤٣ / ٣(ينظر األنساب للسمعاني [. نهذه النسبة إلى ذي رعين من اليم: الرعينى) ٣(
 / ١١( ،   وتهذيب التهذيب  )٦٦٥٥ / ٣٨٧ / ٣٠( ،   وتهذيب الكمال  )٩٤٥ / ١٩٦( ينظر مشاهير علماء األمصار ) ٤(

   ). ٧٣٧٥ / ٥٧٨( ،   وتقريب التهذيب   )١٦٦ / ٩٨
  ). ١٥٥٣ / ٩١٨ / ٣( ، واالستيعاب في معرفة األصحاب  )٢٣ / ٤( لصحابة للبغوي ينظر معجم ا) ٥(



– 

  )٢٢٦٢(

  الحكم على الحديث: المطلب الثالث
إسناده ضعيف؛ ألجل عبد اهللا بن لهيعة، وهو ضعيف الحديث كما تبين، :      قلت

لكن الحديث بشواهده التي مرت في المباحث السابقة، يرتقي إلى . ديث عليهومدار الح
  . درجة الحسن لغيره واهللا أعلم

  .     وأصله صحيح يشهد له حديث مسلم عن أبي هريرة كما تقدم في المبحث الثاني
  المبحث الثامن

   في اهتزاز الجبل– رضي اهللا عنهما –حديث عبد اهللا بن العباس 
  .، وبعض أصحابه-ى اهللا عليه وسلم  صل-بالنبي 

 علَى ِحراء، -   صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-  كَان رسوُل اللَّه: " عِن ابِن عباٍس، قَاَل     
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسُل، فَقَاَل ربالْج ِبِهم عزعاء( : فَتَزِحر كُن؛اسا عفَِإنَّم  كلَي

شَِهيد يقٌ، َأوِصد َأو ،وُل اللَّه .  )نَِبيسِه رلَيعلَّم-  وسِه ولَيلَّى اُهللا عص  - ،كْرو بَأبو ،
وعمر، وعثْمان، وطَلْحةُ، والزبير، وسعد بن َأِبي وقَّاٍص، وعبد الرحمِن بن عوٍف، 

 نب ِعيدسٍل وِن نُفَيِرو بمِن عِد بيز".  
  التخريج: المطلب األول
حدثَنَا محمد بن الصباِح : قال)  ٢١/ ٥٢(      أخرجه أبو يعلى الموصلي في معجمه 

حدثَنَا : اَلحدثَنَا ِإسماِعيُل بن زكَِريا، قَ: الدولَاِبي َأبو جعفٍَر، سنَةَ خَمٍس وِعشِْرين قَاَل
  . عن ابن عباس، فذكرهالنَّضر الْخَزاز، عن ِعكِْرمةَ،
 حدثَنَا محمد بن الصباِح، وَأبو :قال ) ٢٤٤٥ / ٣٣٣ / ٤(      وأبو يعلى في مسنده 

ذكر علي بن أبي : ه، وفيهبه بنحوحدثَنَا ِإسماِعيُل بن زكَِريا، : الرِبيِع الزهراِني قَالَا
  .  مع من كانوا على ِحراء- رضي اهللا عنه -طالب 
رِضي اللَّه عنْهم  - باب ِذكِْر الشَّهادِة ِللْعشَرِة ِبالْجنَِّة  في الشريعة، اآلجري     و
ِعينماللَّ:قال  )١١٧١ / ١٦٩٨ / ٤ ( -  َأج دبو الْقَاِسِم عثَنَا َأبدِد  حبِن عِد بمحم نِه ب

به ، حدثَنَا ِإسماِعيُل بن زكَِريا: حدثَنَا َأبو الرِبيع الزهراِني قَاَل: الْعِزيِز الْبغَِوي قَاَل
  . مع من كانوا على ِحراء-  رضي اهللا عنه - ذكر علي : بنحوه، وفيه

حدثَنَا محمد بن عبِد : قال ) ١١٦٧١ / ٢٥٩  /١١(     والطبراني في المعجم الكبير 
،ِميرضاِهللا الْح  ،غَِوياِشٍم الْبه نب اِهيمرِإبالْقَاِضي، و ٍد الْجذوعيمحم نب دمحمو

به ا ِإسماِعيُل بن زكَِريا، ثنا َأبو الرِبيِع الزهراِني، َأنَ: وزكَِريا بن يحيى الساِجي، قَالُوا
  .  مع من كانوا على ِحراء-  رضي اهللا عنه - ذكر علي : بنحوه، وفيه



– 

 )٢٢٦٣(

حدثَنَا : قال ) ٩٥ / ٢٩٧) ( الجزء الخامس من األفراد (      وابن شاهين في األفراد 
:  به بنحوه، وفيهدثَنَا ِإسماِعيُل بن زكَِريا حدثَنَا َأبو الرِبيِع الزهراِني قَاَل ح الْبغَِوي قَاَل
 اء-  رضي اهللا عنه - ذكر عليمع من كانوا على ِحر  .  
هذَا حِديثٌ غَِريب تَفَرد ِبِه النَّضر َأبو عمر الْخَزاز وال َأعلَم حدثَ ِبِه عنْه : "       وقال

   ".يعرفِإال ِإسماِعيُل بن زكريا و
  دراسة رجال اإلسناد: المطلب الثاني

  )دراسة رجال إسناد اإلمام أبي يعلى في معجمه ( 
 البغدادي الدوالبي، وهو ، البزار،محمد بن الصباح، َأبو جعفر هو :)١(     الدوالبي

إسماعيل بن زكريا، وجرير بن عبد الحميد، :  روى عن. "السنن"صاحب كتاب 
يعقوب بن قال . و يعلى الموصلي، ومسلم بن الحجاج، وغيرهماأب: وغيرهما، وعنه

بن وقال الذهبي، وا". ثقة مأمون : " وقال يحيى بن معين ".  ثقة صاحب حديث ":شيبة
سبٍع وِعشِْرين  ماتَ ِفي آِخِر الْمحرِم سنَة: " وقال ابن سعد". ثقة حافظ : "حجر

  .ثقة حافظ : قلت. )٢("وِماَئتَين
دي، أسد خزيمة موالهم، َأبو زياد سِإسماِعيل بن زكَِريا بن مرة اَألهو :    إسماعيل  

: ، والحجاج بن دينار، وغيرهما، وعنه الْخَزازالنَّضِرروى عن  .بغداد الكوفي، نزيل
أرجو أن ال " : قال النسائىمحمد بن الصباح الدوالب، وسعيد بن منصور، وغيرهما، 

:  وقال الذهبي. "صدوق" : وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش. " يكون به بأس
أبو  قال".  قليالً صدوق يخطىء: " وقال ابن حجر ". صدوق اختلف قول ابن معين فيه"

    .)٣( " وسبعين  مات إسماعيل بن زكريا سنة أربع: "األحوص البغوي
  .حديثه حسن:      قلت

     ازالْخَز ررالنضرهو : النَّضمو عِن، َأبمحِد الربحديثه ِفي ، بن ع ،ازالْخَز 
: عكرمة مولى ابن عباس، وعثمان بن واقد العمري، وعنه:  روى عن.الكوفيين

" . متروك الحديث: " قال النسائي. ماإسماعيل بن زكريا، ويونس بن بكير، وغيره

                                         
  . الدوالب:  وجماعة ينسبون إلى قرية من قرى الري يقال لها،هذه النسبة إلى عمله أو إلى من كان له الدوالب) ١(
  )].٤١٢ / ٥( ينظر األنساب للسمعاني  [
) ١٨٢ / ٤٩١١ / ٢( ،   والكاشـف   )٥٢٩٨ / ٣٨٨ / ٢٥(  وتهذيب الكمال ،     )٣٤٢ / ٧( ينظر الطبقات الكبرى    ) ٢(

  ).٥٩٦٦ / ٤٨٤( ،  وتقريب التهذيب  )٣٦٣ / ٢٢٩ / ٩( وتهذيب التهذيب 
،  )٢٤٦ / ٣٧٥ / ١( ،  والكاشـف     )٤٤٥ / ٩٢ / ٣( ،   وتهذيب الكمال       )٣٢٢٦ / ١٧٨ / ٧( ينظر تاريخ بغداد    ) ٣(

   ).٤٤٥ /١٠٧( ،  وتقريب التهذيب  )٢٩٧ / ٥٥١ / ١( وتهذيب التهذيب 



– 

  )٢٢٦٤(

سألت أبا داود " : اآلجرى قال أبو عبيد ". متروك : " وقال محمد بن عبد اهللا بن نمير
". ساقط : "  وقال الذهبي."ال يروى عنه ، أحاديثه بواطيل : عن نضر الخزاز ؟ قال 

  . متروك: قلت.  )١("  متروك : " وقال ابن حجر
 هو عكرمة، أبو عبد اهللا، القرشي الهاشمي، المدني، مولى عبد اهللا بن :عكرمة     
 وعلي بن أبي ،عبد اهللا بن عباس:  روى عن.ب أصله من البربر من أهل المغر،عباس

النَّضر الْخَزاز، ومحمد بن سيرين، وغيرهما، قال إسحاق بن : طالب، وغيرهما، وعنه
ال تكذب : أبلغك أن ابن عمر، قال لنافع: سألت مالك بن أنس، قلت" : عيسى بن الطباع

: حمد بن زهير عن أ ".ال: على كما كذب عكرمة على عبد اهللا بن عباس ؟ قال
 حديثه أكثره عن ،عكرمة أثبت الناس فيما يروى، ولم يحدث عمن دونه أو مثله"

إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفى حماد بن سلمة " :  عن يحيى بن معين "الصحابة
 لكنه إباضي يرى السيف روى له مسلم ،ثبت" : وقال الذهبي ". فاتهمه على اإلسالم

 لم يثبت تكذيبه عن ،ثقة ثبت عالم بالتفسير" : قال ابن حجرو.  "مقرونا، وتحايده مالك
  :  قال ابن حبان ". وال تثبت عنه بدعة،بن عمرا

  .)٢( ثقة ثبت عالم بالتفسير: قلت. وقيل غير ذلك". الث ومائة  ثمات سنة" 
  الحكم على الحديث: المطلب الثالث

 ألجل النَّضر الخـزاز، وهو إسناده عند أبي يعلى في معجمة شديد الضعف؛:      قلت
  .متروك كما تبين

  .)٣( " والنضر متْروك الحِديث، ولم يروه عنه غَيره: " قال ابن القيسراني
     وأصل الحديث صحيح يشهد له حديث مسلم عن أبي هريرة كما تقدم في المبحث 

  . الثاني

                                         
 / ٥٦٢( ،   وتقريب التهذيب   )٨٠٤ / ٤٤١ / ١٠( ،   وتهذيب التهذيب  )٦٤٣٠ / ٣٩٣ / ٢٩( ينظر تهذيب الكمال ) ١(

   ). ٥٨٣٧ / ٣٢١ / ٢( ،  والكاشف  )٧١٤٤
 ،) ٣٨٦٧ / ٣٣ / ٢  (الكاشـف ،  و) ٤٠٠٩ / ٢٦٤ / ٢٠(تهذيب الكمال ،  و  )٣٢ / ٧ / ٧( الجرح والتعديل   ينظر  ) ٢(
      ).٤٦٧٣ / ٣٩٧ (تقريب التهذيب و ،) ٤٧٦ / ٢٣٤  / ٧( تهذيب التهذيب و
  )٢٣٧٧ / ١١٨ / ٢( ينظر ذخيرة الحفاظ ) ٣(



– 

 )٢٢٦٥(

  الخاتمة
الصالة والسالم على نبينا محمد وآله      الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، و

  :وأصحابه ،،، وبعد
 صلى اهللا عليه -ي      فلقد كانت الروايات الواردة في اهتزاز بعض الجبال بالنب

، وبعض أصحابه كاشفة عن معجزات نبوية، ومنزلة علية لمن كانوا برفقة -وسلم
  .-  صلوات ربي عليه -النبي

 ظهر صحيح األسانيد من سقيمها، وصوابها من      وخالل تلك الدراسة الحديثية
معلولها، وتجلَّت بعض الفوائد الحديثية، السيما في الروايات المخرجة في الصحيحين، 

  .وهي أصل لكل ما كان في غيرهما
  :أما عن أهم النتائج المستفادة من هذا البحث، فيمكن تلخيصها فيما يلي

 ومن كان برفقته - صلى اهللا عليه وسلم  -الجبال التي ثبت اهتزازها برسول اهللا  - ١
 .من الصحابة هي ُأحد، وِحراء

 .ال يصح ما ورد في اهنزاز جبل ثَِبير  - ٢
 أنها كانت في جبل - رضي اهللا عنه - الصواب في رواية البخاري عن أنس  - ٣

 .ُأحد
 أنها كانت في جبل -  رضي اهللا عنه - الصواب في رواية مسلم عن أبي هريرة  - ٤

 .ِحراء
 صلى اهللا عليه - الذين ثبت وجودهم برفقة النبي -  رضوان اهللا عليهم- بة الصحا - ٥

 ).أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي : ( فوق جبل ُأحد حال اهتزازه، هم-وسلم 
 صلى اهللا عليه - الذين ثبت وجودهم برفقة النبي -  رضوان اهللا عليهم- الصحابة  - ٦

بوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي، أ: ( حال اهتزازه، هم" ِحراء " فوق جبل  –وسلم 
 ) وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف والزبير، وسعد بن أبي وقاص،وطلحة، 

 . في واقعتي ُأحد وِحراء-  رضي اهللا عنهم -ثبت وجود الخلفاء األربعة  - ٧
 حيث أخبر - صلى اهللا عليه وسلم –ظهر في رويات البحث شيء من دالئل نبوة  - ٨

 .قد كانباستشهاد بعض الصحابة، و
من لم يمت شهيداً من هؤالء الصحابة، فالحديث محمول على أحد أمرين إما على  - ٩

جنس الشهداء فهو للمجموع ال الجميع، أو على كونهم عند اهللا في منازل الشهداء 
 .واهللا حسيبه



– 
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 منزلة الصديقين، - رضي اهللا عنه -في الروايات تصريح نبوي ببلوغ أبي بكر  -١٠
 .فوهذا شرف ال يعدله شر

ليست كل االختالفات الواردة في روايات هذا البحث من قبيل العلة، وإنما بعضها  -١١
محمول على تعدد الواقعة، أو رواية الراوي للحديث بغير وجه أو أي تأويل 

 .مقبول غير ما تبين
ما قمت بتلخيصه في أحوال الرواة خالل البحث موافق في الغالب األعم ألقوال  -١٢

 .قريبالحافظ ابن حجر في الت
بلغ عدد الروايات الواردة في هذا البحث ثمان روايات كلها مقبوله، وبعضها  -١٣

صحيح من أكثر من طريق، إال ما كان من رواية ابن عباس، وابن أبي السرح 
 .فقد ضعفا بغير علة ظاهرة

  :، فهي كما يليأما عن توصيات البحث
في الحديث الشريف ضرورة العناية بدراسة علم العلل حتى لغير المختصين  - ١

 .وعلومه
 .العناية بدراسة المعجزات النبوية وبثها بين الخاصة والعامة - ٢
 بكل - صلى اهللا عليه وسلم - إنشاء مركز إسالمي يعني بنشر دالئل نبوة النبي  - ٣

  . اللغات
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 فهرس مصادر البحث
 .القرآن الكريم  -
 باسم: ، تحقيقمخلد بن حاكالض بن عمرو بن مد، ابن أبي عاصم، أبو بكر أحوالمثاني اآلحاد -

 .ه١٤١١، الراية دار: ، الرياض١، طالجوابرة فيصل
 في ومسلم البخاري يخرجه لم مما المختارة األحاديث من المستخرج أو  =المختارة األحاديث -

 بن اهللا عبد بن الملك عبد: حقيقاحد، تالو عبد بن محمد الدين ياءالمقدسي، ض. صحيحيهما
 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، والتوزيع والنشر للطباعة خضر ارد: ، بيروت٣، طدهيش

، المكي العباس بن إسحاق بن محمد اهللا عبد بوالفاكهي، أ. وحديثه الدهر قديم في مكة أخبار -
 .ه١٤١٤، خضر دار: ، بيروت٢، طدهيش اهللا عبد الملك عبد: تحقيق

 علي: ، تحقيقاألثير ناب الدين عز، الكرم أبي بن عليالجزري، . الصحابة معرفة في الغابة أسد -
 .هـ١٤١٥، العلمية الكتب دار: ، بيروت١، طالموجود عبد أحمد عادل ،معوض محمد

: المالكي، تحقيق اهللا عبد بن يوسف عمر ابن عبد البر، أبو. األصحاب معرفة في االستيعاب -
 .م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢ الجيل، دار: ، بيروت١، طالبجاوي محمد علي

 مكتبة: ، القاهرة١، طبكر أبي بن عليالهروي، أبو الحسن . راتالزيا معرفة إلى إلشاراتا -
 ـ.ه١٤٢٣ ، القاهرة الدينية، الثقافة

 أحمد عادل: تحقيق سقالني،أبو الفضل أحمد بن علي الع ابن حجر،. الصحابة تمييز في اإلصابة -
 .هـ١٤١٥، العلمية الكتب دار: ، بيروت١، طمعوض محمد وعلى الموجود عبد

 يحيى بن الرحمن عبد: ، تحقيقالتميمي منصور بن محمد بن الكريم عبدمعاني، الس. ألنسابا -
 .م١٩٦٢ -هـ١٣٨٢ العثمانية، المعارف دائرة جلسم: ، حيد آباد١، طوغيره ،اليماني المعلمي

، القرشي عمر بن إسماعيل الفداء أبوابن كثير، . الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث -
 .العلمية الكتب دار: ، بيروت٢، طشاكر محمد أحمد: تحقيق

، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، . متاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعال -
 .م٢٠٠٣، دار الغرب اإلسالمي: ، بيروت١، طبشار عواد معروف: تحقيق

، حسن ويكسر سيد :، تحقيقاألصبهاني أحمد بن اهللا عبد أبو نعيم، أحمد بن. أصبهان تاريخ -
 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠، العلمية الكتب دار: ، بيروت١ط

، ١، طزايد إبراهيم محمود: البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل، تحقيق. طاألوس التاريخ -
 .م١٩٧٧ – ه١٣٩٧، التراث دار مكتبة ، الوعي دار: القاهرة/ حلب

، ١، طمعروف عواد بشار: ، تحقيقبغدادي العلي بن أحمد بكرالخطيب، أبو . بغداد تاريخ -
 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢، اإلسالمي الغرب دار: بيروت



– 
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دائرة المعارف : ، حيدر آباد١، ط محمد بن إسماعيلالبخاري، أبو عبد اهللا. التاريخ الكبير -
 .محمد عبد المعيد خان: العثمانية، طبع تحت مراقبة

، شلتوت محمد فهيم: حقيقت البصري، ميريالن شبة بن عمر، أبو زيد شبة ابن. المدينة تاريخ -
 .هـ١٣٩٩، أحمد محمود حبيب السيد: نفقة على طبع: جدة

 العلمية الكتب دار: ، بيروت١، طأبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، . الحفاظ تذكرة -
 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩، بيروت

 خلف بن سليمان الوليد أبوالباجي، . الصحيح الجامع في البخاري له خرج لمن والتجريح التعديل -
  الرياض - والتوزيع للنشر اللواء ارد: ، الرياض١، طحسين لبابة أبو: ، تحقيقالقرطبي
 .ه١٩٨٦ - ه١٤٠٦

، ١طمحمد عوامة، : تحقيقسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي الع ابن حجر،. تقريب التهذيب -
 .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦ ،دار الرشيد : سوريا

 بشار: ، تحقيقالرحمن عبد بن يوسفي، أبو الحجاج المز. الرجال أسماء في الكمال تهذيب -
  .م١٩٨٠ -  ه١٤٠٠، الرسالة مؤسسة: ، بيروت١، طمعروف عواد

 المعارف دائرة مطبعة: ، الهند١ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، ط. تهذيب التهذيب -
 .هـ١٣٢٦ ة،النظامي

، العثمانية المعارف دائرة: حيد آباد ،١ طالتميمي، حبان بن محمدابن حبان، أبو حاتم . لثقاتا -
 .ه١٣٩٣، العثمانية المعارف دائرة مدير خان المعيد عبد محمد: مراقبة تحت

 بن شادي: تحقيق، قاسم الدين زين الفداء أبو ،قُطْلُوبغَا بن. الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات -
 وتحقيق إلسالميةا والدراسات للبحوث النعمان ركزم: ، صنعاء١، طنعمان آل سالم بنا محمد

 . ه١٤٣٢ة، والترجم التراث
محمد زهير بن ناصر :  تحقيقالبخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل،. الصحيح المسند الجامع -

 .هـ١٤٢٢دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية ، ١طالناصر، 
 :، تحقيقياألزد راشد عمرو أبي بن معمر. )الرزاق عبد بمصنف كملحق منشور ( معمرجامع -

 اإلسالمي المكتب وتوزيع بباكستان، العلمي المجلس: ، باكستان٢، طاألعظمي الرحمن حبيب
 ـ ه١٤٠٣، ببيروت

 التراث إحياء دار: ، بيروت١، طالرازي الرحمن عبد محمد بو، ابن أبي حاتم، أوالتعديل لجرحا -
 .م١٩٥٢ هـ ١٢٧١، العربي

، بكر أبي بن الرحمن عبدوطي، جالل الدين ، السيوالقاهرة مصر تاريخ في المحاضرة حسن -
 - العربية الكتب إحياء دار: ، جمهورية مصر العربية١، طإبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق
  .م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧، وشركاه الحلبي البابي عيسى



– 
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: الناشر، قلعجي المعطي عبد :البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق. النبوة دالئل -
 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، للتراث الريان دار العلمية، الكتب دار: يروت، ب١ط

: ١، طالحميد عبد الدين محيي محمد:  تحقيق السجستاني،األشعث بن سليمان،  داودو أب.سننال -
 . المكتبة العصرية: بيروت

، ١محمد فؤاد عبدالباقي، ط: ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، تحقيق. السنن -
  .دار إحياء الكتب العربية، البابي الحلبي  :قاهرةال

: ، وآخرونشاكر محمد أحمد:  تحقيقالسنن، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، -
 .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، : القاهرة

 المنعم عبد حسن :أحاديثه وخرج حققه، شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبوالنسائي، . السنن الكبرى -
 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١، الرسالة مؤسسة: ، بيروت١، طشلبي

، ١وآخرون، ط االرنؤوط، شعيب: ، تحقيقالبغدادي عمر بن علي الحسن بوالدارقطني، أ. السنن -
 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤، الرسالة مؤسسة: بيروت

، ٣، طعطا قادرعبدال محمد: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق. السنن الكبرى -
 .ه ١٤٢٤الكتب العلمية، : بيروت

 الدين ناصر: ، تحقيقمخلد بن الضحاك بن عمرو بن أحمدابن أبي عاصم، أبو بكر . لسنةا -
 . ه١٤٠٠، اإلسالمي المكتب: ، بيروت١، طاأللباني

  ، البغدادي عمر بن علي الحسن بوالدارقطني، أ. للدارقطني يالنيسابور الحاكم سؤاالت -
 . ه١٤٠٤، المعارف مكتبة:  الرياض١، طالقادر عبد بن اهللا عبد بن وفقم: تحقيق

شعيب : ، حقِّق بإشرافأبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، . سير أعالم النبالء -
 .هـ ١٤٠٥ ،الرسالة،٣األرناؤوط، ط

، ٢، طالدميجي رعم بن اهللا عبد: ، تحقيقالبغدادي الحسين بن محمد بكر أبو، اآلجري. الشريعة -
 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠. الوطن ارد: الرياض

 عبد  همام: تحقيق البغدادي، أحمد بن الرحمن عبد الدين ينابن رجب، ز. الترمذي علل شرح -
 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، المنار كتبةم: ، األردن١، طسعيد الرحيم

 األرنؤوط، شعيب: ، تحقيقسالمة بن محمد بن أحمد جعفر أبوالطحاوي، . شرح مشكل اآلثار -
  .م ١٤٩٤ هـ، ١٤١٥مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١ط

محمد بن حبان ابن حبان، أبو حاتم  ). بترتيب ابن بلبانكما في اإلحسان ( صحيح ابن حبان  -
 .م١٩٩٣ - ه١٤١٤، مؤسسة الرسالة: ، بيروت٢، ط شعيب األرنؤوط:تحقيقالتميمي، 

، بريل مطبعة: ، ليدنأحمد بن الحسن محمد أبو ، الهمدانيالحائك ابن. العرب جزيرة صفة -
 .م١٨٨٤
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، قلعجي أمين المعطي عبد: ، تحقيقالمكي عمرو بن محمد جعفر أبوالعقيلي، . الكبير الضعفاء -
 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤، العلمية المكتبة دار: ، بيروت١ط

، طاع القادر عبد محمد: تحقيق، منيع بن سعد بن محمد اهللا عبد أبوابن سعد، . الكبرى الطبقات -
 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ ، العلمية الكتب دار: ، بيروت١ط

، جعفر بن محمد بن اهللا عبدأبو الشيخ األصبهاني، . عليها والواردين بأصبهان المحدثين طبقات -
  .ه١٤١٢مؤسسة الرسالة، : ، بيروت٢، طالبلوشي حسين الحق عبد الغفور عبد: تحقيق

 علي بن أحمدابن حجر،  ). بالتدليس وصوفينالم بمراتب التقديس هلأ تعريف(طبقات المدلسين  -
 . ه١٤٠٣، المنار مكتبة: ، عمان١القريوتي، عاصم بن عبد اهللا، ط: ، تحقيقالعسقالني

سعد : تحقيق، الرازي إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو، حاتم بيابن أ.  الحديثعلل -
 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧، الحميضي مطابع: ، الرياض١عبد اهللا عبد الحميد، وآخرون، ط

 من المجلدات ،البغدادي عمر بن علي الحسن بو الدارقطني، أ.النبوية األحاديث في الواردة لعللا -
 دار: ، الرياض١ ط.السلفي اهللا زين الرحمن محفوظ: وتخريج تحقيق عشر الحادي إلى األول،
  .م ١٩٨٥ - هـ ٤٠٥، طيبة

، الدباسي محمد بن صالح بن محمد: عليه علق عشر الخامس إلى عشر، الثاني من والمجلدات
  .هـ١٤٢٧، الجوزي ابن دار: ، الدمام١ط

: ، بيروت١ط، موسى بن أحمد بن محمود محمد أبوالعين، . عمدة القاري شرح صحيح البخاري -
  .دار إحياء التراث العربي

 الفرج نب أحمد ِبنْت شُهدة، شهدة مشيخة في والغرائب الصحاح واألثار الفوائد من العمدة -
 .م١٩٩٤، الخانجي مكتبة: ، القاهرة١، طالمطلب عبد فوزي: تحقيق، اإلبري

محمد بن عمر بن أبي بكر  ألبي عبد اهللا المنتقيكتاب . (  التميميأسامة أبي بن الحارث عوالي -
 مطابع التقنية،: ، الرياض١، ط عبد العزيز بن عبد اهللا الهليل:تحقيق ). ن قوام المقدسيب

  .ه١٤١١
، ١طسقالني، ، أبو الفضل أحمد بن علي العابن حجر.  الباري شرح صحيح البخاريفتح -

 .هـ١٣٧٩ ،دار المعرفة : بيروت
 محمد اهللا وصي: أبو عبد اهللا أحمد بن محمد حنبل، تحقيق. فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل -

 .م١٩٨٣ – ه١٤٠٣، الرسالة مؤسسة: ، بيروت١، طعباس
 بن اهللا عبد الرحمن عبد بوعبد اهللا بن أحمد، أ. - عنه اهللا رضي - عفان بن عثمان فضائل -

: ، المملكة العربية السعودية١، طالحلواني فؤاد طلعت: وتحقيق دراسة، حنبل بن محمد بن أحمد
 .ه١٤٢١، عسيري ماجد دار
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، ١، طالسلفي المجيد عبد حمدي: ، تحقيقالرازي محمد بن تمام القاسم أبوتمام، . لفوائدا -
  .ه١٤١٢، الرشد مكتبة: الرياض

 ،عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمسالذهبي، . الستة الكتب في رواية له من معرفة في لكاشفا -
، جدة القرآن، علوم مؤسسة - اإلسالمية للثقافة القبلة دار: ، جدة١، طعوامة محمد: تحقيق
 .هـ١٤١٣

 عبد أحمد عادل: حقيقت، الجرجاني  بن عديأحمد أبوابن عدي، . الرجال ضعفاء في لكاملا -
 .م١٩٩٧، العلمية الكتب: ، بيروت١، طسنة أبو الفتاح عبد، معوض محمد علي، الموجود

، السورقي اهللا عبد أبو: ، تحقيقبغدادي العلي بن أحمد بكر، الخطيب، أبو الرواية علم في الكفاية -
  .العلمية المكتبة: ، المدينة المنورة١، طالمدني حمدي إبراهيم

 أحمد بن ركاتابن الكيال، أبو البركات ب. الثقات الرواة من معرفة في النيرات لكواكبا -
 .م١٩٨١، المأمون دار: ، بيروت١، طالنبي رب عبد القيوم عبد: تحقيق الخطيب،

، ١عبدالفتاح أبو غدة، ط: ، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني، تحقيقلسان الميزان -
 .م٢٠٠٢ية، دار البشائر اإلسالم: بيروت

 .هـ ١٤١٤دار صادر : ، بيروت٣ط، مكرم بن محمدر، أبو الفضل  ابن منظو.لسان العرب -
، شعيب بن أحمدالنسائي، أبو عبد الرحمن . للنسائي الصغرى السنن = السنن من المجتبى -

 .م١٩٨٦، اإلسالمية المطبوعات مكتب: ، حلب٢، طغدة أبو عبدالفتاح: تحقيق
 التميمي، حبان بن محمد ابن حبان أبو حاتم. والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين -

 .الوعي ردا: ، حلب١، طزايد إبراهيم محمود: تحقيق
 علي بن اهللا عبد: ، تحقيقالمقدسي طاهر بن محمد الفضل أبوابن القيسراني، . التسمية مسألة -

 .ةالصحاب مكتبة: ،  جدة١،طمرشد
 بابن المعروف، اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو، النيسابوري. الصحيحين على المستدرك -

 .م١٩٩٠ ،العلمية الكتب ارد: ، بيروت١، طعطا القادر عبد مصطفى: تحقيقلبيع، ا
 دار: ، دمشق١، طأسد سليم حسين: ، تحقيقالموصلي المثُنى بن علي بن أحمد. يعلى أبي مسند -

 .م١٩٨٤ - ه١٤٠٤، للتراث المأمون
،  وآخرون،شعيب األرنؤوط: أبو عبد اهللا أحمد بن محمد حنبل، تحقيق. حنبلأحمد بن . المسند -

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، مؤسسة الرسالة: ، بيروت١ط
: ، تحقيقالعتكي عمرو بن أحمدالبزار، أبو بكر . الزخار البحر باسم المنشور البزار مسند -

 .م٢٠٠٩، والحكم ومالعل مكتبة: ، المدينة المنورة١وآخرون، ط اهللا، زين الرحمن محفوظ
: ، القاهرة١، طيماني أبو علي أيمن: ، تحقيقالروياني هارون بن محمد بكر أبو. الروياني مسند -

 . ه١٤١٦، قرطبة مؤسسة



– 

  )٢٢٧٢(

، المدينة ١، طاهللا زين الرحمن محفوظ: ، تحقيقكليب بن الهيثم سعيد بو، ألشاشيا .المسند -
  .ه١٤١٠، والحكم العلوم مكتبة: المنورة

 المجيد عبد بن حمدي: تحقيق الشامي، أحمد بن سليمانالطبراني، أبو القاسم . اميينالش مسند -
 .م١٩٨٤ -ه١٤٠٥، الرسالة ةمؤسس: ، بيروت١، طلسلفيا

محمد فؤاد :  تحقيق، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري،مسلم. المختصر الصحيح المسند -
  .دار إحياء التراث العربي: ط، بيروتعبدالباقي، 

، التركي عبدالمحسن بن محمد: ، تحقيقالجارود بن داود بن سليمان داود أبو.  الطيالسيمسند -
 .م١٩٩٩ -  هـ١٤١٩، هجر دار، مصر، ١ط

 صبحي :، تحقيقحميد بن الحميد عبد محمد أبوعبد بن حميد، ). المنتخب  ( حميد بن عبد مسند -
 . ه١٤٠٨ نة،الس مكتبة: ، القاهرة١، طالصعيدي خليل محمد محمود، السامرائي

 اللغة مجمع: ، دمشقمالك طاهر محمد: ، تحقيقطهمان بن إبراهيم سعيد أبو. طهمان ابن مشيخة -
 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ة، العربي

 بن حاتم الشريف: ، تحقيقاألنصاري الباقي عبد بن محمدقاضي المارستان، . الكبرى المشيخة -
  .ه١٤٢٢، والتوزيع للنشر الفوائد عالم دار ،١، طالعوني عارف

، ١، طالعزازي يوسف بن عادل: تحقيق، بهانياألص اهللا عبد بن أحمد ،نعيم أبو. معرفة الصحابة -
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ للنشر، الوطن دار: الرياض

، فيصل ١، طاألثري الحق إرشاد: ، تحقيقالموصلي المثُنى بن علي بن أحمد ،يعلى أبو. المعجم -
 .ه١٤٠٧، األثرية العلوم إدارة: آباد

 بن اهللا عوض بن طارق: تحقيق الشامي، أحمد بن سليمانالطبراني، أبو القاسم . األوسط جمالمع -
 . الحرمين دار: ، القاهرةالحسيني إبراهيم بن المحسن عبد، محمد

، ١، طالجكني األمين محمد: ، تحقيقمحمد بن اهللا عبد القاسم بوالبغوي، أ. معجم الصحابة -
 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، البيان دار مكتبة: الكويت

، المصراتي سالم بن صالح: ، تحقيقالبغدادي الباقي عبد الحسين أبوابن قانع، . الصحابة عجمم -
 .ه١٤١٨، األثرية الغرباء مكتبة :، المدينة المنورة١ط

 المجيد عبد بن حمدي: تحقيق الشامي، أحمد بن سليمانالطبراني، أبو القاسم . الكبير المعجم -
 .تيمية ابن بةمكت: ، القاهرة٢، طالسلفي

 أبوالعجلي، . وأخبارهم مذاهبهم وذكر الضعفاء ومن والحديث العلم أهل رجال من الثقات معرفة -
، المدينة ١، طالبستوي العظيم عبد العليم عبد: ، تحقيقصالح بن اهللا عبد بن أحمد الحسن
 . ه١٤٠٥، الدار مكتبة: المنورة



– 

 )٢٢٧٣(

، ٢، طشرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو. النووي. الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج -
 .ه١٣٩٢ ،العربي التراث إحياء دار: بيروت

، اهللا عبد بن موفق: تحقيق، البغدادي عمر بن علي الحسن أبوالدارقطني، . والمختَِلف المؤتَِلف -
 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، اإلسالمي الغرب دار: ، بيروت١ط

 المعطي عبد: ، تحقيقلبغداديا علي بن دأحمالخطيب، أبو بكر . والتفريق الجمع أوهام موضح -
  .ه١٤٠٧، المعرفة دار: ، بيروت١، طقلعجي أمين

، البجاوي علي: حقيق، تأبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان، الرجال نقد في االعتدال ميزان -
 .م١٩٦٣ - هـ١٣٨٢ والنشر، للطباعة المعرفة دار :، بيروت١ط

 بن ربيع:  أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني، تحقيقابن حجر،. الصالح ابن كتاب على النكت -
 .اإلسالمية بالجامعة العلمي البحث عمادة :، المملكة العربية السعوديةالمدخلي عمير هادي

 
  



– 

  )٢٢٧٤(

  



 

 )٢٢٧٥(

  
  
  
  
  
  
  

  :مستخلص البحث
  الحجامة في الطب النبوي بين شوائب الفهم وخلل التطبيق(: موضوع البحث 

  .كسنة نبوية بيان بعض الممارسات الخاطئة في تطبيق الحجامة: أهداف البحث
  .المنهج االستقرائي مع النقد والتحليل:منهج البحث
إذا ، وحي وعـضدته التجربـة     أن الحجامة عالج فاضل ثبتت أفضليته بال       :أهم النتائج 

  .مورس وفق الضوابط الشرعية والطبية المعتبرة
  . تحري الضوابط الشرعية للممارسات الطبية التي ورد فيها نص نبوي: أهم التوصيات

  )الطب النبوي، الحديث النبوي، السنة (  الكلمات المفتاحية
  

 
 

   المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية كلية التربيةاألستاذ
    جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

  



– 

  )٢٢٧٦(

  :مقدمة
 والسالم على رسـول     والصالة، والذي قدر فهدى  ، الحمد هللا الذي خلق فسوى    

  .أما بعد.. اهللا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 بأنهـا  وقد وصفها النبي ، فقد تبوأت الحجامة مكانة رفيعة في الطب النبوي               

              :بل وجعلها من األدوية الثالثة التي حصر الشفاء فيهـا فقـال             ، من أفضل األدوية  
  .)١()وَأنْهى ُأمِتي عن الْكَي، وكَيِة نَاٍر، وشَرطَِة ِمحجٍم، ٍة شَربِة عسٍلالشِّفَاء ِفي ثَلَاثَ( 

وعلى مر األزمان أثبتت األبحاث العلمية الطبية العالمية مدى نفعهـا وفاعليتهـا فـي               
  . واستخدمت على نطاق واسع في الطب البديل، عالج كثير من األمراض

وتحتـاج لمـن يـسبر      ،  عمل الحجامة تحت البحث والدراسـة      ومع ذلك ال زالت آلية    
 .أغوارها ويخوض في غمار البحث عن دقائقها

وزيادة قناعات الناس بفائدة الحجامة ال سـيما      ، ومع توسع دائرة البحث العلمي            
 التـي بـدأت     ومع العناية المتزايدة بالطب البديل    ، وقد ثبتت فاعليتها لبعض األمراض    

وجدنا كثيرا من المهتمين بالسنة     ،  بعض دوائر الطب الحديث تخفف من معارضتها له       
وما ورد في الـسنة النبويـة       ، النبوية يجتهدون في جمع األحاديث الواردة في الحجامة       

ويجتهدون في نشرها إال  أنهم  قـد يتكئـون           ، المطهرة من تعليمات تختص بالحجامة    
ومن هنا أردت أن ُأسـهم      ، يرها من الصحيح فيه الغنية عنها       على أحاديث ضعيفة  غ    

في هذا البحث بالقليل فيما يتعلق بتنقية أحاديث الحجامة من شوائب الضعف ليـستبين              
  .الطريق للمهتمين 

                                         
 ١٢٢/ ٧(تاب الطب باب الـشفاء فـي ثـالث          محمد زهير بن ناصر الناصر ك     : صحيح البخاري ، تحقيق   )١(
  .هـ ١٤٢٢األولى، دار طوق النجاة، : ، الطبعة)٥٦٨٠/



 

 )٢٢٧٧(

  :تعريف الحجامة
  :التعريف اللغوي

الحاء والجيم والميم أصٌل واحد، وهـو ضـرب مـن المنْـع        :       الحجامة في اللغة  
  .)١(ِفعل الحاجم: والحجم. يقال أحجمتُ عن الشيء، إذا نكَصتَ عنه. والصدف

والمحجـم  : يجمع فيها دم الحجامة ، قـال  بالكسر، اآللة التي، المحجم: قال ابن األثير
  .أيضا مشرط الحجم

  : التعريف االصطالحي
ن مناطق معينـة  هي طريقة قديمة من طرق العالج البديل التي تعتمد على سحب الدم م  

  )٢(.بحسب كل مرض  بهدف تنشيط الدورة الدموية وإزالة المواد السامة
  :تاريخ ممارسة الحجامة

      شغلت الحجامة في مراحل مختلفة من مسيرتها أذهان وعقول المهتمـين بالطـب    
وخاصة علماء العرب ممن عرفوا الحجامة واستخدموها بشكل واسـع فـي            ، والعالج

  .طبهم القديم
يـصف  ) الحاوي فـي الطـب    (     فها هو الطبيب العربي الرازي في كتابه الكبير          

، وأما ابن سينا فقد توسع فـي  )٣(الحجامة كعالج ناجع لكثير من األمراض التي ذكرها     
مستوفيا بعض جوانب القصور فـي      ، مستعرضا فوائدها وطرق تطبيقها   ، الحديث عنها 

  ،)٤(الحديث عنها عند من سبقه
 المتتبع لتاريخ الحجامة يجد أن لها بعدا جغرافيا من مصر القديمة غرباً إلـى                     إن

وعرفتهـا  ، الصين شرقًا، وبعدا تأريخيا أيضا،  فقد توارثتها األجيال جيالً بعد جيـل              
والرومـان والهنـود   ، كثير من األمم والشعوب، كالفراعنـة والـصينيين واإلغريـق     

                                         
، دار الفكر ) ١١٣ / ٢(، عبد السالم محمد هارون: تحقيق، ألبي الحسين أحمد بن فارس،معجم مقاييس اللغة)١(

 .م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩، بيروت،للنشر والتوزيع

 دار.أخصائي الرومتيزم الطبيعي. الجوهري قاسم الجوهري. ف دالحجامة طريقك اآلمن للشفاء تألي) ٢(

   ٥ص. م٢٠٠٠.ابن لقمان
: الطبعة)  ٢٨٨ و٢/٦١(و ) ٢٢٢ و ٨٢ / ١(هيثم خليفة طعيمي،: الحاوي في الطب للرازي ، تحقيق)٣(

  م٢٠٠٢ -بيروت هـ /  لبنان- دار احياء التراث العربي ١٤٢٢األولى، 
  . محمد أمين الضناوي ، بدون طبعة أو دار نشر : ، تحقيق )١/٢٩٩(البن سينا القانون في الطب : انظر ) ٤(



– 

  )٢٢٧٨(

بل وجعلت في بعض األحيان العـالج األبـرز   ، لعصوروتم تناقلها على مر ا ، وغيرهم
  .في الثقافات الطبية لهذه الشعوب

      ومع نشاط حركة التأليف عند المسلمين وجد كثيرون من المؤلفين وبخاصة مـن             
وموضـوعا ثريـا   ، لديهم اهتمام بالطب ومتعلقاته في الحجامة مادة خصبة لمؤلفـاتهم    

ـ الحجامة لجبرئ   كتاب في   : ومنها، ذا المجال رة في ه  يفظهرت کتب کث  ، لكتبهم بـن    لي
، وكتاب المنجح في الصفات والعالجـات، وكتـاب فـي           )٢١٣متوفى   ()١(شوعيبخت

متـوفى  (بن ربّن الطبـري   الحجامة لعلي  ، وكتاب فی)٢(هيماسو الفصد والحجامة البن   
ورد فـی   کـذلك    ،)٤()٢٥٦متوفى  ( (ليبن جبرئ   شوع  يلبخت الحجامة  ، كتاب )٣()٢٥٠

  .بعة أشیاء عدیدة ، یمکن الرجوع إلیهيأص  أبي  کتاب طبقات األطباء البن
     وبالرغم من أن الحجامة كانت لها المكانة العالية لدى العرب وغيرهم من األمـم                  

قبل اإلسالم إال أنَّها شرفت ببعض أحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم ، سـواء أكانـت      
فقـد كانـت    . يا فعظمت منزلتها في نفوس األطبـاء والمتعـالجين        تطبيقًا عمليا أو قول   

ولما ظهر  ، )٥(الحجامة من العالجات المعروفة والنافعة في جزيرة العرب قبل اإلسالم         

                                         
ومعنى بختيشوع عبد المسيح، ألن في اللغة السريانية البخت العبد، ويشوع عيسى عليه السالم، وكان )١(

 التصرف بختيشوع يلحق بأبيه في معرفته بصناعة الطب ومزاولته ألعمالها، وكان جبرائيل مشهوراً بالفضل جيد
في المداواة، عالي الهمة، سعيد الجد، حظياً عند الخلفاء، رفيع المنزلة عندهم، كثيري اإلحسان إليه، وحصل من 

 )١٨٢(و ) ١٠٨(عيون األنباء في طبقات األطباء : انظر. جهته من األموال، ما لم يحصله غيره من األطباء

خبيراً بصناعة الطب، وله كالم حسن وتصانيف مشهورة هو يوحنا بن ماسويه ، كان طبيباً ذكياً فاضالً ) ٢(
وكان مسيحي الْمذْهب سريانيا قَلّده الرشيد تَرجمة الْكتب الْقَِديمة ِمما . وكان مبجالً حظياً عند الخلفاء والملوك 

تَّرجمة وخدم هارون واألمين وجد بأنقره وعمورية وساِئر ِبلَاد الروم ِحين سباها الْمسلمون ووضعه َأمينا على ال
: هـ، عيون األنباء في طبقات األطباء ، تحقيق ٢٤٣والمأمون وبِقي على ذَِلك ِإلَى َأيام المتَوكل، توفي سنة 

   بيروت- ، دار مكتبة الحياة ٢٥٥ ــ ٢٤٦الدكتور نزار رضا، ص
  ٤١٤عيون األنباء في طبقات األطباء ص : انظر )٣(
نيا نبيل الْقدر وبلغ من عظم الْمنزلَة والْحال وكَثْرة المال ما لم يبلغه أحد من ساِئر الَْأِطباء الَّذين كَان سريا)٤(

كَانُوا ِفي عصره ، وكان بختيشوع بن جبرائيل طبيب المتوكل وصاحب الحظوة لديه، حتى أنه كان يضاهي 
 ، عيون األنباء في طبقات األطباء ٢٥٦توفي سنة . المروءةالخليفة في اللباس وحسن الحال، وكثرة المال وكمال 

 )٢٠٩ ، ٢٠١، ١٤٠(  
الرابعة : ، الطبعة)٢٥ / ١٦(جواد علي ، / المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم للدكتور: انظر) ٥(

  م ، دار الساقي٢٠٠١/ هـ١٤٢٢



 

 )٢٢٧٩(

اإلسالم وأشاد صلى اهللا عليه وسلم بمنافع الحجامة وجعلها من أفضل األدوية أعطـى              
  .ذلك مجاالً واسعا النتشار الحجامة

الحجامة في العصر الحديث ومع ازدهار الوسائل والعالجات الطبية الحديثة                وأما  
، وتفقد وهجها وبخاصة مع كثرة االنتقادات الموجهـة لهـا         ، فقد كادت تغرب شمسها     

  .وعدم الفهم الصحيح ألسسها وأساليبها ، وكثرة الممارسات الخاطئة في إجرائها
  :الحجامة في السنة النبوية 

ووردت فيهـا األحاديـث     ، امة على مكانة بارزة في السنة النبويـة             حازت الحج 
فهي وإن كانت من الممارسات الطبيـة       ، وشغلت قسما هاما من كتب الحديث     ، الصحاح

  .إال أنها في األصل سنة نبوية شأنها شأن باقي السنن النبوية
، مفقد روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي اهللا عنه أنه سئل عن أجـر الحجـا                

وأعطاه صـاعين مـن   ، حجمه أبو طيبة، احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : فقال
والقـسط  ،إن أمثل مـا تـداويتم بـه الحجامـة        :"وقال  ، وكلم مواليه فخففوا عنه   ، طعام

  .)١("وعليكم بالقسط، ال تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة: البحري، وقال
  التداوي بالحجامة كأحد أفضل ثالثة أدوية ففي               بل عد النبي صلى اهللا عليه وسلم      

إن كان في   :(الحديث عن جابر بن عبد اهللا قال سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول               
شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحـب أن    

  ). ٢)(أكتوي
ث تناولها لهذه المسألة لوجـدنا            ولو استقرأنا كتب شروح األحاديث النبوية من حي       

  .توجيهات ال يمكن أن يغفلها من يعالج بالحجامة
      فالقرطبي رحمه اهللا يشير إلى أن األمراض إما أن تكون االمتالِئية إلى دموية أو              
صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، ثم يقرر أن األمراض الدموية شفاؤها إخـراج الـدم               

 وكأنهم بذلك يلجـؤون إلـى       )٣(سيم نقله عن أهل الطب في زمانه      وهذا التق ) الحجامة(

                                         
  ).٥٦٩٦ /١٢٥/ ٧(أخرجه البخاري في صحيحه  ، كتاب الطب باب الحجامة من الداء (١)
 )٥٦٨٣ /١٢٣/ ٧(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب في  باب الدواء بالعسل (٢)

 م، ١٩٨٨الثانية، : ، الطبعة)١٦٨/ ٣(فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر،  : المعلم بفوائد مسلم ، تحقيق)٣(
  المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر



– 

  )٢٢٨٠(

مما يمكن القـول معـه      ، وليس في كل مرض   ، الحجامة في أنواع معينة من األمراض     
.                          إلى أن ممارسة الحجامة ال بد أن تكون تحت إشراف طبيب عالم بتقسيم األمراض

د ذكر أن الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفـصد؛  فق) ١(      وأما الموفق البغدادي 
والفصد ألعماق البدن أفضل، وهي تستخرج الدم الرقيق، وتصلح للصبيان، ولمـن ال              
يقوى على الفصد، وفي البالد الحارة التي ال يصلح فيها الفصد، وتستحب فـي وسـط                

فـي آخـره؛ ألن   الشهر وبعده في الربع الثالث من أرباع الشهر ال في أول الشهر وال              
األخالط في أول الشهر لم تكن قد هاجت، وفي آخره تكون قد سكنت، وأما في وسـطه       

 .وبعيده تكون في نهاية التزايد
      إن هذا الكالم الصادر عن عالم جليل جمع بين علم الحديث والطب لـدليل علـى     

 للحجامـة العالمـة   والتطلع إلى الممارسة المقننة   ، انتفاء العشوائية في ممارسة الحجامة    
  .)٢(بما يصلح وما ال يصلح

      ويستنبط ابن بطال معنى بديعا من اختالف مواضع حجامته صلى اهللا عليه وسلم             
فإذا كانت منافع الحجامة مختلفة الختالف أماكنها فمعلـوم أن حجمـه عليـه              : (فيقول

 أيـضا يؤيـد    وهـذا )٣()السالم من جسده ما حجم كان الختالف أسباب الحاجة إليـه        
ضرورة ممارسة الحجامة تحت إشراف مختص عالم بمواضع الحجم ومآالت الحجـم            

بل إن العشوائية في ممارسة الحجامة وعدم الدقة في تحديد موضـع      ، في هذه المواضع  
  .الحجم المناسب ربما كان ضرره أكثر من نفعه للمريض

                                         
، فقيه شافعي طبيب، رياضي، اديب، نحوي، لغوي، متكلم، غداديعبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي الب)١(

هـ وحدث ببغداد ودمشق والقدس ٥٥٧ولد ببغداد سنة . محدث، مؤرخ، حكيم، مشارك في غير ذلك من العلوم
الجامع الكبير؟ : من تصانيفه الكثيرة.  المحرم١٢ببغداد في وحلب وحران وبالد الروم، وملطية والحجاز، وتوفي 

 بيروت، دار إحياء التراث -معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى : في المنطق والطبيعي، انظر 
  العربي بيروت

 )٢٩٨/ ٧(المنتقى شرح الموطأ : انظر) ٢(

  بن إبراهيمأبو تميم ياسر : شرح صحيح البخارى البن بطال ، تحقيق)٣(
  . السعودية، الرياض-م، مكتبة الرشد ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : ، الطبعة)٤٠٢/ ٩( ، 



 

 )٢٢٨١(

ِمن خَيـِر مـا     : (ليه وسلم ولو سبرنا األحاديث التي ذكرت الحجامة كقوله صلى اهللا ع         
   مجالْح ى ِبِه النَّاساولوجدنا أنها تتكلم عن الحجامة وفق الـشروط واألصـول          )  ١)(تَد

  .المعتبرة
إذا ، ويتبين مما سبق أن الحجامة عالج فاضل ثبتت أفضليته بالوحي وعضدته التجربة           

  .مورس وفق الضوابط الشرعية والطبية المعتبرة
  :ة الحجامة يعتقد أنها من السنةأخطاء في ممارس

      مع انتشار الحجامة وتوسع دائرتها وممارستها على نطاق واسع وإدراك النـاس            
ألهميتها ظهرت مفاهيم و ممارسات خاطئة مرتبطة بالحجامة ، بل ربطهـا بعـضهم               

  :نحاول خالل هذا الفصل مناقشتها وتوضيحها ومنها. بالسنة النبوية
  . للحجامةالتقيد بأيام معينة

      يعتقد البعض أن هناك أياما محددة من الشهر لفعل الحجامة ، وفي المقابل هنـاك           
مستندين في ذلك إلى أحاديث نبوية وردت في تخصيصها، ومـن أهـم             ، أيام محظورة 
  :هذه األحاديث

 سـبعةَ   من َأراد الِْحجامةَ، فَلْيتَحر   ( قال    أن رسول اهللا     ماروي عن أنس بن مالك    
قْتُلَهفَي مالد ِدكُمغْ ِبَأحيتَبلَا يو ،ِعشِْرينى ودِإح َأو ،شَرةَ ععِتس َأو ،شَر٢)(ع.(  

من احـتجم لـسبع    (قال رسول اهللا    : وما روي عن أبى هريرة رضي اهللا عنه قال          
  ).٣)(عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء 

                                         
: الطبعة  ) ٢٠١٧١ ح٣٤٢ / ٣٣ص ( عادل مرشد، وآخرون، -شعيب األرنؤوط : مسند أحمد ، تحقيق) ١(

   م، مؤسسة الرسالة٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، 
 فيصل -دار إحياء الكتب العربية ) ٣٤٨٦ /١١٥٣/ ٢(الباقي ،  محمد فؤاد عبد : سنن ابن ماجه ، تحقيق)٢(

 .عيسى البابي الحلبي

   بيروت-المكتبة العصرية، صيدا ) ٣٨٦١/ ٤/ ٤(محمد محيي الدين عبد الحميد، : سنن أبي داود ، تحقيق) ٣(



– 

  )٢٢٨٢(

خَير ما تَحتَِجمون ِفيِه سبع عـشْرةَ  : ( قال عن ابن عباس ، أن رسول اهللا   وما روي   
ِعشِْرينى ودِإحةَ ، وشْرع عِتس١()، و(.  

فـالتمس لـي    ، يا نافع قد تبيغ بي الـدم      : (وأيضا ما روي عن نافع عن ابن عمر قال        
فـإني  ، وال صبيا صـغيرا   ، بيراوال تجعله شيخًا ك   ، واجعله رفيقًا إن استطعت   ، حجاما

وفيـه شـفاء   ، الحجامة على الريق أمثل:(سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  
واجتنبـوا  ، فاحتجموا على بركة اهللا يوم الخميس     ، وفي الحفظ ، وتزيد في العقل  ، وبركة

ثنـين  واحتجمـوا يـوم اإل    ، ويوم األحد تحريا  ، الحجامة يوم األربعاء والجمعة والسبت    
، وضربه بالبالء يوم األربعـاء ، فإنه اليوم الذي عافى اهللا فيه أيوب من البالء       ، والثالثاء

  .)٢() أو ليلة األربعاء، فإنه ال يبدو جذام وال برص إال يوم األربعاء
والقول بتحديد أيام خاصة للحجامة أمـر  ، والحجامة من الممارسات العالجية المعروفة      

، وتحرير الخالف فيه بدقة ال سيما وأن فيه حرجا شديدا لـيس             دقيق يحتاج إلى التثبت   
  . على المرضى فحسب بل وعلى المعالجين بالحجامة

لذا فإن تتبع أحاديث الحجامة في السنة النبوية واستقصاء أقوال أهل العلم والمختـصين            
  .بمعالجة مثل هذا الخالف يجعلنا نعيد النظر في تحديد أيام خاصة للحجامة

، لم تصلنا بطريق نطمئن إليـه  _ وإن تعددت طرقها  _ حاديث الواردة في هذا الشأن      فاأل
   ،  ال تقبل التقوية  فأقوى ما في الباب حديث أنس، بل كلها معلولة

                   ، وأما حديث أبي هريرة الوجه المحفوظ من رواية سـهيل أنـه رواه عـن النبـي               
  . رواية معضلةفهي_ وسهيل من صغار التابعين _ 

                                         
: الطبعة) ٢٧٨٨ / ٣٨٨/ ٤(لدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، : مسند أبي داود الطيالسي ، تحقيق)١(

   م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ مصر ، –األولى، دار هجر 
  :الحكم على الحديث

هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عباد بن : (قال الترمذي، اختلف في الحديث تضعيفًا وتصحيحا 
قال ، أن الحديث ضعيف_ واهللا أعلم _ ولكن الذي يظهر ،  )٤/٢٠٩( وصححه الحاكم في المستدرك  ،)منصور

إن عباد بن منصور أخذ : يقال ( ثم قال ) حديث منكر:(حينما سئل عن هذا الحديث ) ٦/١٧(أبو حاتم في العلل
جزءا من إبراهيم بن أبي يحيى ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فما كان من المناكير فهو 

  ).من ذاك
  )٣٤٨٧، ١١٥٣/ ٣(محمد فؤاد عبد الباقي، : سنن ابن ماجة ، تحقيق)٢(



 

 )٢٢٨٣(

 ؛ وليث على ضـعفه  وأما حديث ابن عباس فيرويه يعقوب القمي عن ليث بن أبي سليم     
  .فهو مختلط أيضا

وهكذا نجد هذه األحاديث بين إرسال وإعضال وضعف ال يستقيم معهـا تقويـة                    
  .الحديث

ة والمعنين بالسنة يدل على أنه لم يصح عندهم               ثم إن الظاهر من النقول عن األئم      
فقد سئل مالك عـن الحجامـة    ، ولو صح عندهم شيء لنشروه وبينوه لنا      ، شيء في هذا  

  )١(.في خمس وسبع عشرة وثالث وعشرين ، فكره أن يكون لذلك يوم محدود
في       وها هو إمام أهل السنة اإلمام أحمد ينقل عنه حنبل بن إسحاق أنه كان يحتجم                

  .)٢(أي وقت هاج به الدم ، وفي أي ساعة كانت
أي (      وقد علق العيني على وضع البخاري رحمه اهللا في صحيحه بـاب بعنـوان               

فلذلك لـم   ، وقت الحجامة في أيام الشهر لم يصح فيه شيء عنده         :( بقوله) ساعة يحتجم 
ولَيس ِفـي   :( لعقيليو قال ا  .)٣()يذكر حديثًا واحدا من األحاديث التي فيها تعيين الوقت        

مـا  : ( وقال عبد الرحمن بن مهدي  )٤)(هذَا الْباِب ِفي اخِْتياِر يوٍم ِللِْحجاِمِة شَيء يثْبتُ
ال يتبيـغ   ( بل إن فـي قولـه   . )٥()  فيها شيء إال أنه أمر بهاصح عن النبي 

ومع كل مـا     . )٦(يهاداللة على أن الحجامة تمارس متى احتيج إل       ) بأحدكم الدم فيقتله    
تقدم فإننا لو تنزلنا على رأي من ثبتت عنده هذه األحاديث فإننا ال نجد فيهـا مـا يـدل     
على حصر الحجامة في هذه األيام فقط من الشهر بل المقصود به حث السليم  لو أراد                 
التحري على هذه األيام وأنها أفضل من غيرها، وأما المريض فلـم يـرد فـي حقـه                  

                                         
 )٩/٣٩٩(شرح صحيح البخاري البن بطال ) ١(

  ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة  )١٠/١٥٠(فتح الباري شرح صحيح البخاري )٢(
   بيروت-، بدون طبعة ، دار إحياء التراث العربي ٢٤٠/ ٢١عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ، )٣(
) ٣١/٣٠٨(  
األولى، دار المكتبة العلمية : ، الطبعة)١٥٢/ ١(عبد المعطي أمين قلعجي : حقيقالضعفاء الكبير  للعقيلي ، ت) ٤(
  م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ بيروت ، -
هـ، ١٤١٤الطبعة الثانية ) ٢/٥١٧( جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب ألبي اسحاق الحويني ،  ) ٥(

  م ، دار الكتاب العربي ــ بيروت ١٩٩٤
مؤسسة الرسالة، بيروت ، السابعة والعشرون :  ، الطبعة٥٥/ ٤خير العباد البن القيم ، زاد المعاد في هدي ) ٦(
  . م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت ، -



– 

  )٢٢٨٤(

واخِْتيـار هـِذِه    : " لمسارعة و عدم ، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في قوله           التحري بل ا  
الَْأوقَاِت ِللِْحجامِة ِفيما ِإذَا كَانَتْ علَى سِبيِل اِلاحِتياِط والتَّحـرِز ِمـن الْـَأذَى، وِحفْظًـا                

وِفـي  . د اِلاحِتياج ِإلَيها وجب اسـِتعمالُها     وَأما ِفي مداواِة الَْأمراِض فَحيثُما وجِ     . ِللصحِة
ِلَئلَّا يتَبيغَ فَحـِذفَ حـرفُ      : دلَالَةٌ علَى ذَِلك يعِني   " » لَا يتَبيغْ ِبَأحِدكُم الدم فَيقْتُلَه    «: " قَوِلِه

   عم رالْج)َأن (   ِْذفَتح ثُم)غُ) . َأنيالتَّبالْ: و    وهغِْي، والْب قْلُوبم وهو ،جيه     فَِإنَّـه نَـاهعِبم
انُهجيهِم والد غْيِر. بالشَّه ِمن تَاجقٍْت احو َأي تَِجمحي كَان دمَأح امالِْإم َأن متَقَد قَد١"(و.(  

  :فعلها على يد غير المختص 
) أبو طيبة (لم الحجامة تخير حجاما ماهرا يقال له        عندما أراد الرسول صلى اهللا عليه س      

 حجمه أبو   احتجم رسول اهللا    :  أنه قال    كما ورد في الحديث الصحيح  عن أنس         
ِإن َأمثََل ما تَـداويتُم     :( وقال، وكلم مواليه فخففوا عنه   ، طيبة وأعطاه صاعين من طعام    

ِريحطُ الْبالْقُسةُ وام٢)(ِبِه الِْحج.(  
      ونستخلص من فعله صلى اهللا عليه وسلم أن ممارسة الحجامة تعتبر نوعـا مـن               

وهذا أمر مهم   ، صنعة الطب والجراحة ، فكما ال يزاولهما إال المختص فكذلك الحجامة          
فقد روى النسائي   ، فكذلك الحجام ضامن أيضا   ، و إذ كان الطبيب ضامنًا    ، جدير بالعناية 

  نوأبو داود عن عمرو ب
من تطبـب ولـم   : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :شعيب عن أبيه عن جده

  ٣).(يعلم منه طب قبل ذلك، فهو ضامن
وإذا أمـر الرجـل أن      : ( إلى ذلك بقوله   - رحمه اهللا    -      وقد أشار اإلمام الشافعي     

فعـل مثلـه   يحجمه، أو يختن غالمه، أو يبيطر دابته، فتلفوا من فعله، فإن كان فعل ما ي  
 ،  )٤ ()مما فيه الصالح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فـال ضـمان عليـه               

  .فمقتضى كالمه يدل على أن من مارسه من غيرهم فهو ضامن

                                         
  . ٥٥/ ٤ زاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم ، ) ١(

  ).٥٦٩٦ /١٢٥/ ٧(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب الحجامة من الداء  (٢)
 ٣٤٦٦/ ٥١٩/ ٤سنن ابن ماجه ، )  ٣(

   بيروت-، بدون طبعة، دار المعرفة ١٨٥/ ٦األم للشافعي ، ) ٤(



 

 )٢٢٨٥(

  :الحجم عند هيجان الدم 
      يعتقد البعض أن الحجامة إنما تكون عند هيجان الدم فقط مستدلين بحـديث عـن               

ِإذَا اشْتَد الْحر فَاستَِعينُوا ِبالِْحجامِة لَا تَبيـغَ دم َأحـِدكُم           : (ال   ق الحسن أن رسول اهللا     
قْتُلَه١)(فَي (  
 وقد ذكر ابن القيم أن الحجامة فى الربع الثالث من أرباع الشهر، معلالً ذلك بـأن                   

الدم فى أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتَبيغَ، وفى آخره يكون قد سـكن، وأمـا فـى                    
  .وسطه وبعيده، فيكون فى نهاية التَّزيِد

من غير ارتباط بشيء مـن      ،       ويستفاد مما سبق أن الحجامة تعمل عند الحاجة لها        
ندب لفعلهـا متـى     ..) الشفاء في ثالث  ( بل إن ظاهر حديثه صلى اهللا عليه وسلم       . ذلك

  ..احتاج لذلك
  :الحرج في أجرة الحجامة 

      يجد البعض حرجا في أخذ األجرة على الحجامـة أو إعطـاء الحجـام أجرتـه                
  :ومنها، منطلقين من أحاديث النهي عن كسب الحجام

ومهـر  ، ثمن الكلـب خبيـث  : (  يقول  قال سمعت النبي      رافع بن خديج   عن_١
  .)٢()وكسب الحجام خبيث، البغي خبيث

 عن كـسب  -صلي اهللا عليه وسلم    -نهى رسول اهللا    :(  عنه قال  عن أبي هريرة    _٢
 ).٣)(الحجام، وكسب البغي، وثمن الكلب

ومـا يترتـب    ،  لها داحه  إننا لو تتبعنا النصوص الشرعية الواردة في الحجامة  وامت         
و ما أثبتته األبحاث الطبية الحديثة مـن النفـع          ، على الحجامة من مصالح كبيرة للناس     

لوجدناها تؤدي إلى ترجيح األحاديث المبيحـة لكـسب         ، العميم والفوائد الجمة للحجامة   
فاألحاديث الواردة في جواز إعطاء الحجام أجره ترجح لقوتها وكثرة طرقهـا،            . الحجام

                                         
األولى، : الطبعة) ٧٤٨٢ /٢٣٥ / ٤(مصطفى عبد القادر عطا : المستدرك على الصحيحين للحاكم، تحقيق)١(

   بيروت-، دار الكتب العلمية ١٩٩٠ – ١٤١١
 فؤاد عبد الباقي ،  كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن محمد: أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(

  بيروت-، دار إحياء التراث العربي )١٥٦٨ /١١٩٩/ ٣(ومهر البغي والنهي عن بيع السنور

  ٧٩٦٣ / ٩٦ / ٨ مسند أحمد ، ) ٣(



– 

  )٢٢٨٦(

وقد كان حجاما يغلب على الظن أن كسبه مـن           _ )١(  بتزويج أبي هند    نها أمره   وم
 فضالً عن إعطاء النبـي      ،  كلها توحي بجواز أخذ األجرة على الحجامة        _ الحجامة

  .للحجام أجره ولو كان حراما لما أعطاه إياه
 مـا أباحتـه   ألن كـل ، بل إن القول بتحريم إعطاء الحجام أجره مخالف لقواعد الشرع    

 .وما دامت الحجامة في أصلها مباحة فكيف يقال بتحريم كسبها، الشريعة فثمنه مباح
وكثـرة أدوات  ،       أضف إلى ذلك أن مجرد النظر في تطور وتنوع وسائل الحجامة     

يجعلنا نعمل قواعد التشريع في تقدير العبء المـادي والجهـد البـدني علـى               ، الحجم
ال سيما وأن   ، ديث اإلباحة توسعة وتقنينًا لهذه المهنة الشريفة      مما يجعل من أحا   ، الحجام

الناس في حاجة ماسة إليها، وقد يجعل اهللا فيها شفاء لمريض من تهلكة ووقاية لشخص               
  .وربما لو أدى القول بحرمة أخذ األجر عليها لوأدها، من خطر

جرة علـى حجامتـه         إذًا كل هذه األمور مجتمعة تحتم القول بجواز أخذ الحجام األ          
  .للناس

أو ربما ينـصرف    ، إن ظاهر النهي عن كسب الحجام يمكن أن يحمل على ثمن الدم           _ 
 . لبعض الحجامينلنوع خاص من الكسب

ويكون منـصرفًا للتكـسب ببيـع الـدم         ، إذًا ال يستبعد أن يكون النهي هنا للتحريم       _  
 ورد هذا الفهم على أذهان بعض الصحابة، فقد روي          الخارج من الحجامة، ال سيما وقد     

فـأمر بمحاجمـه    ، رأيت أبي اشترى عبـدا حجامـا      : (عن عون ابن أبي جحيفة قال       
 عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عـن الواشـمة        نهى النبي   :( فسألته، فقال ، فكسرت

ا مـن    وربما هو الذي دفـع كثيـر       )٢()والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور     
العلماء إلى الربط بين النهي عن بيع الدم وكسب الحجام وقد فسر بعض العلماء نهيـه                

      كما أنه قد يتكسب ببيعه للسحرة أو من يعتقد فيه          )٣( عن بيع الدم بأنه أجرة الحجامة
  .قوة وشفاء من بعض األمراض

                                         
يا بني بياضة  « نبي  فى اليافوخ فقال الففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة أن أبا هند حجم النبي ) ١(

  »أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه 
 )١٩٦ص. (وهو حديث حسن سبق تخريجه   

  ) ٢٠٨٦ /٥٩ / ٣(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب موكل الربا)٢(
  ) ٤٢٧/ ٤(فتح الباري )٣(



 

 )٢٢٨٧(

،  تعالى السيما وقد وصف كسب الحجام بالخبيث فهو داخل في الخبائث التي حرمها اهللا            
  .والتكسب ببيعه، سورة األعراف، وليس أخبث من  الدم}  ويحرم علَيِهم الْخَبآِئثَ{

      ثم إن اقتران كسب الحجام بثمن الكلب ومهر البغي مشعر بوجود رابط مـشترك              
وقد ربط بيع الدم بهما أيضا في حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول                ، بينهما
لعن النبي صلى اهللا عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وآكـل الربـا وموكلـه،     (اهللا  

  ) ١)(ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين
وأسـقط فـي    ، ربط بينها الشارع  ) ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام     (فهذه الثالثة   

حتمـال بتفـسير   مما يقوي اال) ثمن الدم(وأقام مقامه   ) كسب الحجام (حديث أبي جحيفة    
  .                                  كسب الحجام بثمن الدم

وإنـي  ، وختاما فلله الحمد حمدا كثيرا مباركًا طيبا فيه أن أعان على إتمام هذا البحث                
ألرجو اهللا أن أكون قد وفقتُ باإلسهام في خدمة السنة النبوية المطهرة، فإن وفقتُ فهـو   

من يشاء، وله الحمد والمنة أبدا، وإن قصرت فهو طبيعة اإلنـسان            فضل من اهللا يؤتيه     
واهللا أسال أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكـريم، والحمـد هللا             .... وعليه االعتذار 

  .بدءاً وختاما، وهو حسبي واليه مناب
  :خلصت إلى النتائج اآلتية ، في ختام هذه الدراسةو

  . وردت فيها أحاديث صحاح تبين فائدتهاأن الحجامة من الطب النبوي وقد_ 
  أنه قد انتشرت أحاديث ضعيفة في الحجامة ينبغي التفطن لها عند ممارسة الحجامة _ 
  .أن الحجامة قد ثبتت منافعها باألحاديث الصحيحة وعضدتها التجربة_ 

  .هذا وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد هللا رب العالمين

                                         
  )٥٣٤٧ / ٦١/ ٧(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب لعن المصورين ) ١(



– 

  )٢٢٨٨(

  :لمصادر والمراجعا
   بيروت– األم للشافعي، بدون طبعة، دار المعرفة  ـ١
 جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب ألبي اسحاق الحويني، الطبعة الثانية              ـ٢

  م ، دار الكتاب العربي ــ بيروت ١٩٩٤هـ، ١٤١٤
ـ ٣  ١٤٢٢، األولـى : هيثم خليفة طعيمي، الطبعة:  الحاوي في الطب للرازي ، تحقيق 

 م٢٠٠٢ -بيروت هـ /  لبنان-دار احياء التراث العربي 
أخـصائي  . الجوهري قاسـم الجـوهري    . ـ الحجامة طريقك اآلمن للشفاء تأليف د       ٤

  .الرومتيزم الطبيعي
مؤسسة ، السابعة والعشرون   : ـ زاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم ، الطبعة           ٥

 . م١٩٩٤/هـ ١٤١٥سالمية، الكويت ،  مكتبة المنار اإل-الرسالة، بيروت 
 -محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة    : ـ سنن ابن ماجه ، تحقيق  ٦

  فيصل عيسى البابي الحلبي
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صـيدا     : ـ سنن أبي داود ، تحقيق      ٧
   بيروت–
:  أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعـة       :ـ شرح صحيح البخارى البن بطال ، تحقيق        ٨

   السعودية، الرياض-م، مكتبة الرشد ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، 
األولـى، دار   : محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة     : ـ صحيح البخاري ، تحقيق     ٩

  .هـ١٤٢٢طوق النجاة، 
 -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء التـراث العربـي            : ـ صحيح مسلم، تحقيق    ١٠
  روتبي

األولـى،  : عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة    : ـ الضعفاء الكبير  للعقيلي ، تحقيق       ١١
 م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ بيروت ، -دار المكتبة العلمية 

ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، بدون طبعة ، دار إحيـاء التـراث                ١٢
  بيروت-العربي 

 الدكتور نـزار رضـا، دار مكتبـة    :ـ عيون األنباء في طبقات األطباء ، تحقيق         ١٣
   بيروت-الحياة 

 ١٣٧٩ بيروت، -ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة  ١٤



 

 )٢٢٨٩(

محمد أمين الضناوي ، بـدون طبعـة أو         : ـ القانون في الطب البن سينا، تحقيق         ١٥
  . دار نشر 

: عـة مصطفى عبد القادر عطا، الطب    : ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم، تحقيق      ١٦
   بيروت-، دار الكتب العلمية ١٩٩٠ – ١٤١١األولى، 

لدكتور محمد بن عبـد المحـسن التركـي،         : ـ مسند أبي داود الطيالسي ، تحقيق       ١٧
   م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ مصر ، –األولى، دار هجر : الطبعة

:  عادل مرشـد، وآخـرون، الطبعـة       -شعيب األرنؤوط   : ـ مسند أحمد ، تحقيق     ١٨
   م، مؤسسة الرسالة٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، 

 بيروت، دار إحيـاء التـراث   -ـ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى       ١٩
  العربي بيروت

عبد الـسالم محمـد     : تحقيق، ألبي الحسين أحمد بن فارس    ،ـ معجم مقاييس اللغة    ٢٠
  .م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩، بيروت،هارون، دار الفكر للنشر والتوزيع

الثانية، : فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الطبعة     : لم ، تحقيق  ـ المعلم بفوائد مس    ٢١
 م، المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر١٩٨٨

الرابعـة  : جواد علي، الطبعـة   / ـ المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم للدكتور        ٢٢
  م ، دار الساقي٢٠٠١/ هـ١٤٢٢



– 

  )٢٢٩٠(

 



 

 )٢٢٩١(

  
  
  
  
  
  
  
  :الملخص

 بن العباس شعر في المثالية النزعة ظواهر من ظاهرة عن الدراسةُ هذه تكشف     
 من تبين الذي- الوفاء خُلُق مالمح إظهار هنا المثالية النظر بوجهة ويقصد األحنف،

 المثالية أعالم عند تقرر ما وفق - العباس شعر في بوضوح ظهوره الدراسة خالل
 يقوم الذي الوصفي المنهج ذلك في متّبعين ونقاد، وأدباء فالسفة من بها والمتأثرين

 .منها النتائج واستخالص وتحليلها ووصفها وتصنيفها الظاهرة مواطن بتتبع
 العباس، شعر في الكثيرة الوفاء تمثالت وفق مادته تصنيف البحث طبيعة واقتضت     
 المكونات من مكون هو بل تعليمية، لغاية يأت لم -الوفاء خُلُق أي-  أنّه تبين وقد

 منهم ويستثنى المثاليين، الفالسفة أكثر عليه ما وهذا العباس، عند الشعري للفن الجمالية
  .تابعه ومن كروتشه
  األحنف العباس، شعر، الوفاء، المثالية، :للبحث الداللية الكلمات

 
 

 
  العربية اللغة قسم في محاضرةال

  شقراء جامعة -بالمزاحمية للبنات التربية كلية
  



– 

  )٢٢٩٢(

  :مدخل
     د معناها في المثالية تعدا المجراإنس منزعيكون يكاد اني بما لألذهان، المالمح جلي 
 الرفيعة، الخلقية والقيم بالمبادئ والتزاٍم ،العليا للقيم وتمثٍّل الدنايا، عن ترفّع من تحمله

  .الجسدية الرغبات عن وتجاٍف البهي، النوراني الروح بعالم واحتفاٍل
 الشعرية المدونة في هرهامظا وتتلمس الدراسة، هذه تريدها التي المثالية أما     

 ومن جهة، من للمثالية والعرفي اللغوي المعنى من أصولها تستمد مثالية فهي المختارة،
 اإلغريقي الفيلسوف األول المثالي زمن منذ الكبير الفلسفي اإلرث إلى تستند أخرى جهة

 ةللمثالي جعل إرثٌ وهو الحديث، العصر حتى) م.ق ٣٤٧ ت (أفالطون المشهور
 يعارض قد بل أخرى، في ويختلف جوانب، في بعضا بعضها يوافق متعددة مدارس
  .السابق هدم على الالحق فيقوم بعضا بعضها
 في ظاهرة تجلياٍت -الفلسفية المدارس من كغيرها- للمثالية أن في ريب من وما     
 الشكل يف تتمثّل تجلّياتٌ وهي العصور، مدى على بخاصة، الشعر وفي بعامة، الفن
 من كثيرا تستقي المثالية كون فيها؛ القصدية عن النظر بغض المضمون، في تتبدى كما

  .الجملة في اإلنسانية المفاهيم من أصولها
      روالمظهر في تتشكّل العباس شعر في المثالية وص العاطفة قوامه الذي االنفعالي 

 تُعلي التي المثالية النظرية مع يتفق بما األخالقي المظهر وفي بعامة، النفسية والميول
 في األقدمين مسلَِك التزاِم من الشكلي الفنّي المظهر وفي والخُلُق، الفضيلة شأن من

 تشبيه من الشعرية بالصورة متصلة عناصر من فيه بما بالخيال واالحتفاِل الفنّي، البناء
 المعنى صناعة في يسهم بما والتراكيب األلفاظ اختيار وكذلك ذلك، ونحو واستعارة
 في فاعلةً حركة يؤدي بما والخارجية الداخلية الموسيقا انتقاء ثم بفاعلية، المقصود
 الوفاء؛ نزعة هي مثالي بعٍد ذات خلقيٍة نزعٍة على البحث هذا ويركّز المعنى،

  .العباس شعر في الخلقية المثالية تمثالت أظهر من باعتبارها
  :العباس شعر في اءالوف نزعة تمثّالت
 يقّل التي العزيزة األخالق من وهو الوفاء، خلق سمو حول اثنان يختلف ال     

 العهد على الحفاظ على نفسه اإلنسان حمل من عليه يترتب لما بها، الناس اتصاف
 وحفظ حقه ورعاية لآلخر اإلخالص تمحضه عن فضال الصوارف، كانت مهما متصال

  .الديار وتباعدت الزمان امتد وإن وده



 

 )٢٢٩٣(

 الوفاء، بفضيلة المثاليون، الفالسفة ومنهم الفالسفةُ، يعنى الفلسفة باب وفي     
 بها، لتسمو النفوس في تمكينها على الفلسفة تقوم التي الخُلُقية الفضائل من باعتبارها

 ٣٩٩ ت (سقراط مجلس حضور أحد (فايدروس يجعل ألفالطون) المأدبة (محاورة ففي
 وما المحبين، بين يزرعه الذي الوفاء ذلك الحب ِمنَِح من) المأدبة محاورة في) م.ق

 ابنة بألكسيتس مثال لذلك ويضرب لمحبوبه، فداء بحياته تضحيٍة من الـمحب يقدمه
  )٢(!سواها أحد ذلك على يقدم لم حين في لزوجها، فداء حياتها قدمت التي )١(بيلياس
 حبا يكون أن على الحياة مدى استمر إذا نبيال نيكو إنما الحب أن أفالطون ويرى
   )٣(.ومتينًا ثابتًا واحدا
 يدخل) م١٨٣١ ت (الحديثة المثالية رأس هيغل فإن المحدثين المثاليين عند أما     

)د (بـــ) التابع (تربط عاطفةٌ عنده وهو الفروسية، أخالق دائرة في) الوفاءالسي(، 
 قيمة (يعدها التي العاطفة من النوع هذا ظل في الخاص لهاستقال يفقد ال أنه غير

 الموقفُ يحمل وقد المواقف، مقتضيات وفق تتبدل كونها ؛)ثابتة (وليست) متحولة
أو الحب عاطفة أو الشرف وموقف جهة، من) وفائه (بين يقف أن على اإلنسان 
 متى لملكه وفيا ونيك الذي الوفي بالفارس مثال لذلك ويضرب أخرى، جهة من نحوهما

 بقوله يعنيه ما وهذا وظلم، الملك هذا طغى متى وفائه ترك ويلزمه عادال، كان
   )٤().الفرد استقالل(

 وثابتة، أصيلة بالوفاء العربية العناية أن يبين ما واإلسالمي العربي التراث وفي     
 ثالثة في) الوفاء (لذكر عرض حيث الزهرة، صاحب داود ابن عند جاء ما ذلك ومن

 وفى ما إذا المحب على صعٍب كل هوان جهة من يأتيه فتارة مصنّفه، من أبواب

                                         
ية أميرةٌ عاقلة، وهي ابنة الملك بيلياس ملك مقاطعة ثيساليا، وقد اشتهرت بحبها ألكسيتس في األساطير اليونان) (١

لظهور بعض فضائله من كرم -ووفائها لزوجها الملك أدميتوس الذي حكمت عليه اآللهة بالموت، ثم وهبته 
ه، وقد  حقّ التحرر من هذا الحكم، على شرط أن يحضر بديال له يسلمه للموت إذا ما جاء يطلب-وعدالة

عرض األمر على والديه وكل من يعرفه فلم يستجب لذلك سوى زوجته ألكسيتس التي فضلت الموت دونه، 
وقد نغّص موقفها الوفي عيش زوجها بعدها، وكاد الحزن أن يقضي عليه، قبل أن تتدخل اآللهة وتعيد زوجته 

 .إلى الحياة تقديرا لموقفها الجليل ولفضائل زوجها

 .١١١-٤/١١٠المحاورات الكاملة، طون، أفال: انظر) (٢

 .٤/١١٢نفسه، : انظر) (٣

 .٩٤-٩٣بسطاويسي، جماليات الفنون وفلسفة تاريخ الفن عند هيغل، ص : انظر) (٤



– 

  )٢٢٩٤(

 له يعرض وأخيرة والخيانة، الغدر أي نقيضه جهة من له يعرض وتارة الحبيب،
 يفوق بما وفاته بعد اآلخر للطرف الوفاء وفضل وشروطه حده فيذكر أكثر، بتفصيل

   )١(.حياته في له الوفاء على فضله
 ومنها الحب، في الفضيلة أبواب عن حديثٌ فله) الحمامة طوق (في حزم ابن أما     
   )٣(.والخيانة الغدر نقيضه على ويشنع ،)٢(ذكره يرفع الذي الوفاء
 الوفي ألن والنجدة؛ والجود، العدل، من مركّب الوفاء): "والسير األخالق (في ويقول
 أن ورأى ذلك، في فعدل إليه؛ أحسن من أو به، وثق من يقارض ألّا الجور من رأى

 يتوقَّع لما يتجلَّد أن ورأى ذلك، في فجاد الحظ؛ من الوفاء عدم له يقتضيه بعاجل يسمح
  )٤(".ذلك في فشجع الوفاء؛ عاقبة من

 وغيره، الحب باب في وأخبارها العرب أشعار في كثيرا الفضيلة هذه ظهرت وقد     
 أن كما نفسه، الحب بانتفاء مؤِذن الوفاء انتفاء فإن ا،توكيد أشد الحب باب في وهي
  .وخيانة غدرا كان وإال بها الوفاء يقتضي للمحبوب العهود مواثيق تقديم
  :لعبلة بوفائه يفخر عنترة قول الباب هذا ومن     

ــئن ــألْتَ ول ــذاك س ــةَ ِب ــرتْ عبل خَب  
 

ــا  ــد ألّ ــن أري ــساِء م ــواها النِّ   ِس
ــا  ــاإ وُأِجيبهـ ــتْ مـ ــٍة دعـ   ِلعِظيمـ

 
   )٥(ســاها عمــا وأكُــفُّ وُأِعينُهــا 

 سواها، دون وحدها لها الحب خلوص في لعبلة وفاءه يعرف البيتين هذين في وعنترة 
  .للمحبوب الوفاء في غاية وهذا يسوؤها، ما يأتي وال الشدائد، في نداءها ويلبي
 بن السموأل الجاهلي الشاعر شأِن علو الوفاء لخُلق العرب تعظيم دالئل ومن     

 لقد حتى الوفاء، ذلك سبيل في لولده وفقده القيس، امرئ بأدرع وفائه خبر بسبب عادياء
 من أوفى: فقيل الطائي، بحاتم الكرم في المثل ضرب كما الوفاء، في المثل به ضرب

   )٦(.السموأل
                                         

 .٤٧٢ابن داود، الزهرة، ص : انظر) (١

 . وما بعدها١٥١ابن حزم، طوق الحمامة، ص : انظر) (٢

 . وما بعدها١٥٩نفسه، ص : انظر) (٣

 .٦٠زم، األخالق والسير، ص ابن ح) (٤

 .٣٠٨ابن شداد، ديوان، ص ) (٥

 .٢/٣٧٤الميداني، مجمع األمثال، : انظر) (٦



 

 )٢٢٩٥(

 الوفاء على السنة نصت كما نالقرآ ونص شرفًا، وزادها اإلسالم أعالها قيمة وهو     
- البقرة (﴾عاهدوا ِإذَا ِبعهِدِهم والْموفُون﴿: المؤمنين سمات في تعالى فقال بالعهد،
 أم زوجه لذكر حافظًا ظل أنه الباب هذا في وسلم عليه اهللا صلى وفائه ومن ،)١٧٧

 إليه ُأِتي أو شاة ذبح إذا صويحباتها حتى يتعاهد وكان عنها، اهللا رضي خديجة المؤمنين
 خديجة، صديقة كانت فإنها فالنة؛ إلى به اذهبوا: "يقول شيء أتاه إذا فكان بشيء،
   )١(".خديجة تحب كانت فإنها فالنة؛ بيت إلى به اذهبوا
 تقوم األحنف بن العباس عند الحب شريعة مبادئ أن )٢(الحسن ليلى.د ذكرت وقد     
 ِسمةً كان الذي الوفاء صور بعض هنا وها وفاء،وال والكتمان، الخضوع، مبادئ على
  :العباس لشعر
١- الحياة به امتدت ما الحب عهد على وبقائه -العموم في-  وفائه على النص: 
 حبيبة على مثلهم فاقتصر العذريين، خُطا على الحب في وفائه في العباس سار لقد     
  :فيقول لحبه، السمة هذه لىع ينص وهو األجل، به انتهى حتى عنها يتحول لم واحدة

  
ــيشَ ــا- فَنَِعـ ــشْنا مـ ــى -ِعـ   علـ

 
  والـــصفاءِ  الــــمودةِ  محـــِض 

ـ  ِمتْنــــا  إذا حتَّــــى    جميــــ
 

ــعا، م ــور ــ ــى واألمـ ــاِء إلـ    فَنَـ
ــاتَ  ــوى مـ ــن الهـ ــِدنَا ِمـ   بعـ

 
 ـــاشَ أوـــِل ِفـــي عفَـــاِء َأه٣(الو(   

 في العيش أو بهم اللحاق سوى مآٌل هل يكون لن بعدهما الهوى بأن يقضي حين فكأنّه 
نم متُههما، خصيصة الوفاء يجعل بهذا لكأنّه الوفاء، ِسمبالوفاء كان فحيث لح كَنهذا أم 

  !له مكان فال الوفاء انتفى وإن يكون، أن الصافي الصادق الهوى من الجنس
 هذا جعل ولذلك هما،يجمع الذي الحب به ينماز التي الوفاء صبغة على نَصا يبدو وهذا
مع مقارنٍة موضع في الحب بفيقول غيرهما، ح:  
  عهـــودهم تَبقَـــى ال المِحبـــين َأرى

 
   )٤(بـــاِق داِئــم  وهوانَـــا وعهــدنا  

 
                                         

 .٩٠البخاري، األدب المفرد، ص ) (١

 . وما بعدها١١٨دراسة مقارنة، ص : سعد الدين، العباس بن األحنف: انظر) (٢

 .٥ابن األحنف، ديوان، ص ) (٣

 .١٩٢ابن األحنف، ديوان، ص ) (٤



– 

  )٢٢٩٦(

 المقارنة سياق في- وهذا الحياة، بامتداد االنقطاع يعرف ال دوام هنا العهد ودوام     
  :الوجود قليُل - ديوانه في موضع غير في ترد التي
ومــِدي أد هــا ِبع ــتُ م ــلَّ حِيي ــن وقَ م  

 
 ومـــدلَـــى يـــٍد عهال عو ـــرتَغَي١(ي(   

 إنّما وهذا الملل، ِمن شيء إليه يتسلل أن دون يتزايد دوامه في الحب هذا أن كما      
 دونما فالتزايد طاع،انق دونما االستمرار معنى توكيد من يتضمنه لما الوفاء بباب يلحق
  :دوامه إلى مفِْضيا تمكُّنًا الحب هذا بتمكّن للقول أدعى ملل

 ــي ــَأزداد إنِّ ــا- لَ ــتُ م ــا -بِقي لَه  
 

ــا  ــدها ازداد إذا حبـ ــدما عهـ    )٢(ِقـ
  نَاِزِحارِ  وقُ  أفْنَـى  الـدالـشَّو  تَـهربع  

 
ــسى  ــلُّ أم حا يــالد ــا ِب ــوطَن غَيره   ال

         اددــزقًا يإذا شَــو ارــتْ ِبــِه دحنَز  
 

ــا  فَم هــر غَيي ــن ــِدِه ع هع نمــز   )٣(ال
 من أكثر في وارد وهذا ،)يزول ال (لفظة باستعمال الوفاء على النص يأتي وقد      

  :منها الديوان، في موضع
 فْوِ  خُِذيـا  بـالعِلـي  يـوِدي  أمعو  

 
ــى  ــن علَ ــ ال م حوُل وال وُليــز ٤(ي(   

  ــأن ــواِك ِل ــي ه ــدِري ف ص ــيم   مِق
 

 ــن ــواِك أظُ ه مــس ــزوُل ال أقْ ٥(ي(   
 شعره، في تكرارا أكثرها من وهو النسيان، نفي: الوفاء على النص صور ومن      

  :قوله ومن
 ـــــا أنـــــساِك مـــــا واِهللام   

 
  الركـــاِب مـــع الركـــاب جـــرِت 

        ــةَال ِإن ــي مِنيـــــ   راوحتِْنـــــ
 

 مــو ــِت يـ ــع رحـ ــاِب مـ    )٦(الِغيـ
  إن ــالم ــذي الغُ ــاِك ال ــه أعطَ خَاتَم  

 
   ِذكْـراكِ  أبـاله  قـد  أزهـر  ِسـطْحِ  ِفي 

 

                                         
 .١٤٠نفسه، ص ) (١

 .٢٤٩نفسه، ص ) (٢

 .٢٦٩نفسه، ص ) (٣

 .٢١١نفسه، ص ) (٤

 .٢١٩نفسه، ص ) (٥

 .٥٧ابن األحنف، ديوان، ص ) (٦



 

 )٢٢٩٧(

ــا        اَل مِك زــد ــذْ بع ــِه م ــا فارقِْت   دِنفً
 

   )١(ينْـساكِ  لَـيس  صـبا  ويصِبح يمِسي 
  ــوى ــدي واله ــ قائ ِقي ِهإلَيــو    وشَ

 
 سقِ  لَيى  بالـشَّوـوانِ  ِلـي  والهـدي  

ــا أنْــساِك لَــستُ         ي ــِد ظَلُــومهالــْـ وع  
 

ــلَِّه م ــى ـ ــفَّ حتَّ ــي ُألَ ــاِني ِف    )٢(َأكْفَ
 فناء: متعددة بأساليب والدوام البقاء معنى على اإللحاح السياقات هذه في والالفتُ      

 الهوى تزايد المحبين، من غيرهم مع المقارنة الوفاء، أهل يف إال بعدهم الهوى معنى
 أكثر احتواء إلى باإلضافة إلخ،... الحال وزوال الملل نفي على النص العهد، تقادم مع

: وكقوله ،)لكنتُ (والِمِه) اهللا وعهد واهللا، (كالقسم للمعنى، مؤكدات على المواضع
 ما: (والعمر للوقت االستغراق مقام يف الزمن استعمال وكذا ،)قد إن، أقسم، هواك(

 يمسي فارقته، مذ زال، ما الركاب، مع الركاب جرت ما بقيتُ، ما حييتُ، ما ِعشْنا،
  . به حبه اصطباغ وصدق نفسه، من الوفاء تمكّن على أماراتٌ وكلها ،...)ويصبح
 وفي هجر، أو وصال أو منهما، غضب أو رضا من حال كل على لها الوفاء -٢

 :وموقف ومكان انزم كل
 أنفق فقد وفيها، وإليها عنها الحديث عن يحول ال هو إذْ بهذا، ينطق العموم في وديوانه
 شريعته لها الوفاء أن على نص وقد عليها، مقصور غزله وكل الغزل، في كله شعره
  :أمرهما من حال كل على

  ِلغَيِبهــا  حاِفظــانِ  وعينــي  فُــؤادي
 

  عتْـبِ  وِمـن  ضـاءٍ ِر ِمـن  حاٍل كُلِّ على 
ــساِني  ــوى كَ اله ــه ابــا إذْ َأثْو ِلقْتُهع  

 
   )٣(الحـب  ِخلْعـةِ  فـي  العشَّاِق إلى فَرحتُ 

 سواها، إلى بصره ينصرف وال عنها، فؤاده يميل فال منه، الوفاء محل يعين هنا وهو 
 بالتبعية، عداهما ما حفظ حفظهما ما فإذا لهما، تَبع والبصر الفؤاد غير في وفاء وكلُّ
 وليس ومنتهاه، كماله في لها منه الوفاء جعل قد منه الموضعين لهذين بتعيينه أنه أي

  .فحسب ذكر ما على بقاصر

                                         
 .٢٠٥نفسه، ص ) (١

 .٢٨٢نفسه، ص ) (٢

 .٢٦ابن األحنف، ديوان، ص ) (٣



– 

  )٢٢٩٨(

 قد الذي االضطرار غياب كحال األحوال، كل في منه لَيكون الوفاء هذا إن ثم     
  :العهد وحفظ فاءالو من عهده على يظّل فإنّه ذلك ومع منها، أو منه يكون

ــب ــِك َأِغيـ ــود عنْـ ــره ال ِبـ   يغَيـ
 

 ــأي ــلِّ نَ حال المفٌ وــر ص ــن ــزمِن ِم   ال
 ــإن ــشْ فَ ــلَّ أِع فَلَع رهــد ــا ال   يجمعنَ

 
 ــتْ وإن ــُل َأم ــم فَقَِتي ِن الهــز ١(والح(   

 اللقاء، أمُل بقاءه مدي سواء، حد على والغياب الحضور حال في ينقطع ال دائم وفاء فهذا 
  :قال كما كوجهها، ظاهرها تصور من الخياُل به يسعف وما

  رَأيتُهــا مــذْ وجههـا  عنِّــي غَــاب ومـا 
 

  قَلِْبـي  غَيِرهـا  إلـى  عنْهـا  ِبـي  ماَل وال 
  حبِلهــا وصــِل فـي  حالَــاي اختَلَفَـتْ  وال 

 
 هـدِ  في ِلأقْطَععـا  الببِ ال وفـي  ِمنْه٢(قُـر(   

 فإضافةً ديوانه، في موضع من أكثر في تتكرر والغياب الحضور/والقرب البعد وثنائية 
  :آخر موضٍع في يقول تقدم ما إلى

  وبيــنَكُم بــيِن كــان مــا ســَأحفَظُ
 

 ــاكُم عــي وأر ــشْهِدي ِف ــي م    )٣(ومِغيب
 قد والهجر والوصال، الهجر ئيةثنا منها السياق، هذا في تظهر أخرى ثنائيات وثمة      

 تقدم كما لسرهما، حفظًا اختيارا ال اضطرارا يكون وقد المغاضبة سبيل على منه يكون
  :المعنى هذا في يقول وهو الكتمان، مبحث في فيه القول

ــِك ــالِهجراِن بلَوتُـ ــدا بـ ــي عمـ   وإنَِّنـ
 

ــى  ــِد علَ هالع ــم ــض لَ ــم َأنْقُ ــدِل ولَ َأتَب  
ــ  ــي ذَّبتُوعـ ــِد قَلِْبـ ــاِديا ِبالتَجلُّـ   صـ

 
   منْهِلــي ِمنْــِك ِلــي يــصفُ لَــم وإن إلَيــِك 

  مــستَقَرِه ِمــن الــدمع نَقَلْــتُ فَلَمــا 
 

ــى  ــاحٍة إل س ــن ــد ِم ــران خَ ــِوِل ح عم  
ــِت  ــدنْيا وَأظْلَمـ ــي الـ ــا علَـ   ِبرحِبهـ

 
ــي  ــران وقَلْقَلَِنـ ــلَّ الِهجـ ــِل كُـ    مقَلْقَـ

ــتُ  تَبــى ع ــِسي علَ ــتُ نَفْ ــا وأقْبلْ تَاِئب  
 

ــاب إلَيـــِك   ــذِْنِب متَـ    )٤(المتَنَـــصِل المـ
 

                                         
 .٢٧٦نفسه، ص ) (١

 .٣٢نفسه، ص ) (٢

 .٦نفسه، ص ) (٣

 .٢١٤ابن األحنف، ديوان، ص ) (٤



 

 )٢٢٩٩(

-  الهجران معها استعمل وإن فهو ،)أتبدل ولم أنقض لم العهد على (قوله والشاهد
 فلم د،العه على وبقائه وفائه على لَيِلح -قطعته قد كانت الذي الوصل على ِليحملها
  .الوفي الطبع سجية وتلك بغيره، يبدله لم كما أصله، من ينقضه
 وقت الوفاء على باقيا كان وإن- هنا الهجران دوام على قدرته انتفاء إن ثم     

 حتى الوصال سبيِل التزاِم على يحمله الوفاء من بنوٍع القول إلى يفضي - إياه اختياره
  :قوله في المعنى هذا على نص وقد منها، غضبه وقت في

ــد ــتُ وق ــوى كُن أه كُممــر ص ــو ــه لَ   َأطَقْتُ
 

 ــن ــي ولك ــم قَلْب ــد لَ ــنْكُم يِج ــدا ِم ب  
ــى  ــب أب ــح- القل يــِب و ــا -القَلْ ــبابةً إلّ ص  

 
ــا  ــا إلَيه ــِديم أن وإلّ ــا ي ــودا لَه    )١(ال

 عاجزا نفسه يجد ينح الكبير الوجع صدى يتردد) القلب ويح (االعتراضية الجملة وفي 
 منزع ينزع الذي القلب هذا متابعة إال أمامه يكون وال فيه، رغبته مع صرمها، عن

  .إليها والتشوق لها الحب في الوفاء
 لكنهم فيه، هم مما الخالص حاولوا الذين العذريين من غيره إليه سبقه مذهب وهو

  :عجز كما عجزوا
ى  ُأريـــدـــا  ِلأنْـــسههجفَكَأنَّمـــا  و  

 
ــُل  ــي تَمثَّ ــلِّ لَيلَــى ِل    )٢(ســِبيِل ِبكُ

 باٍق العباس أن غير ومغاضبة، صدودا ابتداء؛ منها يكون قد الهجران أن على      
  :الهجران أوجده وإن يتبدل، وال يتغير ال الوفاء عهد على

  فَتَرِثـــي ألْقَـــى الـــذي تَـــرى َألَـــستَ
 

  حـــاِلي وِلـــسوِء صـــبابِتي ِلطُـــوِل 
 وــد ــدتْ قَـ ــِك َأبـ ــاِن لَـ ــي العينـ   َأنِّـ

 
   قَــاِل غَيـر  لَـكِ  -النَّــوى طـول  علـى - 

  -حبِلـــي ِبقَطْـــِع بـــدْأِت وإن- ولـــستُ 
 

ــى  ــاٍل علَـ ــِلكُم حـ ــساِل ِلوصـ   ِبـ
  عنِّــــي أقْــــساِك مــــا اُهللا تعــــالى 

 
 ــذلك ــلُّ ك ــِق ك ــِب طَلْ ــاِل القَلْ    )٣(خَ

 

                                         
 .٢٠٣نفسه، ص ) (١

 .١٠٨كثير عزة، ديوان، ص ) (٢

 .٢٢٥ابن األحنف، ديوان، ص ) (٣



– 

  )٢٣٠٠(

 متمثٌِّل للعناء األكبر العامل أن إال هنا، حاله لسوء سبب جملته في الهجران كان وإن
 إنه بل فارك، وال لها قاٍل غير فإنه هذا ومع ،)الوصل قطع ابتدائها(و) النوى طول (في
  :عنه تعرفه الذي العهد على باٍق

  وَأحوطُـــه غَيبهـــا لَـــأرعى وإنِّـــي
 

 نـاءٍ  فـي  منهـا  كنتُ وإنبِ  وفـي  ع١(كَـر(   
 ليجعلها إنه بل دونها، له خصيصة الوفاء أن أحيانًا يؤمن جعله قد العناء اهذ ولعل 

  :فيه الخُلق هذ على شاهدا
ِت ولقـــدلَـــوِتي بدـــوِتني مـــدفَوج  

 
ــى  ــظَ أوفَ ــي وَأحفَ ــِب ف ــلَا المِغي ص٢(وَأو(   

 العدو، كشهادة - بينهما المغاضبة مقام في-  تكون ألنها هنا شهادتها على نص وإنّما 
  :حقًا فتكون

ــضُل ــا والفَ تْ مــِهد ــِه شَ ــداء ِب ٣(اَألع(   
 في يجلجل الذي الحب وصوت الوفاء نزعة لكن جميعا، منهما الصدود يكون وقد      

  :يقول الحكمة، صوت تغليب على يحمالنه فؤاده
  متَغَــــضب ِكالهمــــا العاِشــــقاِن

 
ــا  ــشَوقٌ وِكالهمــ ــرب متَــ   متَطَــ

  مراِغمــا وصــد مراِغمــةً دتْصــ 
 

ــا  ــا وِكالهمـ ــاِلج ِممـ ــب يعـ    متْعـ
 اِجـــعر تَـــكأِحب الـــذين متَهـــرجه  

 
 إن مــي ــا المتَـــ ــب قَلَّمـــ   يتَجنَّـــ

 إن نُّـــبالتَج إن كَّـــنـــا تَمِمنْكُم  
 

 بد لُوــس ــه الـ ــز لَـ ــب فَعـ    )٤(المطْلَـ
 ترك على يحمله ألنّه تقدم، كما الوفاء، جنس من هو) يتجنب قلما المتيم إن (وقوله 

 تُحمل فقد األخير، البيت في تمثلت التي الحكمة لغة الالفت أن غير الحبيب، هجران
 تشوقها من له بدا ما استعماله على حرضه ما ولعل التهديد، أو التخويف من شيٍء على
  .وثانيها األبيات أوُل عنه يفصح ما على مغاضبة، من بينهما وقع مما ومكابدتها إليه

                                         
 .٣٥نفسه، ص ) (١

 .٢٢٦نفسه، ص ) (٢

 .١٦الرفّاء، ديوان، ص ) (٣

 .٢٨ابن األحنف، ديوان، ص ) (٤



 

 )٢٣٠١(

 شيء عن اإلعراض تعمد من إن إذْ التجربةُ؛ تُصدقها حكمةٌ المذكورة والحكمةُ
الداء (في القيم ابن ذكر ولذلك عنه، قلبه وينتقل يسلوه أن أوشك بغيره وااللتهاء 
  .به االشتغال ترك: العشق دواء من أن )١()والدواء

 ال ما العناء من موِرثٌ) والغياب الحضور (البعدين هذين في الوفاء لزوم أن على      
  :الهوى أهل إال يعرفه

ــتَ إذا ــسِليك ال كُنْـ ــن يـ ــه عمـ   تُِحبـ
 

ــشِْفيك وال تَنَـــاٍء،  ــالِق طـــوُل يـ   تَـ
ــا  ــتَ فَمـ ــستَِعير إال أنـ ــشاشةً مـ   حـ

 
ــٍس ِلمهجـــِة  ــراِق آذنـــتْ نفـ    )٢(ِبِفـ

 فلئن لديها، بالضرورة ومعلوم مشهود لفوز حال كل على وفاءه أن يقرر والعباس      
  :وفضوله القول نافلة من يبقى أنه إال ذكره من وأكثر مواضعه فصل قد كان

 دــه ــك وَأشْـ ــي ّأنَّـ ــقٌ بـ   واِثـ
 

 ــتَ وإن ــر كُنـ ــا تُظِْهـ ــر مـ   تُظِْهـ
        ــك   بالوفَــــا تَعِرفُنــــي وأنّــ

 
   )٣(تُنِْكـــر وال الحـــديِث تِْروســـ ِء م

  ــي ــي فَِثِق ــِت ب ــرفُ فأنْ ــي َأع   ِمنِّ
 

   )٤(واإلعــالِن الــسر فــي ِبِحفــاِظي 
 :شيء كل عن الدائم وذكرها المالزم وبخيالها بها االشتغال -٣ 

 األحبة ذكر ينفك يكاد فال المخلصين، األوفياء وخَلَّةُ الصادقين، العشاق سجية وتلك
  :العباس يقول المعنى هذا وفي وألسنتهم، أفئدتهم نع وخياالتُهم

ــتَ ــغُْل أنْ ــَؤاِد شُ ــن الفُ ــلِّ ع ــيٍء كُ   شَ
 

 ســي ــو لَ ــَؤاد يخْلُ ــى الفُ ــا حتَّ   يراكَ
ــا  ا مــد ــي ب ــخْص، ِل ــِمعتْ وال شَ ُأذْ س  

 
ــاي م ــسا نَ ــا ِح ــِسبتُك ِإلَّ ــا ح    )٥(ذَاكَ

 كل في له لتتراءى إنها بل برؤيتها، عينه رتق حتى ينقطع ال بها دائم شغل في فهو 
  :منامه حين به يلم الذي طيفها يفارقه يكاد وال حس، كل مع صوتها يسمع ويكاد وجه،

  عيِنــي نُــصب َأرقُــد ِحــين خَيالُــِك
 

  يـــزوُل لَـــا انِْتبـــاِهي وقْـــِت ِإلَـــى 
                                          

 .٥٦٦ابن قيم الجوزية، الداء والدواء، ص : انظر) (١

 .٢٠٣ابن األحنف، ديوان، ص ) (٢

 .١٤٥نفسه، ص ) (٣

 .٢٨٢نفسه، ص ) (٤

 .٢٠٤ابن األحنف، ديوان، ص ) (٥



– 

  )٢٣٠٢(

ســي ــي ولَـ ــلَةً يزورِنـ ــن ِصـ   ولَِكـ
 

ــِديثُ  ــنَّفِْس ح ــِك ال ــِه عنْ ــوُل ِب ص١(الو(   
 على نَص وقد انتباهه، حتى عليه يلح ويجعله بخيالها يأتي نفسه في لها الدائم فذكره 

 وأوجع ديوانه، من كثيرة مواضع في لسانه وعلى فؤاده وفي نفسه في بذكرها اشتغاله
  :االفتراق مقام في يكون حين االشتغال هذا يكون ما

  ســـلُوِني أو الهـــوى عـــِن خَبرونـــي
 

 ــي نَـــار ــاء تَمـــد قَلْبـ ــوني مـ   جفُـ
 ــك ــار ِتلْ ــي نَ ــِب ف ــدها القلْ ـــ أوقَ الح  

 
  المكْنُـــوِن ِبالْمـــضمِر فَباحـــتْ ــــب م

  أخْـــ فَمــا الحِبيــب عيِنــي فَقَــدتْ 
 

  العيـــوِن أشْـــقَى تَكـــون أن ــــوفَِني م
 هــر ــاِزم ِذكْـ ــي، لَـ ـــ وال ِلقَلْبـ   عهـ

 
ــد م ــي ـ ــِه ِلعيِن ــذُ ِبوجِه    )٢(ِحــيِن منْ

 جاء بكونه السالف على ويزيد نفسه، االفتراق موضوع في ينتظم آخر سياق وفي 
  :العباس يقول وصدا، منها هجرانًا

  متَغَـــضبا معِرضـــا ويـــصِبح يمـــِسي
 

ــصدتُ وإذا  ــه قَـ ــو إليـ ــد فهـ   يِحيـ
 ــِضن ــي ويـ ــاِم عنِّـ ــصاِرما ِبالكَلَـ   مـ

 
ــي  ــا وِبمهجِتـ ــد وِبمـ ــود يريـ    أجـ

  وِفراقَــــه صــــده ُأحــــاِذر إنِّـــي  
 

 ــراقَ ِإن ــى الِفـ ــب علَـ ــِديد المِحـ   شَـ
ــا  ي ــن ــاني م ــم دع ــر ثُ بــا أد ظَاِلم  

 
 ــع ــتَ ِارِجـ ــٌل وأنْـ ــود مواِصـ   محمـ

  فَكََأنَّمــــا ِذكْــــركُم لَــــُأكِْثر إنِّــــي 
 

ــراِب  ــساِني عـ ــركُم ِلـ ــود ِذكْـ    )٣(معقُـ
 حتى بلسانه الذكر هذا تمسك على داللة العروة في الحبال بعقد ذكرها دوام عن وتعبيره 

) عرا (اختيار في ظاهر) الوثَاقَِة (ومعنى الحبل، يعقد كما به ذكرها عِقد عروةٌ لكأنه
 ينبتّ، وال ينقطع ال مشدود هو بل مؤقّتًا، تمسكًا أو اتصاٍل محض فليس ،)معقود(و

 وهو المقاصد، أعظم هو سياٍق في الكريم القرآن في االستعمال هذا ورود هذا ودليل
 يكْفُر فَمن الْغَي ِمن الرشْد تَّبين قَد الديِن ِفي ِإكْراه لَا﴿: تعالى فقال واإلسالم، التوحيد

 ﴾عِليم سِميع واللّه لَها انِفصام الَ الْوثْقَى ِبالْعروِة استَمسك فَقَِد ِباللِّه ويْؤِمن ِبالطَّاغُوِت
                                         

 .٢٣١نفسه، ص ) (١
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 )٢٣٠٣(

 استَمسك فَقَِد محِسن وهو اللَِّه ِإلَى وجهه يسِلم ومن﴿: تعالى وقال ،)٢٥٦-البقرة(
 غير في االستعمال هذا يرد ولم ،)٢٢-قمانل (﴾الُْأموِر عاِقبةُ اللَِّه وِإلَى الْوثْقَى ِبالْعروِة

  .انفصامها وانتفاء الرابطة، هذه وثاقة علو على يدّل فيهما وهو الموضعين، هذين
 وسالٍم مكاتبٍة من يحفظها ما بتطلّب بينهما المودة رعاية الوفاء صور ومن -٤

 :وزيارٍة
 :يقول
 ُــت تُ كَتَبــَأكْثَر ــاب فَ ــيكم الِكتَ   ِإل

 
   )١(كَــاِتِبي مــلَّ لقــد حتَّــى ٍةرغْبــ علَــى 

  وروال َأز ــد ــي بــ   أزور أن لــ
 

ــتُ إذا م ــتَِطيع ال كنـ ــا َأسـ    )٢(اجِتنابـ
 كل له، مغاضبةً كانت وإن بالزيارة محبوبته وتعاهد منها، واإلكثار بالمكاتبة فتمسكه 

 سالمه الرياح للَيحم إنّه بل موصوال، الود بقاء على وحرصه لها وفائه دالئل من هذا
  :فيقول سالمها إليه تحمل أن ويسألها إليها

ــي ــتَهِدي وإنِّـ ــاح لََأسـ ــلَامكُم الريـ   سـ
 

  ِبهبـــوِب نَحـــِوكُم ِمـــن أقْبلَـــتْ إذا 
  إلـــيكُم الـــسالِم حمـــَل وأســـألُها 

 
 ــإن ــي ف ــا ِه موــتْ ي ــأِجيِبي بلَّغَ    )٣(فَ

 ويعد المزار، بعد على زيارتها عناء فيتجشّم إعراض،و عنه صدود في لَتكون إنّها بل 
  :الحق المحب شأن من هذا

كُمورــز ــافيكُم ال نَــ ــوِتكُم نُكــ   ِبجفْــ
 

 إن ــب ــم إذا المِحـ ــستَزر لَـ   زارا يـ
 تَقِْربــس ي ارــد ــوقًا ال ــي شَ هــةٌ و نَاِزح  

 
 نم الَجقَ  عالـشَّو  ِعدِ  لـمتَبـسي  ار٤(االـد(   

 إلى ليبادر إنه بل بمثله، هجرانها يكافئ قلّما إذْ موضع، غير في المعنى هذا ويؤكِّد 
  :بينهما الحب لدوام وطلبا يجمعهما، الذي للود وفاء وصالها

ــا ــَل ي ــاِس َأغْفَ ــا النَّ مــي ع ــم ِب هلَموأع  
 

ــا  ى ِبمــداو ــِه ي ــي ِب ــاِلي حزِن لْبوب  
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– 

  )٢٣٠٤(

ــسنَا ــتَ وإن لَـ ــا كنـ ــا تَجفُونـ   وتَقْطَعنَـ
 

 ــك ــى ِبتاِرِكي ــاٍل علَ ح ــن ــاِل ِم ١(الح(   
 ٥- عاءِل اداهكلِّ تَج نِفِه في يجتهد مرة من فوز محبة عن صدسالرقباء أو الح 

 : األهل من حتى أو
 لكن أشعاره، في واضح به ضيقه وأثر فيه، ما المكابدة من وفيه اللَّْأواء، غايةُ وهذا
 المكابدة من الجنس هذا منه يقتضي عليه، والثبوت الوفاء سبيل أي اختاره، الذي لهسبي

 :يقول المعنى هذا وفي بينهما، للمحبة واستبقاء الصلة دوام على حفاظًا
ــا ي زــو ــم فَ ــن كَ ــغٍْن ذَِوي ِم ــتُهم ِض أير  

 
 نــو ــِك ينْهـ ــن عنْـ ــا ال ولكـ   يطاعونـ

  ِبنَـــا وِثقْـــِت قَـــد إذْ نُبـــاليِهم ولَـــا 
 

 ــرون ــا َأيكِْثــ ــا َأم كَلَامــ    )٢(يِقلُّونَــ
 ربما بل عنها، النهي هذا من خيرا به يريدون ال أنهم يعني) الضغن ذوي (من وكونهم 

 يريدون ما لهم تحقّق وقد وفوز، العباس بين اإلفساد ومحض الحسد لهم الحامل كان
  :هاأول التي القصيدة سياق بذلك يوحي كما

ــي َأظَــــاِعنُون ــا؟ أم فَنَبكــ   مقيمونــ
 

  تُِريـــدونا عمـــا غَفْلَـــٍة لَِفـــي إنَّـــا 
ــرتُ  ــن أنْكَ ــم ِم ــا ودكُ ــتُ م ــه كُن    أعِرفُ

 
ــا  م ــتم ــي أن ــا ل ــتم كم ــا كُن    )٣(تَكُونُون

 إما بينهما التباعد سياقاتُ هي والرقباء الالئمين تجاهُل فيها الوارد السياقات وأكثر 
ا، أو اتهاجرافتراٍق مقام في-  التجاهل معنى على النص على بإلحاحه وكأنه اضطرار 
  .الذكر واتصال والود الحب من عنه تعلمه ما على والدوام لها الوفاء على يدلُّ -بينهما
  :عنهم نصه ينقل بل النهي، محض يذكر فال تفصيلًا أكثر اإللحاح يِرد وقد     

ــِرفْ ِاص كــَؤاد ــا فُ ي ــاس بــا ع   ملْتَِفتً
 

ــا  نْهــا ع ــتْ وإلّ فَم ــن ــا ِم هبا حــد كَم  
ــي  ــَأمنَح إنِّـ ــلَّ ودي لَـ ــٍة ِذي كُـ    ِثقَـ

 
ــرفًا  ــه ِص ــاب إن وَأحفَظُ ــِهدا أو غَ    شَ

ــصيتُ  ــا عـ ــاد ِفيهـ ــم اِهللا ِعبـ   كُلَّهـ
 

 ــن ِني مــام ــفَها لَ س ِني َأوــام ــدا لَ   رشَ
 ــم ــِد لَ ــود يفْقَ ــن ال ــي ِم ــِدها قَلِْب    ِلمفْقَ

 
 ــن ــي لك ــداةَ قَلِْب ــيِن غَ الب ــد ــدا قَ    فُِق
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 )٢٣٠٥(

ــو ــا لَ ــن َأنَّه ــروِم وراِء ِم ــي ال ــٍد ِف    بلَ
 

ــا  ــتُ م ــكُن كُنْ ــا َأس ــك إلّ ــدا ذَِل    )١(البلَ
 تعلقه على لوٍم من وجده ما يبدو فيما إنشائها سبب وكأن القصيدة، أول األبياتُ وهذه 

 األخير إلى الثاني من واألبيات عنه، ارتحالها بعد الكمد هذا أورثه الذي النحو على بها
 إلى النظر دون لفوز، ووفائه الود على ثباته وتوكيد هؤالء على الرد معنى في كلها

  .له صادقًا نُصحا أو منهم سفها كان إن الالئمين مقصد
 إلى إثره العباس فينقلب له، الباذل لمقصود معاكسة يجةبنت يأتي قد اللوم هذا إن بل     
  :بها والتهيام الوجد من عليه كان مما أسوأ حاٍل

ــا أال ــاهون أيهـ ــا النَّـ ــفَاهةً عنْهـ    سـ
 

   )٢(فَأقْـِصروا  نَهيـتُم  مـذْ  وجِدي ازداد قَِد 
 بغيتهم يحقِّقوا ولم لديه، قدرا زادها مما بغضها على ليحملوه عنده بها وشايتهم أن كما 

  :فعلوا مما
ــون حطَّـــِك مـــا ــٍة ِمـــن الواشُـ   رتْبـ

 
ــِدي  ــا ِعنْـ ــرِك ولَـ ــاب ضـ   مغْتـ

 مــأنَّه ــوا كَــ ــم َأثْنَــ ــوا ولَــ    يعلَمــ
 

ــِك  ــِدي علَيـ ــذي ِعنـ ــابوا بالـ    )٣(عـ
 من الضجر إلى يفضي -وفوز العباس مراقبة في-  الدائب جهدهم أن غير      

 مرادهم يبلغوا فلم سدى ذهب قد معلوم هو كما جهدهم كل أن على المستمر، إلحاحهم
  .كله هذا من

 خشية والوشاة الرقباء أمر من العباس إشفاق شدة عن يكشف الديوان وتصفّح     
 المواقف بعض أن غير حقيقتها، كتمان في اجتهاده مع والسيما وفوز، هو ِسره افتضاِح
 إلى بالعباس أفضى ربما الدوام على رقبتهم على الرقباء واستمرار الوشاة حاحإل وتتابع
 بعض في يظهر وهذا تجنّبهم، ومحاولة منهم الحذر على القائم حاله ومن منهم الضيق
  :كقوله أبياته

ــوم ــاِذلون يلُـ ــى العـ ــصاِبي علـ   التَّـ
 

ــد  ــِدي وق هــى ي ــِد إل ــِصيح الرشْ   النَّ
   ِلـــي مـــا رقبـــاءوِلل ِلـــي مـــا َألَـــا 

 
ــيح َأم َأأســـكُتُ لَهـــم ومـــا     )١(َأِصـ
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 بحاٍل يمكن فال األهل، جهة من آتيا اللوم كان ما إذا صعوبةً يزداد الشأن أن كما    
 هو بل يعنيهم ابنتهم فأمر والوشاة، للرقباء قالها كما) لهم وما لي ما (لهم يقال أن

 رضاهم باتباع لهم وعده على ينص -يبدو كما- وتضجر تشوٍق موقف في لكنّه أمرهم،
فوز ابنتهم مع ذهب الذي قلبه إليه أعادوا إن:  

ــا ي زــو ــِك فَ ــاموِني َأهلُ ــتُ لَ ــم فقُلْ لَه:  
 

  مزجــورِ  غَيــر  َأدعكُــم  فُــَؤاِدي  َأدوا 
   لَكُــــم نَاِصــــح أنِّــــي يعلَــــم اُهللا 

 
ــِدي  هج ــن ــعِيي ولَِك س ــر ــشْكُوِر غَي م   

ــا  ــَل ي ــوٍز أه ــا فَ ــي َأم ــدكُم ِل ــرج ِعنْ   فَ
 

ــي  ــةٌ وال! ويل احر ــن ــوِل ِم ــري طُ   تَعِزي
ــا  ــَل ي أه زــو ــوني فَ ــين ادِفنُ ب ــم    دوِركُ

 
ــِسي  ــداء نَفْ ــك الِف ــدوِر ِلِتلْ ــن ال    )٢(دوِر ِم

 ِلقاء جعل فقد المقام، هذا في حتى بفوٍز ثهتشب يقرر المنطقي األسلوب هذا باتّباعه وهو 
 غير لذلك تبعا إياها تركه فيكون عقلًا، متعذِّر أمر وهو قلبه، إليه يعيدوا أن إياها تركه

 فوز أهل إرادة حتى يتبع لم العباس كون الوفاء، بجنس إلحاقه يمكن مما وهذا ممكن،
  .عنها بتخليه مطلبهم في

٦- ر إعالنُهبدال بها يبغي ال هأن المتكر: 
 في بها وهو ِمثٌْل، لها عنده ليس إذْ متحولًا؛ عنها يرضى ال فهو الوفاء، صور من وهذا
  :قوله ذلك من ديوانه، في متفرقٌ معنًى وهو سواها، عن شُغٍل

ــي ــي راحِتـ ــاِم ِفـ ــى الكَلَـ   َأراِك حتَّـ
 

 شَــاِغلًا ِمنْــِك ِبــي ِإن ــناِك ع٣(ِســو(   
 بها الحكم اختصاص داللة تحمل) شاغال منك بي إن (بقوله بها االشتغال عن هوعبارت 

 يدّل ما قدم وإنما ،)منك شاغال بي إن (يقل فلم التأخير، حقّه ما بتقديمه وذلك وحدها
 نعبد إياك﴿: تعالى قوله في المفعول تقديم نحو على ،)شاغال (الحكم قبل) منك (عليها
 واالستعانة العبادة قصر إفادةُ المقام هذا في التقديم ففي ،)٤-الفاتحة (﴾نستعين وإياك
 الكريمة اآلية في للقصر مشابهةٌ قَصٍر إفادةُ العباس بيت وفي سواه، دون سبحانه عليه
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 ،)شاغال (به المتعلَّق على) والمجرور الجار (المتعلِّق تقديم هو آخر طريٍق من
  .سواها دون وحدها بها كان اشتغاله أن والمقصود

 كعادته، الزمن يستحضر الوفاء من الصورة هذه على المتكرر إلحاحه في وهو     
  :شعره بعض في يقول ،...الدهر/الزمن/العمر بامتداد وفائه امتداد فيجعل

  عهــدها أصــبح كَيــفَ ِشــعِري لَيــتَ َألَــا
 

 امــى َأد ــا علَ م ــد ــان قَ ــد َأم كَ ــرا قَ تَغَي  
 ــِإن ــ ف يك ــر ِر مهــد ــر ال ــا غَي هدو   

 
   فَـــَأدبرا الزمـــاِن طُـــوُل ِبـــِه وَأودى 

ــِإنِّي  ــاِقي فَـ ــود لَبـ ــا الـ ــدٌل لَـ   متَبـ
 

ــواها    فَــُأقْبرا َأمــوتَ حتَّــى ِبهــا ِس
 فَلَــم ِمثْــَل َأر ــبلَــى الحِلــِه َأبِلَأه   

 
   )١(وَأصـبرا  ىَأشْـقَ  الِعـشْقِ  أهـلِ  ِمثَْل ولَا 

 بقائها من حالها يعلم يكن لم وإن الوفاة، حتى بدلًا بها يرضى لن أنه على هنا ينص فهو 
 متحول عنها له ليس حال كل على فهو العهد، طول بفعل تغيرها أو بينهما كان ما على
  .متبدل وال

 مرغوب أنه فعلى ة،منتفي المشيئة ولكن موجود، البديل بأن يقر آخر موضع وفي     
  :وصلها سوى وصلًا يريد ال أنّه غير فوز، سوى كثير من الصلة

  فَــــج ِبكُــــلِّ والراِقــــصاِت َأمــــا
 

 ــُؤم ــتَ تَـ ــي البيـ ــرٍق ِفـ   وواِد خَـ
 تْ لَقَـــدظَِفـــر تُكُمدـــوِبقَلِْبـــي م   

 
ــتْ  ــي فَحلَّ ــشِّغَاِف ِف ــي ال ــَؤاِد وِف    الفُ

 لَـــوأنِّـــي و ـــلَتِْني َأشَـــاءاصلَو  
 

  صـــواِد وصـــِلي ِإلَـــى ِحجـــى ذَواتُ 
   صـــور َأِبيـــِك بنَـــاِت ِمـــن عقَاِئـــُل 

 
 اتُ إلَــــيطْــــٍف ذَوــــاِد عوانِْقي   

 لَـــى فَِجْئـــتُكُمـــٍأ عى ظَموِلـــَأر  
 

 ــم ــك فَلَـ ــدكُم يـ ــٌل ِعنْـ ــصاِد بلَـ   ِلـ
   خَلِْفــي البحــر تَركْــتُ جهلًــا ومــا 

 
ــتُكُم،وج  ــى ْئـ ــص إلـ ــاِد مـ    )٢(الثِّمـ

 

                                         
 .١٣١نفسه، ص ) (١

 .الماء القليل الذي ليس له مسايل تمده: ، والثماد٧٨ابن األحنف، ديوان، ص ) (٢



– 

  )٢٣٠٨(

ناسبته دقيقٌ الثاني البيت في) ظفرت (الفعَل واستعمالُهالذي السياقَ لـم على فيه نص 
 كان فكأنّما غيرها دون واحدةً اختار قد قلبه وكون منه، القرب طلب على النساِء تزاحِم

  .لمودتها ظفرا ذلك
 المحتدم صراعه على داللةٌ خفي آخر وجٍه من) ظفرت (الفعل استعمال في كان وربما

 لهذه كانا والظفر الغلبة أن غير لقلبه، صيانةً مدافعتها في اجتهد التي المودة هذه مع
  .تاما تمكُّنًا قلبه من تمكّنت التي المودة
 قاالتفا ذلك بينهما، المنعقد االتفاقَ وحدها لفوٍز الوفاِء علّة من العباس يجعل وقد     
 بغير االتصاُل مثله إلى يؤدي ال قد صادقًا اتصاال وتتصل األرواح فيه تتجانس الذي
نمعه تتجانس م:  

ــون ــو يقول ــتَ لَ مألْه ــك ــا قلب   غَيره
 

  يواِفقُـــه ِســواها  شَــيء  وال ســلَوتَ  
 ــو ــتُ ولَ ــن كُن ــذُقُ ِمم مي ــب ــا الح كَاِذب   

 
ــدتُ  جا وــر ــا كَثي ــن غيره م ــه    )١(ُأماِذقُ

 لـمن الود يخلصون ال ممن هو يكون أن بقلبه غيرها إصفاء إلى الوحيد السبيَل فجعل 
 ما وهذا النساء، مع الحب ِصالت من االستكثار المخلصين غير دْأِب ِمن إن إذْ يحبون،

 قلبه لميل قمواف فال سواها دون وحدها لفوز الود أخلص الذي العباس على يصدقُ ال
 يتحقّق التي) الموافقة (وجود وهو عليها، القتصاره نفسي تعليل إلى إلماح وهنا غيرها،

 شَن وافق: "العرب قول ومنه وتآلفها، األرواح تعارف الـمسماة وهي الميل، هذا معها
  .االتفاق هذا ألجل زواجهما ثم اتفاقهما قصة من يذكَر ما على )٢("طبقة

  :متعددة بأساليب عليه ويلح ديوانه، من كثيرة مواضع في االكتفاء هذا على سميق ولذلك
 اِهللاوا وٍة ِمثْقَـالُ  القَلْـبِ  ِفـي  مذَر  

 
   )٣(شُــغِْل لَِفــي قَلِْبــي ِإن ِســواها؛ ِلــُأخْرى 

 
 ــا واِهللا ــي لَ ــواِك َأبِغ ــةً ِس ِبيبح   

 
   )٤(عـود  المـورقِ  الـشَّجرِ  فـي  اخْـضر  ما 

  اى  ِلـُأنْثَى  مـةِ  ِسـوِبيبزٍ  الحفَـو  
 

 ـــظٌّ فُـــَؤاِدي ِمـــنلَـــا حو ِكـــينتَم  
 

                                         
 . يخلصهشابه ولم): مذق الود(و. ١١٤نفسه، ص ) (١

 .١٧٧ابن سالم، األمثال، ص ) (٢

 .٢١٢ابن األحنف، ديوان، ص ) (٣

 .١٠٥نفسه، ص ) (٤



 

 )٢٣٠٩(

   ِفـــداها ُأنْثَـــى كُـــلَّ اُهللا جعـــَل       
 

 ــع ــدا َأن مـ ــا الِفـ ــين لَهـ    )١(تَهِجـ
 أن على داّل وهو أشعاره، في مرة غير وارد) أنثى كل (قوله في التعميم واستعماله 

نفيستغرقٌ عاطفته دائرة من سواها ها النساء جنس مجميع:  
 ُّاكِ  أنْثَـى  كُلالٌ  ِعنْـِدي  ِسـوِشـم  

 
ــامِت  ــِدي شَـ ــِت المعتَـ ــين وأنـ    )٢(يِمـ

  رجــَأه ــلَّ س ــى كُ ــد ُأنْثَ عٍز بــو    فَ
 

ــا  ــا وذَاك وُأنِْكرهــ ــُل لَهــ    )٣(قَِليــ
 لتشمل حياته، من النساء نفي دائرة وسع نّهبأ يفيد قد) أنثى كل سأهجر (األخير والبيت 

) قليل لها وذاك (قوله في ولعل صورها، كل في المعاملةَ -العاطفي الميل جانب إلى-
 لهذا يعجب المتلقي يجعل قد عقلًا التام الهجر ذلك تَعذُّر ألن وذلك هذا، على يدّل ما

 هذا على ردا) قليل لها ذاكو (الكلمة هذه فكانت منه، ويستكثره العباس من القرار
  .التصور
٧- اها ِخيانِته نفيإي: 

 الزمان، أكثر تباعدهما: وروده كثرة تفسير من ولعل أشعاره، في يِرد ما أكثر من وهو
والتباعد وكون بينهما، لإليقاع السوء قالة بعِض ِسعايِة إلى باإلضافة للظنون، كبير باب 
 كريِم من عليه هو لما النساء؛ لدى قبوال تلقى التي العامة الشخصيات من العباس
 أشهر وبأصوات الناس بين السائر الشعر وقوله ظُرِفِه عن فضال الهيئة، وحسِن السجايا
  .المغنّين
 على بينهما انعقدتْ قد معاهدةً كان أوله أن المعنى هذا في أشعاره استقراء وظاهر     
  :قولي هذا وفي العهد، وحفظ الوفاء

لَـــوـــا إلـــى ِملْـــتُ ِشـــْئتُ وِرهغَي  
 

ــى  ــن إلـ ــون مـ ــِودي يكُـ ــِنينَا ِبـ   ضـ
ــي  ــتُ ولَِكنِِّنـــ ــدتُها كُنْـــ    عاهـــ

 
ــى  ــا َأدوم أن علَــ ــا وَألَّــ    )٤(َأخُونــ

 

                                         
 .٢٦١نفسه، ص ) (١

 .٢٦٠نفسه، ص ) (٢

 .٢١١نفسه، ص ) (٣

 .٢٧١ ابن األحنف، ديوان، ص )(٤



– 

  )٢٣١٠(

 المواضع وفي عليها، قدرته مع خيانتها لتركه سببا بينهما كان الذي العهد يجعل فهو
 عن مختارا النصرافه قوةً أشد سببا يذكر ديوانه من معنىال هذا تحمل التي األخرى

 انقياده دون حائال يصوره الذي وهواها حبها وهو شاء، لو القدرة توفر مع فوز خيانة
ى أليفوز هوى خالف هو:  

ــوال ــبكُم ولـ ــا حـ ــوز يـ ــتْ فَـ   دامـ
 

  بــــذُوُل واِصــــلَةٌ بالحــــب لَنَــــا 
ــي  ــصِري عِم ب ســي ــرى فَلَ ــا ي    جمالً

 
 سلَـــى فَلَـــياِك عِســـو ِليـــُل لَـــهد   

 اِك ِلـــَأنـــوِري ِفـــي هـــدص ِقـــيمم  
 

 ــن ــواِك َأظُـ ــسم هـ ــزوُل ال َأقْـ   يـ
   ِلقَلِْبـــي مرتَِهنًـــا هـــواِك يظَـــلُّ 

 
ــي  ــن وقَلِْب ــوى ِم ج ــب ــوُل ح ح١(ي(   

 هواك مقيم، صدري في هواك حبكم، لوالو: (لها حبه هو يقرر كما هنا العلة فمناط 
 صلته ويقطع سواها، ينفي الذي الحب وهو ،)لقلبي مرتهنًا هواك يزول، ال أقسم

 على فليس جماال، يرى فليس بصري عمي بذول، واصلة بالحب لنا دامت: (... بغيرها
: المعنيين هذين في تصب كلها فاألبيات ،)يحول حب جوى من وقلبي دليل، له سواك

  ).سواها إلى وميِلِه لها خيانته نفي(و) وحدها لفوز حبه(
 نحو إياها، خيانته لترك الدائم الحائل ليجعلها لفوز، حبه أي نفسها العلة ِذكْر ويكرر

 :قوله
ــي ــي ِثِق ــو ِبعيِن ــستُ فَلَ ــن آنَ ــصِري ِم ب  

 
  البــصر يــصحبِني لَــم لَــِك ِخيانَــةً 

ــواِك  ه ــتْر ــى ِس ــيقَ علَ ــِك لِْب ــِه أِقي    ِب
 

 ــا ُأنْثــى كُــلِّ ِمــنلَه نــستَحسي ٢(النَّظَــر(   
 يفهم ما تجاههن منه يبدو وال وصاال، لهن يبذل فال الِحسان له تعِرض قد إنّه ثم      

  :لفوز خيانته منه
ــوٍم رب َأال ــا يـ ــوم يـ ــه ظَلـ   قَطَعتُـ
 

  لـــشَّربا يعِظمهـــا حـــسنَاء ِبملِْهيـــٍة 
 ــا فَُأقْــِسمِنــي خَانَتْــِك ميٍة عِبنَظْــر   

 
ــا،  ــي، وال إليه ــِك وال كَفِّ ــب خَانَ    )٣(القَلْ

 
                                         

 .٢١٩نفسه، ص ) (١

 .١٢٦نفسه، ص ) (٢

 .٣٣ابن األحنف، ديوان، ص ) (٣



 

 )٢٣١١(

 بما يخنها فلم اإلجمال، ال التفصيل، وجه على الخيانة نفي على إلحاحه هنا ويظهر
 نيغشو الذين أبداه ما على ،)القلبي الميل (بطن بما وال ،)واللمس النظر (منه ظهر

  !الحسناء بتلك عنايٍة من فيه كان الذي اللهو مجلس
 لم المجالس من النوع هذا على تردده أن على داللةٌ) قطعته...يوٍم (قوله في كان وربما
 يغشاها فهو فوز، إلى تشوقه من يقاسيه مما هربا كان ما بقدر ذاته في للهو طلبا يكن
 في اللهو يتعاطى أنه عنه المعتز ابن ذكر قد أنّه على يكابده، ما وطأة من تخفف لعلها
  . )١ (وعفة ستر
 ينكث وال يخون أال على حرصه شدة على داللةٌ) يعظمها (للفظة اختياره في أن كما

 حضر من عند الغاية بلغت قد الحسناء هذه أن على يدّل الذي فالتعظيم فوز، مع بعهده
 غير منه، يسير غير جهدا يستدعي مما وهذا ا،عنه عمدا ِبتَعاِميِه العباس قابله المجلس

الحب في الوفاء هو عليه حامله أن.  
 يلح مما -لهن العباس مدافعِة من يقابله ما مع-  الِحسان من يكون الذي التعرض وهذا

على العباس عن حديثه سياق في يأتي ما وأكثر موضع، من أكثر في عليه النص ضن 
 بغرض غالبا هو بل بذلك، عليها واإلدالل الـمن قبيل من ذلك وليس له، وهجرها فوٍز

  :قوله هذا وشاهد لها، ووفائه حبه إثبات
  وصـــــــلَنا طَاِلبـــــــٍة رب َأال
 

  تَطْلُــــب الــــذي عليهــــا َأبينَــــا 
   بإســـــخَاِطها ِرضـــــاِك أردنـــــا 

 
ــِك  ــن وبخْلُـ ــذِْلها ِمـ ــب بـ    )٢(َأطْيـ

  . غيرها بسخط كان وإن فوٍز رضا هو المقصود أن مفاده ريحص تعليٌل الثاني فالبيت 
  

  :آخر موضع في ويقول
ــِضن ــتَمنَحتُها إذا تَــ ــرةً اســ   نَظْــ

 
  صـدِري  فـي  الحـب  يحـِدثُ  ما ِبها ُأداِوي 

ــي  ــدو وِإنّ ــي لَتَب ــب ِل ــدمى الكَواِع    كال
 

ــيحفَظُ  ــي فَ ــا قلب ــي غَيبه ري ال وهــد    تَ
 حــيوي ــن جزِن ــا م ــا دون َأرى لَ ى مَأر   

 
ــِهيِدي  ــِه شَ ــاِلم علي ــسر ع ــِر ال ه١(والج(   

 
                                         

 .٢٥٣ الشعراء، ص ابن المعتز، طبقات: انظر) (١

 .٢٣ابن األحنف، ديوان، ص ) (٢



– 

  )٢٣١٢(

 يزيد ما -إليها الداعي ِحدة مع-  الخيانة سبيل تنكّبه معنى إلى يضيف الشاهد هذا وفي
 أصدق العهد فحفظ ،)تدري ال وهي (بقوله عليه نص ما وهو وصالبة، قوة المعنى هذا
 السياق في إظهارها العباس اختار داللةٌ وهي الشهادة، في منه الغيب في يكون ما

 ،)السر عالم/ أرى ما دون/ أرى ال من/ تدري ال وهي/ غيبها: (يؤازرها ما باستدعاء
 يغلب واحد سياق في واردةٌ كلها إذْ الغيب؛ في الوفاء معنى عززتْ المضمرات فهذه
 هذا أداء في حسن األلفاظ من المعنى هذا فقيوا ما اختيار وفي اإلضمار، معنى عليه

 واختار ،)أرى ما دون (يرى ما بذكر يصرح ولم ،)أرى ال من (فوزا يسم فلم المعنى،
  .نفسه السياق مع متالئمة وكلها ،)والجهر السر عالم (اإللهية الصفات من

 بهتاٍن من به قيلح ما ضد نفسه عن دفاعه): لها خيانته نفي أي (نفسه الباب ومن     
  :يقول والحاسدين، الوشاة بعض به سعى

ــوم ال ــِضبتْ َأن لَـ ــك غَـ ــا علَيـ   فَإنَّهـ
 

ــِمعتْ  ــرك سـ ــم لَعمـ ــاِن أعظَـ   البهتـ
 ــم ــوُل زعـ ــأنِّني الرسـ ــه بـ    راودتُـ

 
 ـــوُل، كَـــذَبسنْـــِزِل الرقـــاِن ومالفُر   

ــا  ــتُ م ــع كُنْ مِن َأجلَتَيــص ــةًِخي: ِخ    انَ
 

 ،ــم ــع لَكُـ ــٍة وبيـ ــواِن كَرامـ    )٢(ِبهـ
 هدالبهتان، أعظم من خيانتها فع هورفع ا عليه غضبت حين عنها اللومعنه، بلغها ِلم 

  .نفسه عن الخيانة تهمة نفي توكيد تفيد كلها ،)كذب زعم، (نحو ألفاظًا واستعماله
 الكتاب هو فالفرقان لطيفة، داللةً) الفرقان منزل (بـــ القسم اختياره في أن كما

 هذا يجعل العباس وكأن والباطل، الحقّ بين به يفرق ألنّه بذلك سمي وإنّما الكريم،
  ).بالخيانة اتهامه (والباطل) الخيانة من براءته (الحق بين للتمييز سبيال القسم
 وقد لها، وفاءه متحنلت النساء من له تعرض من إرسال إلى تعمد قد فوزا أن غير     
 في المواقف هذه بعض خبر قص وقد لعهدها، وحفظه وفائه صدق التجربة أثبتت
  :شعره

قَـــدـــتْ وسد ٍم فَتَـــاةَ إلَـــيــو   قَـ
 

ــتْ  ــِفِني: فَقَالـ ــض َأصـ ــاِل محـ   الِوصـ
   عنِّــي هــواِك إليــِك: لهــا فقلــتُ 

 
   اشْـــِتغَاِل لَـــذُو هـــواِك عـــن فَـــإنِّي 

 
                                                                                                     

 .١٢٦، ١٢٥ابن األحنف، ديوان، ص ) (١

 .٢٦٧، ٢٦٦نفسه، ص ) (٢



 

 )٢٣١٣(

ــا مــ و ــةٌ يِل بتَو ــتُ ِإن ــوزا خُنْ   فَ
 

 لَـــمانَـــةُ تَكُـــِن والِخي اِلي ِمـــنِخـــص  
 رجــأه ــا سفــي طَاِئع ــبٍز حفَــو   

 
 اءــس ــالمين ِنـــ ــالي وال العـــ    ُأبـــ

ــر إذا  ــساء ذُِكـ ــسِن النِّـ ــاٍل ِبحـ    حـ
 

 ــن ــا فَه ا لَهــد ــي الِف ــلِّ ف ــاِل كُ    )١(ح
 تكثر كانت فوزا أن ديوانه في نفسه عن الخيانة نفيه اضعمو تتبع من يظهر والذي      

  :قوله مثل من نفسه، تبرئة في يجتهد وهو به، الظن وتسيء بالخيانة، اتهامه من
ــمعالرســوُل ز بــأنّكم قُلْــتُم لَــه   

 
   نُحـــاِوُل ِبالِوصـــاِل ِســـواكُم َأنَّـــا 

   ِبقُـــدرٍة الـــسماء ســـمك والــذي  ال 
 

ــا  ــي م ــاِد ف ــم الِعب ــدي لك ــاِدُل لَ    )٢(مع
  :منها يأتي كتاب ظنّها سوء يحمل وقد 

ــتْ ــي بعثَـ ــِحيفَةً ِإلَـ ــةً صـ    مخْتُومـ
 

ــسي  ــداء نفـ ــا الِفـ ــِب ِلخَطِّهـ    والكَاِتـ
ــا  ــرْأتُ فَفَكَكْتُه ــا فَقَ م ــد ــرتْ قَ بح  

 
  عاِتــــِب مــــستَِزيٍر مقَالــــةُ فــــإذا 

ــي  ــِود ف ــزعم ال ــي تَ ــٍة ذُو َأنَِّن    ملَّ
 

   كَـــاِذِب ِمــن  فَــديتُها  العهــود  خُنْــتُ  
   وحــبكُم ظَلُــوم يــا أخُونُــِك َأنَّــى 

 
ــي  ــثُ ِمنِّ ــرى بحي ج ــراب ــشَّاِرِب شَ    )٣(ال

      ا لينزع إنه حتى عنها الخيانة تهمة ونفي نفسه تبرئة في ليجتهد العباس وإنمنزع 
 لَفَعَل أحٍد على تَقَعا لئال عينيه يفقأ أن أرادتْ لو فوزا إن يقولف ذلك، سبيل في غريبا
  :مضجعه ويقض يشجيه مما الخيانة في الوقوع من به تظنّه فما مرضاتها، ابتغاء ذلك
  :لَهـا  فقلـتُ  غَيـري  إلـى  نَظَـرتَ : قالت

 
 ــين ــسٍم ِذي يِمـ ــاهللا قَـ   مجتَِهـــدا بـ

   لَــه غْــضبينتَ شَــيًئا القَلْــب َأضــمر مــا 
 

   معتَِمـــدا الطَّـــرفَ إليــكِ  رفَعـــتُ إلّــا  
 ــِت وإنيوــا  هخَالَفــةٌ  عنــدي فَمم  

 
ــْأتُ  ــي فَقَـ ــى عيِنـ ــدا َأرى ال حتَّـ   َأحـ

 ــد ــِقيتُ لَقَ ــِئن شَ ــا لَ ــذَا دمن ــدا كَ َأب   
 

ــعيتُ ِإذَا  ــالِح سـ ــوى إلصـ ــسدا الهـ    فَـ
 

                                         
 .٢١٨ابن األحنف، ديوان، ص ) (١

 .٢٢٠نفسه، ص ) (٢

 .٢٨، ٢٧نفسه، ص ) (٣



– 

  )٢٣١٤(

  واِكفَـةٌ  وهـي  لَّـا ِإ العين تَطِْرفُ ما
 

 ـاءِ  أبكي كُنْتُ لَوـا  البحـرِ  ِبما  منَِفـد  
ــا  ــستُ ولَ ــا تَنَفَّ ــرا إلَّ ــم ذَاِك    لَكُ

 
   أبــدا ِذكْـِركُم  عـن  يـشْغَلُِني  شَـيء  ال 

 كَّأن رما  جـا  الغَـضِبـهِ  ظَنَنْـتِ  ِمم   
 

 ــين ــضلُوِع ب ــكَّنْتُه إذا ال ا ســد    )١(وقَ
 

 الهوى مفسدات من ذلك اعتقاد ألن إال نفسه عن الخيانة نفي سبيل في هذه استماتته ماو
  !العباس يخشاه ما أجّل وهو ريب، بال

 العباس عند الغرام شريعة مبادئ في انتظمتْ قد الوفاء خَلّة بأن القول مضى وقد     
 المبادئ، هذه من ألولا المبدأ تجعلها وهي الدين، سعد ليلى. د تسميها كما األحنف، بن

 عليه استولت زمان في يكون أن عن فضال ومكان، زمان كل في يندر مما الوفاء كون
 في متفردة ظاهرة "يعد الجهة هذه من والعباس والمجون، باللهو عرف ومكان المادة،
 ترويها حادثة في جواره إلى اهللا اختاره حين حتى السبيل هذا يتنكب فلم ،)٢("عصره
مضى وقد ،المصادر بعض م فيما منها طرٍف بيان٣(.تقد(  
 التماسك ألوان من ثابتًا لونًا مبارك زكي.د يعده الممات حتى المتصل الوفاء وهذا     

 القلوب، لكبار إال يتيسر ال ما وهو الحب، في الوحدانية من ينبع الذي الوثيق الروحي
  )٤(.يقول كما

) األحنف بن العباس شعر في الوفاء (عن البحث هذا هايةن في لنا تبين فقد وبعد،     
ا المثاليين الفالسفة لدى المعتبرة األخالقية الفضائل منظومة في يأتي الوفاء أنقديم 

 يعِلنُه فهو شعره، في ظاهرةٌ وأماراتُه لفوز، العباس حب في متأصٌل خُلُقٌ وهو وحديثًا،
 بحفظ له رعايٍة من الخُلُق هذا يقتضيه فيما باٍد أنّه كما أمره، من حاٍل كل على بوضوٍح

  .حبها عن التحول أو لها الخيانة وانتفاء الحياة، انقضاء حتى الود ودوام العهد

                                         
 .٨٠ابن األحنف، ديوان، ص ) (١

 .١٢٠دراسة مقارنة، ص : سعد الدين، العباس بن األحنف) (٢

وى في وفاته أن جماعةً من أهل البصرة وجدوا العباس في طريقهم إلى الحج، وقد أخذ منه الضعف  ير)(٣
والوهن كلَّ مأخذ بعد أن يئس من فوز، وكان يردد بعض شعِرِه في أمر العشق وما يالقيه في سبيله حتى 

ابن : ، وانظر٤/٢٧لجوهر، المسعودي، مروج الذهب ومعادن ا: انظر. (فاضت روحه وهو على هذه الحال
 ).٣/٢٦خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، 

 .١٠مبارك، العشاق الثالثة، ص : انظر) (٤
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