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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

 .ملخصاً للبحث في حدود عشرة أسطر

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

 .السادة األساتذة على مستوى التخصصات المختلفة

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

 :إعداد قائمة المراجع اآلتييراعى في  - ٩

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 .تلك المؤسسات العلمية بمجاالت التخصص التي تعني بها المجلة

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

 .يهدى نسخة من المجلة إلى هيئة تحرير المجلة -١٢

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

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

 .يتم إرسال خمس نسخ إلى مكتبة اإلسكندرية -١٥



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

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

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

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

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

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

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

 



 

 )١١٨٥(

  
  
  
  
  
  
  
  

  :ملخص
رحمـه  -ترجمة موجزة للشيخ محمد متولي الـشعراوي اشتملت هذه الدراسة على  

  .التعريف بتفسيره، ومنهجه فيه، و-اهللا
قـضايا الواقـع وتنزيـل      ، وكذلك   تنزيل اآليات على الواقع عند المفسرين     ومعنى  

يل  وضوابطه في تنز   -رحمه اهللا –ه  منهج، والتعريج على    الشعراوي اآليات عليها  
  .اآليات على الواقع في تفسيره

 
 

 
   قسم الدراسات القرآنية- معيدة في كلية التربية 

   المملكة العربية السعودية- جامعة الملك سعود
  



– 

  )١١٨٦(

 :مقدمة
 ليخرجها به من الظلمات     ؛الحمد هللا الذي امتن على هذه األمة بالقرآن العظيم                   

والصالة والسالم على نبي هذه األمة الذي ُأنزل عليه القرآن الكـريم فبلغنـا         إلى النور، 
  : وبعد ..إياه أكمل بالغ  وأتمه
انْطَِلقْ ِبنَـا   : "ِلعمر أنه قال    ، بعد وفَاِة رسوِل اِهللا      - - بكْرٍ يبَأ       فقد ورد عن    

:  يزورها، فَلَما انْتَهينَا ِإلَيها بكَتْ، فَقَالَا لَهـا ِإلَى ُأم  َأيمن نَزورها، كَما كَان رسوُل اِهللا       
 سِلر راِهللا خَي  ا ِعنْدِكيِك؟ مبا يوِلِه مْاِهللا  : ؟ فَقَالَت ا ِعنْـدم َأن لَمَأع لَا َأكُون ِكي َأنا َأبم

. ، ولَِكن  َأبِكي َأن الْوحي قَِد انْقَطَع ِمن السماِء، فَهيجتْهما علَـى الْبكَـاءِ              خَير ِلرسوِلِه   
  .)١("فَجعلَا يبِكياِن معها

 دليلًا علـى أهميـة   -رضي اهللا عنها  –ت هذه العبارة القيمة من أم أيمن                 لقد كان 
  .الوحي في حياة الصحابة رضي اهللا عنهم

، والمشرع ألحكامهم، وهو الروح التي تسري في        م       كيف ال وهو المعالج لقضاياه    
! " # $ % ( أجساد المؤمنين، فتنعش نفوسهم وتهديهم إلى صراط مـستقيم        

+ * ) ( ' & ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , 
  .]٥٢:الشورى[)   > = <

 وبعد الناس عن عصر النبوة تجلّـت لهـم          ،كلما جد الزمان         وإن من المعلوم أنه     
 وينزلهـا علـى     ، اآليـات  ستنبط من فاحتاجوا إلى من ي   ،  أقضية وسنن ال تقف وال تبلى     

ألحداث، وذلك برد النظير إلى نظيره،      فيكشف لهم لثام تلك الوقائع وا     ،  واقعهم المعاصر 
  .)٢(وإرجاع الجزئيات إلى كُلَّياتها

         وتأمل آياته، والوقـوف عنـد      ،ا بتدبر القرآن العظيم   ا وحديثً وقد عني العلماء قديم 
، وال يفهم من دراسة     )٣(أحكامه وتوجيهاته، واستنباط العالقة بين الواقع وحكمه وهداياته       

لى الواقع بعدها عن مجال التفسير، بل لها ارتباط واضـح بعلـوم             اآليات التي تُنزل ع   
الـشيخ   وكان من أولئـك العلمـاء  القرآن، وبالمقارنة بأقوال المفسرين وقواعد التفسير،     

                                         
 ).٤/١٩٠٧(أخرجه مسلم )  ١(
 ).١٠-٩(يات على الواقع عند المفسرين، صتنزيل اآل)  ٢(
 ). ٢٢(تنزيل اآليات على الواقع عند ابن القيم، ص)  ٣(



 

 )١١٨٧(

من حالوة ماذقته في القرآن، أريد أن أنقل        : " الذي ُأثر عنه قوله     الشعراوي يمحمد متول 
  .)١("هذه الحالوة للناس

ا علـى  في هذا المجال بنصيب وافر؛ فقد كـان حريـص  -رحمه اهللا-ك   شار        وقد
 بل مشكالت العالم أجمـع يلـتمس     ،ومشكالت األمة اإلسالمية  ،  التصدي لقضايا العصر  

إذا سرتم علـى ضـوء   " :لها الحل في ضوء الهدي القرآني، وال أدل على ذلك من قوله 
الكفـر  " : وقال ،)٢("مت أموركم العليا  ، تستقيم أموركم الدنيا كما استقا     -تعالى–منهج اهللا   

والشرك موجودان مع وجود اإلسالم، وليس معنى ظهور اإلسـالم علـى األديـان أن               
      ى عليهم قضاءقْضي يطمس هؤالء، أو أن ـضطرون         مبرما، إنما يظهر عليهم بحيـث ي

بما في  ن إلى أحكامه، رغم عدم إيمانهم به، وهذا أبلغ في الظهور أن تأخذ              جؤوإليه، ويل 
  .)٣(" ا لقضاياك إال فيهالقرآن وأنت غير مؤمن به؛ ألنك ال تجد حلً

فأراد ربنا أن يكون القرآن هـو المعجـزة         : "في موضٍع آخر  -رحمه اهللا -        وقال
 والمنهج المتضمن لألحكام والكليات، وهذه أمور مفهومة بالنسبة لعهـد رسـول اهللا              

ناك كونيات ونواميس للحق في الوجود لم تظهـر          لكن ال يزال ه    ،وإلى أن تقوم الساعة   
  .)٤(" يعطي كل عصر على قدر اتساع فهمه-فسبحانه-بعد، 
-خـواطره ا لفكرة هذا البحث، وهي البحث فـي    أساس-رحمه اهللا -فكانت عباراته       

  .عن المواضع التي ربط فيها بالواقع المعاصر-رحمه اهللا

                                         
 ).٢٠(عالم عصره في عيون معاصريه، ص)  ١(
 ).٨/٥٠٥١(تفسير الشعراوي )  ٢(
  ).١٩/١١٧٧٩(المرجع السابق )  ٣(
 ).٢٢٤٥/ ٤(تفسير الشعراوي )  ٤(



– 

  )١١٨٨(

  :تمهيد
  :-رحمه اهللا-الشعراويترجمة موجزة للشيخ محمد متولي 

محمد متولي الشعراوي، العالم الفقيه المفسر، من أبرز علمـاء عـصره،                      هو  
وأحد دعائم الفكر اإلسالمي الحديث بمصر، وركيزة من ركائز الدعوة اإلسـالمية فـي        

  .النصف الثاني من القرن العشرين
 مولده وتعليمه:  

م بقريـة  ١٩١١ أبريـل عـام     ٥الشعراوي فـي    ولد الشيخ محمد متولي                   
  .بمحافظة الدقهلية، )٢(مركز ميت غمر، )١(دقادوس

، وجوده   في الحادية عشرة من عمره      في كُتّاب القرية وهو    حفظ القرآن الكريم            
  .وهو في الرابعة عشرة

فـي  )٤(يق بالزقـاز األزهرية، ودخل المعهد الثانوي)٣(حصل على الشهادة االبتدائية        
وقد عرفه قومـه فـي بلـدة دقـادوس     ، وزاد اهتمامه بالشعر واألدب،     أوائل الثالثينات 
وحظى بمكانة خاصة بين زمالئه، فاختاروه رئيسا التحـاد الطلبـة، ثـم             بالشيخ أمين،   

  .رئيسا لجمعية األدباء بالزقازيق
  .)٥(م١٩٣٦      حصل على الثانوية األزهرية من المعهد الديني بالزقازيق عام 

حصل على الشهادة العالمية     م،١٩٣٧التحق الشعراوي بكلية اللغة العربية سنة                
  .م١٩٤١من كلية اللغة العربية بجامعة األزهر عام 

                                         
 .سبق التعريف بها)  ١(
 بلدة من بالد مديرية الدهلقية ١١٠م، وكانت دائرة اختصاصة تشمل ١٨٢٦أنشئ في سنة :  غمرمركز ميت)  ٢(

  .واليزال بها إلى اليوم
 ).١/٢٦٤(القاموس الجغرافي للبالد المصرية : ينظر

  .االبتدائية ما يعادل اإلعدادية اآلن، أما االبتدائية كان اسمها في ذلك الوقت اإللزامية)  ٣(
 ).١٣(متولي الشعراوي من القرية إلى العالمية، صمحمد : ينظر

براهيم زقزوق أول أسـرة اسـتوطنت       إمدينة من مدن مصر فيها جامعة الزقازيق سميت باسم          : الزقازيق)  ٤(
  .ا لتجارة القطن، توجد في شرق الدلتا، على بحر مدريستم، ومركز١٨٣٣الجهة، أصبحت عاصمة اإلقليم سنة 

 ).١/٨٩(في للبالد المصرية القاموس الجغرا: ينظر
 ).١٧-٧(محمد متولي الشعراوي من القرية إلى العالمية، ص: ينظر)  ٥(



 

 )١١٨٩(

        واصل مسيرة العلم في قسم الدراسات العليا بالكلية لمدة سنتين، يدرس فيه علـم       
ريخ التربية، وطـرق التـدريس الخاصـة،        النفس وأصول التربية، والطرق العامة، وتا     

  .)١(م١٩٤٣واألخالق وغيرها، حصل على درجة العالمية مع اإلجازة للتدريس عام 
 ثقافته ومؤلفاته: 

     َأحب الشعراوي اللغة العربية، وعرف ببالغة كلماته مع بـساطة األسـلوب            
يـر بـه فـي      وجمال التعبير، ولقد كان له باع طويل مع الشعر، فكان يجيد التعب           

المواقف المختلفة، وخاصة في التعبير عن آمال األمة أيام شبابه، وكـان يـستخدم     
  .الشعر أيضا في تفسير معاني القرآن الكريم

 أسلوب فريد في التفسير يجمع بين أصالة التفاسـير القديمـة            -رحمه اهللا -هل         و
  .ن الدين والعلم في التوفيق بيفقد أجادالواقع العلمي المبتكر،  ومعاصرة

ربط حقائق اإلسالم بأحدث النظريات العلمية المعاصرة، واسـتطاع أن يؤصـل                   
 وتتضح بـه أوجـه   ،منهجا قويما في هذا الباب تتجلى من خالله روائع األحكام القرآنية   

اإلعجاز كاملة في النص، مما جعل تفسيره للقرآن الكريم مقنعا منطقيـا واقعيـا طليقًـا      
  . به العالم والمثقف واألمي والمتخصصخاطب
هذا باإلضافة إلى ما يتمتع به الشعراوي من ثقافة شـمولية فـي معظـم علـوم                       

األمر الذي جعله متمكنًا في عرض الـنص القرآنـي علـى جميـع وجوهـه              العصر،
  .مستخلصا أهم ما فيه من كنوز ثمينة وحقائق غنية

 نفسه أصغر من أن يتحمل صفة المفسر، ويكتفـي          يعد-رحمه اهللا -        والشعراوي
  .تحتمل الصواب والخطأ) خواطر حول القرآن(بأن يطلق على ما يفسره أنه 

... وقد ظن البعض أن خواطري حول كتـاب الحـق الحكـيم             : "      ومن ذلك قوله  
  .)٢("القرآن الكريم تعني تفسيرا للقرآن، وهي ليست كذلك

 ، ودور النشر الكبـرى    ،مؤلفات بعينها، غير أن أصحاب األقالم     ليس للشعراوي          
وهيئات علمية كثيرة أخذت أحاديثه المذاعة تلفزيونيا وإذاعيـا، وتـسجيالته المختلفـة             
وطبعتها في صورة مجلدات وكتب كبيرة بموافقته وإذنه، وهي تمـأل الـسوق العربـي      

                                         
 ).٧٥(مع داعية اإلسالم، ص)  ١(
 ).٣٣(محمد متولي الشعراوي من القرية إلى العالمية، ص)  ٢(



– 

  )١١٩٠(

ت المقاالت في الصحافة العربيـة       ودور النشر الكبرى باإلضافة إلى مئا      ،اإلسالمي كله 
  .)١(واإلسالمية

دولية، كما حصل علـى     )٢(على جوائز عديدة وأوسمة ونياشين    -رحمه اهللا -حصل      
  .)٣(م١٩٨٨جائزة الدولة التقديرية بمصر عام 

 وفاته:  
يونيـو  ١٧(،  )ه٢٢/٢/١٤١٩(          توفي الشعراوي صباح يوم األربعاء الموافـق        

  .)٤(ودفن في مسقط رأسه دقادوسفي منزله، ) م١٩٩٨
 التعريف بتفسيره: 
 في كالزبد الذى تصنعه األمواج      ،من الناس من يظهر على صفحة الحياة ثم يختفى             

 والحـق  ، وانساب مع تيار الحياة المتجددنيادجاء للراكها الدائم مع الرياح، ومنهم من      ِع
  .بينناذكره ش موكب الزمن فبقى حين فنى غيره، وما زال بعد موته يعي

 لتفسير القرآن، وأوقف حياتـه      في محاولةٍ انخرط    الذى         ومن أولئك، الشعراوي  
  .على هذه المهمة

م بمقدمـة حـول     ١٩٨٠ تفسيره على شاشات التلفاز قبل سـنة         -رحمه اهللا -       بدأ
سـورة   وانتهـى عنـد أواخـر    ،سـورة الفاتحـة    ثـم شـرع فـي تفـسير        ،التفسير

  .)٥(كامال القرآن الكريم وحالت وفاته دون أن يفسر ،سورة الصف وأوائل ممتحنةال
  تفسيرهفي الشعراويمنهج : 

حيـث اتـسمت    ،  )٦() الحديثـة   االجتماعية  العقلية المدرسة (بـ          تأثر الشعراوي 
 تتفق مع خـصائص هـذه        التي خصائصببعض ال  الكريم   القرآنيخواطره تجاه النص    

                                         
 ).١٩٧-١٤/١٩٦(الموسوعة العربية العالمية )  ١(
، " علّق على صدره ِنيـشانا -قُلِّد نيشان االستحقاق الثَّقافي"ى كجائزة أو تقدير   ِوسام، شعار يعط  : جمع ِنيشان )  ٢(

 ).٣/٢٣١٣(معجم اللغة العربية المعاصرة 
 ).١٤/١٩٧(الموسوعة العربية العالمية ) ٣(
 ).٩(الدار اآلخرة، ص)  ٤(
 ).٢٣(إمام الدعاة، ص)  ٥(
  ).١٠(رين، صبالغة القرآن في آثار المفسرين في القرن العش)  ٦(



 

 )١١٩١(

المدرسة االجتماعية  مؤسس  -)١(إلمام محمد عبده  وإن كان يخالف ا   ر،  التفسيفي  المدرسة  
من حيث عرضـه لتفـسير      ، إال أنه يواِفقه أحيانًا      )٣( في بعض المواضع   -)٢( التفسير في

  . عصرهفي، وتعامله مع األسئلة المثارة القرآنيالنص 

                                                                                                     
ولم يكن له نتاج ظاهر في التفسير، لكنه طارح البذرة       -ومن مؤسسي هذه المدرسة، جمال الدين األفغاني              
، ثم أتى تلميذه محمد عبده فتعهدها بالسقاية والرعاية، فقطف ثمارها تالميذه من بعده ومن تأثر بمنهجه،    -وملِقيها

 . حمد رشيد رضا، وغير هؤالء كثيرمحمد مصطفى المراغي، وم: أمثال الشيخ
، ودرس فـي  )م١٨٥٠ه١٢٦٦(محمد عبده بن حسن خير اهللا، من آل التركماني، ولد في مصر سـنة            : هو)  ١(

 من مؤسسي النهضة المصرية الحديثة، وكبار الدعاة إلى التجديد واإلصالح في العالم ده، ويعفياألزهر، وتخرج  
من كبار رجال اإلصالح والتجديد في اإلسالم، تـوفي باإلسـكندرية سـنة    اإلسالمي، ومفتي الديار المصرية، و 

و ) رسـالة التوحيـد   (لم يتمه، و    ) تفسير القرآن الكريم  (، ودفن في القاهرة، ومن مؤلفاته له        )م١٩٠٥-ه١٣٢٣(
  .وغيرها) شرح نهج البالغة(

 ).٥٦٦/ ٢(، ومعجم المفسرين)٦/٢٥٢(األعالم : ينظر
 ).٧١٧/ ٢(في القرن الرابع عشر اتجاهات التفسير )  ٢(
: ، بقوله"إنها كانت الميكروبات والجدري وما أشبه ذلك: "قول الشيخ محمد عبده في الطير األبابيل     رده على )  ٣(
  ".والذي حمله على هذا القول أنه استبعد أن تحمل الطيور حجارة ثم تنزل تلك الحجارة على هؤالء الناس فتقتلهم"

  : من،)م٢٠١١-٦-٢٧( بتاريخ) يل للشعراويسورة الف(مقطع صوتي
https://www.youtube.com/watch?v=f٦iPw٩R٦Mjs  



– 

  )١١٩٢(

  :المبحث األول
  جتمع عند المفسرينمعنى تنزيل اآليات على الواقع، وضرورة معرفة أحوال الم

 الباقيةُ فهـو كتـاب      النبيِّ   خُص القرآن الكريم بكونه كتاب هدايةً للناِس، وآيةُ             
 .الزمن، وهو الكتاب الشامل ألمور الحياة

وتنزيُل آياتِه وربطها بواقِع الناِس وحياتهم ميزةٌ خاصةٌ لكلِّ مفسٍِّر فـي عـصرِه،               
تظهر بجالء للناظر في تفاسيرهما وعنايةً،يوليها اهتمام .  

بغيـة  ) تنزيل اآليات على الواقـع    (على معنى   -بإذن اهللا –وفي هذا المطلب سأقفُ        
  .توضيح مفرداته، وبيان حده 

  :معنى تنزيل اآليات على الواقع
هو مقابلة األحداث المعاصرة في زمن المفسر، وإدخالها فيما يناسبها مـن اآليـات           

  .القرآنية
 المقابلة يمكن أن تكون بموافقه الواقعة لنص اآلية كالتطبيق العملـي لـه،    وهذه -

 .أو بمخالفة الواقعة لتوجيه اآلية واإلعراض عن تطبيق معانيها
وعالقة هذا الجانب بكتب التفسير ظاهرة، إذ التفسير هو مظنة شـرح آيـات               -

في عـصر   القرآن وبيان معانيها وربطها بواقع الناس، وضرب األمثلة الواقعة          
المفسر لتقريب المعاني، ومن ثَمّ مقابلة الوقائع واألحداث وإدخالهما فيما تنطبق           

 .)١(عليه من آيات القرآن الكريم
 :المبحث الثاني

  قضايا الواقع وتنزيل الشعراوي اآليات عليها
حفلت وعِنيت بضرب األمثال من واقع حيـاة النـاس   -رحمه اهللا -إن خواطر الشعراوي  

اسـتأنس بـالحس    -رحمه اهللا –اتهم وأعرافهم ومقتضيات فطرتهم، كما أنه     ومألوف عاد 
  .والمشاهدة والمسلم به مما يجري عليه منطق الناس وسلوكهم

األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية بـاألزهر       -      وقد نُقل عن ابنه األستاذ سامي       
لـدعوة و شـعر   إنه أحسن استخدام معطيـات العـصر ل  : " أنه قال عن والده -الشريف

                                         
 ). ٢٥(تنزيل اآليات على الواقع عند ابن القيم، ص ) ١(



 

 )١١٩٣(

بالوسيلة األقرب إلى الناس في الشرح والتفسير، والتلقي، كما أنه أوضح لجمهوره كيف             
  .)١("يخدم الدين الحياة، وأن الدين نظم حياة الناس كلها في كل أمر من أمور الحياة

 بتنزيـل اآليـات     -رحمه اهللا -موضعا تطبيقيا عني فيها     ) ١٨٠(قد وقفتُ على  و       
الجهاد في سـبيل اهللا وأسـباب   ، والعقيدة، مثل قضايا قضاياقع، من خالل عدة    على الوا 

، التـشريعي ، و اإلعجاز العلمـي  ، و الوعظ والتذكير باهللا  ، و اآلداب االجتماعية ، و النصر
 .ةيقضايا السياسوال

رحمـه  -وسأورد موضعاً من مواضع القضايا االجتماعية التي استشهد فيها الشعراوي           
   :)٢( بواقعه-اهللا

  :الحسد
z y x w v u t s r q p o n m }  (:-تعالى-        قوله  

® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |   (]٦٧:يوسف[.  
 في شرحه لهذه اآلية قضية الحسد، وهي من القضايا االجتماعية           -رحمه اهللا -      أثار

متفرقة، وكانت  أمرهم أن يدخلوا مصر من أبواب       :" السيئة المتفشية في مجتمعاتنا، فقال    
 ا لها أبواب تُفتح وتقفل في مواعيد محددة، وحين يدخلون فُرادى فلـن ينتبـه              المدن قديم

  .)٣("وقد خاف يعقوب على أبنائه من الحسد، أحد أنهم جماعة
          ثم بدأ بالتفصيل في سبل الوقاية من الحسد ومعناه، منزلًا ذلك علـى واقعـه               

 من الحسد   -سبحانه–به  ذ   أن نستعي  -سبحانه–وقد علَّمنا    ،نعلم أن الحسد موجود   : "فقال
4  (:ا أن الحسد أمر فوق طاقة دفْع البشر له، وهـو القائـل       قد عِلم أزلً   -سبحانه-ألنه  

 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5
O N M L K J I H G   (]٥-١:الفَلَق[.  

                                         
)١  (ا وداعية، ص اإلمام الشعراوي مفسر)٨٨.( 
ـ   )٤٦٥٨/ ٨(إدارة الحياة : للمزيد من المواضع ينظر إلى )  ٢( ، )٦٩٢٥/ ١١(وتهم ، سياسة أهل الجـاه فـي بي

، االنضباط  )٢/٩٨١(، الِشقَاق   )٦١٦٢/ ١٠(، التخطيط   )٥٤٨٩/ ٩(، فُرقة الجماعة    )١١٨٦٣/ ١٩(انحدار القيم   
 ).١٤٦٥/ ٣(، العطاء )١١١٤٥/ ١٨(
 ).٧٠١٥/ ١١(تفسير الشعراوي )  ٣(



– 

  )١١٩٤(

 ألن الحسد يـأتي     ؛احد مساٍو لك  وفي أمر الحسد أنت ال تستطيع أن تستعيذ بو                 
  .)١("من مجهول غير مدرك
فالشعاع الخارج من   : " مستندا بأمثلة من الواقع، فقال     -رحمه اهللا -       وفصل في ذلك  

وهو عـصر االرتقـاءات      العين قد يتأجج بالحقد على كل ذي نعمة، وإذا كان عصرنا          
  .ت األشياءالمادية قد توصل إلى استخدام اإلشعاع في تفتي

قـد يجعلهـا اهللا    فمن الممكن أن يكون الحسد مثل تلك اإلشعاعات والتي    : إذن          
  . وتكون النظرة مثل السهم النافذ، أو الرصاصة الفتاكة، في عيون بعض خلقه

وكلُّ إنسان بشكل ما عنده إمكانية النظرة، ولكن الحقد هو الذي يولد الـشرارة                       
ما شاء اهللا ال حـول وال قـوة إال بـاهللا،    : مكنك أن تنظر دون حسد إن قُلْتَ   المْؤذية، وي 
  .اللهم بارك

بذلك ال تتحقق اإلثارة الالزمة لتأجج الشرارة المؤذية، ويمكنك أن تـستعيذ بـاهللا            
    .خالق البشر وخالق األسرار

ـ       وأن تقول كلمات رسول اهللا              : سين ويقـول حين كـان يعـوذ الحـسن والح
  .)٣(" )٢(»أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين المة«

 لم يفرق بين الحسد والعين فـي المعنـى، بـل       -رحمه اهللا -      ونلحظ أن الشعراوي  
:  هـو  الحـسد : " في ذلك فقـال    -رحمه اهللا -أوردهما كمترادفات، بينما فصل ابن القيم     

سهام تخـرج مـن     ( :هي، أما العين ف   )٤( )محسود وتمني زوالها  بغض نعمة اهللا على ال    (
  . )٥()نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطيه تارة

 ويفترقـان فـي   ،العائن والحاسد يشتركان في شيء": -رحمه اهللا - أيضا ويقول         
، مـن يريـد أذاه   وتتوجـه نحـو   ،شيء، فيشتركان في أن كل واحد منها تتكيف نفسه      

والحاسد يحصل له ذلـك عنـد غيبـة         ،  فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته      

                                         
 ).٧٠١٦/ ١١(تفسير الشعراوي )  ١(
 ).١/٥٥٣" (اليوم والليلة"لنسائي في وا) ٤/٥٥٢(وابن ماجة ) ٤/١٤٧(رواه البخاري )  ٢(
 ).٧٠١٦/ ١١(تفسير الشعراوي )  ٣(
 ).٢/٢٣٣(بدائع الفوائد )  ٤(
 ).٤/١٥٤(زاد المعاد )  ٥(



 

 )١١٩٥(

  ويفترقان في أن العائن قد يصيب من ال يحسده، من جماد أو            ،  االمحسود وحضوره أيض
   .)١ ("حيوان أو زرع أو مال وإن كان ال يكاد ينفك من حسد صاحبه 

مذمومة المنافية لـآلداب االجتماعيـة، المتفـشية فـي                   والحسد من الصفات ال   
 معالجة تلك الصفة ببيـان معناهـا، ومـا    -رحمه اهللا –المجتمعات، فقد أراد الشعراوي     

  .تفعله في األجساد، وذكر أسباب الوقاية منها
ن قصة ابنـي آدم  إ: "      وافتتح صاحب المنار حديثه عن الحسد بقصة ابني آدم، فقال  

شر، وال يزال هو الذي يفـسد  بنا على أن الحسد كان مثار أول جناية في ال       أقدم قصة تدل  
في الدار إلى اجتماع القبيلة إلى اجتماع        على الناس أمر اجتماعهم، من اجتماع العشيرة      

 فترى الحاسد تثقل عليه نعمة اهللا على أخيه في النسب أو الجنس أو الدين، وهو                ،الدولة
  .)٢("بغي على أخيه، ولو بما فيه شقاؤه هولم يتعرض لمثلها لينالها، في

أكبـر  إن : "حديثه عن الحسد، بكونه عائق االرتقاء في زمنـه، فقـال         -رحمه اهللا –وختم
 مـن أهلـه، لعنـة اهللا    -والعياذ باهللا تعـالى   -الموانع الرتقاء المسلمين اآلن هو الحسد       

ينا مـصلح تـصدى     ألن األمم ال ترتقي إال بنهوض المصلحين بها، وكلما قام ف          ؛ عليهم
  .)٣("الحاسدون إلحباط عمله

  :)٤ ( بواقعه السياسي-رحمه اهللا-ومن المواضع التي استشهد فيها الشعراوي 
  :صور من أكل المال بالباطل

v u t s r q p o n m l k (:        قوله تعالى 
   | { z y x w(] ١٨٨:البقرة[.  

 على هذه اآلية باستفهام، و أردفـه         خواطره -رحمه اهللا –  الشيخ الشعراوي         ابتدأ
ومادامت أموالي فلماذا ال آكلها؟ إن األمر هنا للجميع، واألموال مـضافة            : "بجوابه فقال 

  .)٥("ا ينتفع به الغيرا لي، فهو في الوقت نفسه يكون مالًللجميع، فالمال ساعة يكون ملكً
                                         

 ).٢/٢٣١(بدائع الفوائد )  ١(
 ).٢٩١-٦/٢٩٠(تفسير المنار )  ٢(
 .المرجع السابق)  ٣(
/ ١٨(، الحـروب    )٢٠٦٣/ ٤(تعاليم اإلسـالم    الحكومات الكافرة وتطبيق    : للمزيد من المواضع ينظر إلى    )  ٤(

، )٢٣٦٠/ ٤(، طاعة ولي األمـر      )٦١٦٢/ ١٠(، حارات اليهود بمصر     )٢٨٤٢/ ٥(، مساندة الحاكم    )١١١٦١
 ).٨٧٨٨/ ١٤(، أرض فلسطين )١٠٧٥٣/ ١٧(مسؤولية الحكام 

 ).٢/٧٩٧(تفسير الشعراوي )  ٥(



– 

  )١١٩٦(

ـ ولباطـل  ة وأكل المال باوقضية الرشبعد ذلك  -رحمه اهللا - ذكر        ثم :  بقولـه هاتبع
"       قنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقرذلك، ويأخذ اإلنسان الحاكم كـأمر نهـائي،         حين ي 

بعض من الحكام لم يحرموا الربا، ويتعامل به النـاس بـدعوى الحكومـات            : مثال ذلك 
  .)١("تحلله، فال حرج عليهم

 ألن الحكومـات ال     ب، والـسب  مثل هذا الفهم غير صـحيح     أن  -رحمه اهللا –بينو       
ذلـك   الحكومات إن حللت أنه حتى و-رحمه اهللا–أكد أن تحلل ما حرمه اهللا، و      جوز لها ي

 وأن يعرف أنه والحكام محكومون بقانون إلهي، وإن لم تقـنن            ،فعلى المؤمن أن يحتاط   
  .الحكومات الحالل من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن أال يخرج عن تعاليم دينه

جربوها في أنفـسكم،    : "للذين يخشى أن يفتنوا بهذه القضية فقال      -رحمه اهللا –ووجه قوله 
واسألوا من كان يتعامل فيما يقول هؤالء إنه حالل، كيف كان حاله من قبـل، وكيـف                 

  .)٢("صار حاله بعد أن ترك هذا 
لمن انحاز لفتوى التحليل أن يثوبوا إلى رشدهم ويستفيقوا من          -رحمه اهللا –         ودعا

كرهم، وبين أن كل خالف يجد بين المسلمين خالف يستغل ضد اإلسالم، فالذي يسمع              س
شيًئا من هذا إما مفتيا أو سامعا، أو مطبقًا، سيكون ممسكًا بمعـول ليهـدم بـه قـضية                

  .)٣(اإلسالم
، )قـضية الربـا     ( من أحد صور أكل المال بالباطل وهي        -رحمه اهللا –        ثم انتقل 
  ).قضية الغش في العمارة ( ى وهي إلى صورٍة أخر

       إن المنهج اإليماني منهج مترابط يبدأ من اإليمان ويقود إلى أفعال متآزرة تتساند              
  .)٤(كلها لتقيم عمارة الكون، وكل عمل يؤدي إلى عمارة األرض عبادة

 وأنـت إن أردت أن تعـرف خلـق أي عـصر        :" ممهدا للقضية -رحمه اهللا –      فقال
 وأمانته في تصريف الحركة فانظر إلى المعمار في أي عـصر مـن              ،ه الدينية واستقامت

  .العصور، انظر إلى المباني ومن خاللها تستطيع أن تُقَيم أخالق العصر

                                         
 ).٢/٨٠٤(المرجع السابق )  ١(
 .المرجع السابق)  ٢(
 ).١٠٢(شبهات وأباطيل خصومات اإلسالم والرد عليها، ص)  ٣(
 ).١٠-٧(خواطر الشيخ الشعراوي حول عمران المجتمع اإلسالمي، ص)  ٤(



 

 )١١٩٧(

إنك إن نظرت إلى عملية البناء اآلن تجد فيها استغالل المال، وعدم أمانة المنفذ،                     
  .)١("المعماروخيانة العامل، وكل هذه الجوانب تراها في 

ـ  : "مستشهدا بواقعه من خالل خواطره فقال     -رحمه اهللا –أردفو       ا إلـى   لننظر مثلً
 أو دار القـضاء     ، ولنسترجع تاريخ بنائه، ولنقرنه بمبنى هيئـة البريـد         ،مجمع التحرير 

  . وما بني في عهدهما،العالي
سـكانها ولنقارنهـا   ولننظر إلى المباني واإلنشاءات التي نسمع عنها وتنهار فوق          

أن المباني القديمـة    ستكون نتيجة المقارنة    ،  )٢(" أو دار القضاء العالي    ،بمبنى هيئة البريد  
 العصر الحديث تعاني من سوء التنفيذ مما        بانيم في حين أن  قامت على الذمة واألمانة،     

يؤدي إلى انهيارها، أو على األقل سوء حالة تشطيبها وخاصـة فـي تنفيـذ الـصرف               
  . بهاالصحي

تلك المباني قامت علـى غـش الممـول الـشره الطـامع،             أن  -رحمه اهللا –      ويبين
 أو الـذي تـسلم المبنـى وأقـر          ، أو أشرف على البناء    ،والمهندس المدلس الذي صمم   

ا بالعامل الخائنصالحيته، مرور.  
 ا مـن تحـت    ويخرجون جثثً  ضحايا أبرياء ال ذنب لهم، ينهار عليهم المبنى       .. والنتيجة  

  .األنقاض، إن كل ذلك سببه أكل المال بالباطل
في هـذه المـسألة، وجعـل       )٣( نظر الشاعر أحمد شوقي    إلى-رحمه اهللا –أشارو        

  :األخالق والدين من المبادئ فقال
  .)٤( إذا أخالقهم كانت خرابا       ...       وليس بعامر بنيان قوم 

للتغلب على سوء تنفيذ وتـشطيب      لدولة  قترح على ا         لذلك فإن الشيخ الشعراوي ي    
والمهندس الـذي أشـرف      ممولال اسم   ها في  لكل عمارة يتم بناؤها سجلً     يكونأن  المباني  

                                         
 ).٢/٨٠٤(تفسير الشعراوي )  ١(
 .المرجع السابق)  ٢(
اتـه  يلقب بأمير الشعراء، مولـده ووف     . أشهر شعراء العصر األخير   : أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي      )  ٣(

، نشأ في ظل البيت المالك بمصر، وتعلـم  "سمعت أبي يرد أصلنا إلى األكراد فالعرب : "بالقاهرة، كتب عن نفسه   
  .في بعض المدارس الحكومية

 ).١/١٣٦(األعالم للزركلي  :ينظر
 ).١/٦٥(الشوقيات )  ٤(



– 

  )١١٩٨(

والمصمم والمقاول بحيث يمكن محاسبة المتسبب عن أية أخطاء تظهر بعـد             البناءعلى  
  .)١ (االنتهاء من عملية البناء

 أكل المال بالباطـل، ولـذلك لـم     إلىون فساد في الك  سبب أي -رحمه اهللا –       وعزا
  . تلك المسائل غائبة، وإنما جعلها من األشياء المشاهدة-سبحانه وتعالى-يترك الحق 

     وبمثل الصور التي أوردها الشعراوي من بيئته المصرية، ساق صـاحب المنـار،             
ما عليه المسلمون في هذا العصر، وال سيما في بالد مصر، من كثرة التقاضـي               : "قائلًا

والخصام، واإلدالء إلى الحكام، حتى إن منهم من ال يطالب غريمه بحقـه إال بواسـطة          
المحكمة، ولعله لو طالبه لما احتاج إلى التقاضي، ومنهم من يحـاكم اآلخـر لمحـض                

  .)٢("االنتقام واإليذاء وإن أضر بنفسه
خربت، ونفوس أهينت، وجماعة فرقـت،        وكم من ثروة نفدت، وبيوت     : "م عقّب قائلًا  ث

وما كان لذلك من سبب إال الخصام، واإلدالء بالمال إلى الحكام، ولـو تـأدب هـؤالء                 
الناس بآداب الكتاب الذي ينتسبون إليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقـوقهم، ويمنـع                

تراحم والتالحم، محل التزاحم والتالحم، وإنك ترى من        تقاطعهم وعقوقهم، ويحل فيهم ال    
أذكيائهم من يزعم أنهم عن هدي الدين أغنياء، وقد عموا عمـا أصـابهم بتركـه مـن                  
األرزاء، فهم بالفسق عنه يتنابذون ويتحاسدون، ويتنافدون ويتناقدون، ويحـسبون أنهـم            

  .)٣("على شيء، أال إنهم هم الكاذبون
ويدخل : "ٍر أخرى تدخل ِضمنًا تحت أكل المال بالباطل، فقال        بصو-رحمه اهللا –واستطرد

   ا في عمـل ال  في هذا الباب التعدي على الناس بغصب المنفعة، بأن يسخر بعضهم بعض
يعطيه عليه أجرا، أو ينقصه من األجر المسمى أو أجر المثـل، ويـدخل فيـه سـائر                  

ا يذهبون فيه من مـذاهب  فيم)٤(ضروب التعدي والغش واالحتيال، كما يقع من السماسرة      
إذ يزينون للناس السلع الرديئة، والبضائع المزجاة، ويـسولون لهـم           ؛ التلبيس والتدليس 

ا بإيهام اآلخر ما ال حقيقة لـه وال صـحة،       فيورطونهم، وكل من باع أو اشترى مستعينً      

                                         
 ).٢٢(خواطر الشيخ الشعراوي حول عمران المجتمع اإلسالمي، ص)  ١(
 ).٢/١٦٢(لمنار تفسير ا)  ٢(
 .المرجع السابق)  ٣(
  .الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة وسمسار األرض العالم بها: االسمسار)  ٤(

 ).١/٤٤٨(المعجم الوسيط : ينظر



 

 )١١٩٩(

ا لما باع أو لما اشـترى فهـو آكـل لمالـه              وانقلب وهمه علم   ،بحيث لو عرف الخفايا   
  .)١("اطلبالب

  :المبحث الثالث
  منهج الشعراوي في تنزيل اآليات على الواقع

منهجه المتميز في تفسير القرآن الكريم، وكان هـذا         -رحمه اهللا –كان للشعراوي         
المنهج يتسم بسمات تفرد بها مما جعله يجذب إلى حديثه وتفـسيره القلـوب، فحـرص          

  .قل الكثيرون آراءه وأفكارهالكثيرون على االستماع إليه ومتابعته، وتنا
  :)٣(، فقد قام على ما يأتي)٢(    وسُأعرج أولًا على منهجه بشكل عام في التفسير

 التحليل اللغوي للكلمة وبيان معانيها، وبيان المعنى المراد منها في سياق اآليـات   :أولًـا 
  .القرآنية الكريمة

 يستوعب المعنى العميق والـدقيق       شرح معاني اآليات وتيِسيرها وتبِسيطها بحيث      :ثانيا
  .كل من العالم وغير العالم والمثقف واألمي

 ضرب األمثلة المحسوسة والتشبيهات التي تقرب المعنى البعيد فيفهمه المـستمتع            :ثالثًا
  .بسهولة

 الجمع بين التفسير بالرأي والتفسير المأثور، فكان إلى جانـب تحليلـه للمعـاني               :رابعا
 والكلمات، وإلى جانب إعمال العقل والرأي، يورد ما جاء من آيات            واآليات، والحروف 

أخرى في سياق الموضوع ويستشهد أحيانًا باألحاديث وأقوال الصحابة والتابعين، ومـا            
  .ورد من وقائع معاصرة وأبيات من الشعر اإلسالمي والعربي

شـرح اآليـات     الجمع بين األسلوب العلمي واألسلوب األدبي فتراه يتعمق في           :خامسا
بالطريقة العلمية، ولكنه يسهل المعنى وييسره ويعرضه في عبارة أدبية مـؤثرة، وقـد              
ينزل في تبسيط الشرح إلى لغة التخاطب العامية، كل ذلك من أجل توصيل المعنى إلى               

  .العقول
 ربط واقع الحياة بالمعنى القرآني، ومزج الدين بالدنيا وضرب الـشواهد مـن              :سادسا
  .حياة على ما تدعو إليه اآليات القرآنية وما توجه إليه الناسواقع ال

                                         
 ).٢/١٥٩(تفسير المنار )  ١(
 .)١٥(، صسبق ذكر منهج الشعراوي في تفسيره بشكل مفصل في التمهيد)  ٢(
 ).٥١(ا وداعية، صام الشعراوي مفسراإلم: ينظر)  ٣(



– 

  )١٢٠٠(

 ربطه بين اآليات بعضها مع بعض، ليتجلى المعنى في صـورة متكاملـة، فـال     :سابعا
يفسر اآلية على أنها وحدة مستقلة عن غيرها، بل كان يرى أن من كمال خدمة الكتـاب            

  .العزيز أن تتضح عالقة كل آية بما قبلها وبما بعدها
بشكل خاص في تنزيلـه لآليـات علـى         -رحمه اهللا –         أما عن منهج الشعراوي   

ال بد مـن أن تـأتي أحـداث الكـون     : "الواقع فمن خالل ما تقدم من أقواله ومنها قوله      
، وبالنظر إلـى  )تنزيل اآليات على الواقع(وتأصيله لمسألة  ،  )١("مطابقة للقضية القرآنية  

، يمكن أن نستخلص المالمـح      -رحمه اهللا –ت عليها من كالمه   النماذج التطبيقية التي وقف   
  :العامة لمنهجه في هذه المسألة وذلك على النحو اآلتي

 :اعتماده في تنزيل اآليات على الواقع على أسلوبين رئيسين - ١
وقد تقـدمت أقوالـه   –ويظهر في دعوته وحثه الواضح على هذا األمر    : التصريح)أ

 لقد شـاهدت    : "ي استخدمها في التطبيق كقوله    إضافة إلى العبارات الت   -في ذلك 
ا تركهم أهلهم أغنياء وصـاروا      ا ما رأينا أناس   فكثير: "، و قوله  )٢("اا مصور ملِفي

  .)٤("حدثني أخ مسلم: "، وقوله)٣("في عوز وفاقة وفقر
وفيه يشير إلى أقوام مخالفين لمقتضى مـا تحملـه اآليـة، بأسـلوب              : التلميح)ب

، )٥("أصحاب الهـوى الـذين ال بـصيرة لهـم         : "ح، كقوله التعريض ال التصري  
  .)٧("بعض من الحكام لم يحرموا الربا: "، وقوله)٦("أصحاب المبادئ الباطلة"و

 :استخدامه لصيغ عديدة في تنزل اآليات على الواقع، مثل - ٢
  .)٨("في هذا العصر: "قوله
  .)٩("زماننا: "قوله

                                         
 ). ٥/٣٠٥٣(تفسير الشعراوي )  ١(
 ).١٧/١٠٢٩١(المرجع السابق )  ٢(
 ).٦/٣٤٢٠(المرجع السابق )  ٣(
 ).٤/٣١٢٢(المرجع السابق )  ٤(
 ).٥/٣٢١٠(المرجع السابق )  ٥(
 ).٢/١١١١(المرجع السابق )  ٦(
 ).٢/٨٠٤(المرجع السابق )  ٧(
 ).٢/١٠٤٥(بق المرجع السا)  ٨(
 ).٢/٧٦٨(المرجع السابق )  ٩(



 

 )١٢٠١(

  .)١("حياتنا اليومية: "قوله
  .)٢("ي عصرنانشاهد ف: "قوله
  .)٣("هذه الظاهرة نشاهدها: "قوله
  .)٤("في أيامنا: "قوله
  .)٥("في هذه األيام: "قوله
  .)٦("أحوالنا اآلن: "قوله

  ..وغيرها الكثير 
 :استخدامه غالبا ألسلوب العموم في الربط بين واقعه ومحتوى اآلية - ٣

ين في الباطل لـو رأوا      لو أن كل واحد من هؤالء المنحرفين والموغل       : "       مثل قوله 
٧("ا لذهبوا إلى الصوابالمجتمع وقد قاطعهم ووضع لهم حدود(.  

 وال ، اهللاوالمثال يتكرر في حياتنا وال بد أن نضعه أمـام أعيننـا لنـرع         : "       وقوله
ننساق كما ينساق كثير من الناس إلى هالكهم، فبعض الناس ال يرتضون قسمة اهللا فـي                

  .)٨("مواريثهم
  .)٩("إن من أشد ما ابتُلينا به أن نفقد القدوة في الرؤساء والمسئولين: "وقوله
ا للفقير عند الغني فإن منـع       قد رأينا بعض الفقهاء قد اعتبر الزكاة ما دامت حقً          : "وقوله

  .)١٠("الغني ما قدره نصاب سرقة تُقطع يد الغني، ألنه أخذ حق الفقير

                                         
 ).٢/٦٧٢(المرجع السابق )  ١(
 ).١/٢٤٨(المرجع السابق )  ٢(
 ).١٧/١٠٤٦٢(المرجع السابق )  ٣(
 ).٥/٢٨٤٢(المرجع السابق )  ٤(
 ).٢/٧٥٦(المرجع السابق )  ٥(
 ).١٤/٨٦٣٠(المرجع السابق )  ٦(
 ).٥/٢٧٣١(المرجع السابق )  ٧(
 ).٦/٣٤٢٠(السابق المرجع )  ٨(
 ).١٧/١٠٧٠٥(المرجع السابق )  ٩(
 ).٢/١٢٠٩(المرجع السابق )  ١٠(



– 

  )١٢٠٢(

ضـع أسـلوب التمثيـل بـالواقع        في بعض الموا  -رحمه اهللا -اعتمد الشعراوي  - ٤
 :المخالف لمقتضى اآلية، مثل

:  فقال ]٤٩:األحزاب[)   h V U T S R Q(: -تعالى- عند قوله    -
وقد رأينا بعض شبابنا الذين ذهبوا إلى بالد الغرب، وتزوجوا مـن أجنبيـات، وبعـد                "

 الزواج ظهرت النكبات والمصائب، فاألم ال تنسى أنها يهوديـة أو نـصرانية، وتبـثّ              
فعلى المؤمن أن يختار المؤمنـة؛ ألنهـا مؤتمنـة    : أفكارها، ومعتقداتها في األوالد، إذن 

  .)١("عليه وعلى بيته
 :تنوع الموضوعات والقضايا التي نزل عليها اآليات - ٥

، ةيدعققضايا ال :        وقد شملت عدة قضايا، أوردتها بالتفصيل في الفصل الثاني وهي         
قـضايا  ، و قـضايا اآلداب االجتماعيـة    ، و  وأسباب النصر  قضايا الجهاد في سبيل اهللا    و

، قضايا فـي اإلعجـاز التـشريعي   ، وقضايا في اإلعجاز العلمي، و الوعظ والتذكير باهللا  
  .أخيرا قضايا في السياسة

، وال  -رحمـه اهللا  -       وإن كانت قضية اآلداب االجتماعية محط تركيز الـشعراوي        
  .االجتماعي  المجالفي والتغيير اإلصالح مل رايةحشك فقد 

لم يتكلف الشعراوي في تنزيله اآليات على الواقـع، ولـم يحمـل النـصوص          - ٦
 :الشرعية ماال تحتمله

      وهذا ظاهر في جميع األمثلة التي جاءت في ثنايا البحث، ألن الشريحة المخاطبة              
بي فتراه   يجمع بين األسلوب العلمي واألسلوب األد      -رحمه اهللا –في غالبها عامية، فكان     

يتعمق في شرح اآليات بالطريقة العلمية األكاديمية األزهرية، ولكنـه يـسهل المعنـى،           
وييسره ويعرضه في عبارة أدبية مؤثرة، وقد ينزل في تبسيط الشرح إلى لغة التخاطب              

  .العامية وهي أقرب إلى الفصحى كل ذلك من أجل توصيل المعنى إلى العقول
 اآليات على الواقـع جملـة مـن المواقـف           تضمن كالم الشعراوي في تنزيل     - ٧

الشخصية التي وقعت له، وبعض القصص التي عاينها بنفسه، ولها عالقة           
 :بالنصوص الشرعية ومن ذلك

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ( :-تعالى- كالمه عند قوله     -
¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³   (]التـسبيح  فقد رد على من قال أن       ،  ]٤١:النور

                                         
 ).١٩/١٢٠٩٢(المرجع السابق )  ١(



 

 )١٢٠٣(

في اآلية للعاقـل،    ) من(، ومن قال أن     حقيقة، إنما هو تسبيح داللة وحال     هنا ليس على ال   
هذه المخلوقـات   : "فهو الذي يسبح أما السموات واألرض فال دخَل لهما في هذه المسألة           

ا مللقد شاهدت ِفي  ،  لكنك ال تفهم عنها وال تفقه لغاتها      ،  تُسبح على الحقيقة ولها لسان ولغة     
ل صر  مصورسجا يا بين دب وثور، الدب رأى قرون الثور طويلة حادة، وعلم أنهـا             اع

وسيلة الثور التي ستقضي عليه، فما كان منه إال أن هجم على الثـور وأمـسك قَرنَيـه              
ا حتى سقط فراح يأكلهبيديه، وظل ينهش رأس الثور بأسنانه حتى أثخنه جراح.  

  .)١( !"بح اهللا بهاكيف نستبعد أن يكون لهذه المخلوقات لغات تُس: إذن
 في تنزيل اآليات على الواقـع بتوجيـه القـارئ           -رحمه اهللا -عني الشعراوي  - ٨

ونصحه وإرشاده ووعظه ودعوته لتدبر اآليات والتأمل في نفسه وحالـه،           
 :ومن أمثلة ذلك

W V U T S R Q P O N M L K  (:-تعـالى –كالمه عنـد قولـه      -
Y X   (]٨٢:النساء[  
 معنى التدبر والحض عليه أكد على ذلك بمثال مـن الواقـع،             -رحمه اهللا –فبعد أن بين    

؛ فمعنى هذا أنـه واثـق     »تدبر«حين يأتي مخاطبك ليطلب منك أن تستحضر كلمة         فإنه  
ا لوصلت إلى الحقيقة المطلوبة، لكن الذي يريـد أن          ا قوي من أنك لو أعملت عقلك إعمالً     

ا، فيعرض  ي تدخل عنده لتشتري قماشً    يغشك ال ينبه فيك وسائل التفتيش، مثل التاجر الذ        
          ا، فيبله لك ويحاول أن     قماشه، ويريد أن يثبت لك أنه قماش طبيعي وقوي وليس صناعي

: يمزقه فال يتمزق، إنه ينبه فيك الحواس الناقدة، فإذا نبه فيك الحواس الناقدة فمعنى ذلك              
 قماشه لـيس فـي      صالح ما ادعاه، ولو كان     أنه واثق من أن إعمال الحواس الناقدة في       

  .)٢(ا وجربانظر جيد: صالح ما ادعاه لحاول خداعك، لكنه يقول لك

                                         
 ). ١٧/١٠٢٩٠(المرجع السابق )  ١(
 ).١٦/١٠١١٩(، وأيضاً في )٤/٢٤٦٨(المرجع السابق )  ٢(



– 

  )١٢٠٤(

  الخاتمة
  .           وفيها أهم النتائج والتوصيات

  :النتائج
القرآن الكريم منهج حياة، ومحور نجاة، لمن أراد السعادة والريادة في كل زمـان               . ١

 .ومكان
توافرة لتحقيق الفهم السليم المنضبط     ضرورة اإلفادة من مختلف األدوات النافعة الم       . ٢

 .للنصوص الشرعية مع مراعاة عدم التكلف في استعمالها، والتوغل فيها
نصوص الشريعة جاءت لتكون حاِكمة علـى واقـع النـاس وأعـرافهم، مهذبـة               . ٣

ومصححة لها، فمراعاة المجتهد ألعراف بيئته ومجتمعه ال ينبغي أن يِحيد به عـن     
 .مومية النصوص، ونسبية أعراف بيئته المتغيرةأهمية المحافظة على ع

 .-رضي اهللا عنهم–التنزيل ابتدأ ظهوره في عصر الخلفاء الراشدين  . ٤
 .تنزيل اآليات على الواقع جانب مهم في تفسير القرآن، وتقريب معانيه لألفهام . ٥
اث  بتنزيل اآليات على الواقع، والمقارنة بين األحد       -قديما وحديثًا -عناية المفسِرين  . ٦

 .المستجدة في عصورهم، وما يناسبها من آيات القرآن وتوجيهاته
تفاوت المفسرين في تنزيلهم اآليات على الواقع قلّة وكثـرة، تـصريحا وتلميحـا،           . ٧

 .بحسب مناهجهم التفسيرية، أو قوة األحداث وشدة الوقائع والنوازل
ر ومـسائل علـوم     ارتباط مسألة تنزيل اآليات على الواقع بعدد من قواعد التفـسي           . ٨

 .القرآن
          القاعدة الرئيسة التي ينطلق من خاللها المعتنون بقـضية التنزيـل هـي مـسألة                . ٩

 ).العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب( 
أن قضية التنزيل تُعد من قبيل القول بالرأي الذي طريقه القياس والتمثيل، فإن كان               . ١٠

ذموم، وإن كان غير ذلك فإنه يقبل بـضوابط  الرأي مذموما رد وعد من التنزيل الم      
 .معينة

تأصـيلًا لـه وتنظيـرا،      :  بتنزيل اآليات على الواقع    -رحمه اهللا -عناية الشعراوي  . ١١
 .وعملًا به وتطبيقا

 منهج خاص في تنزيل اآليات على الواقـع، سـلك فيـه             -رحمه اهللا –للشعراوي   . ١٢
 .أسلوب التصريح أحيانًا، والتلميح أحيانًا أخرى



 

 )١٢٠٥(

لمواضيع التي عني فيها الشعراوي بتنزيل اآليات علـى الواقـع، شـملت             تنوع ا  . ١٣
 .الجوانب العقدية، والوعظية، والسياسية، وغيرها

 بالنص القرآني، مـن  -رحمه اهللا-عند الشعراوي" تنزيل اآليات على الواقع "ارتبط   . ١٤
 .غير تكلّف أو إفراط أو تفريط

رب المثل وحسن تـصويره،   باإلصالح االجتماعي، وض-رحمه اهللا-ظهر اهتمامه  . ١٥
 .وكذا المزاوجة بين العمق والبساطة وذلك من خالل اللهجة المصرية الدارجة

 بالواقع بل نَـدر، وآثـر   -رحمه اهللا -في األجزاء األخيرة من تفسيره قّل استشهاده       . ١٦
 .االختصار، بسبب مرضه حتى يتمكن من إكمال خواطره

ة، إذ أنه أمر نظري، وبيـان لمـواطن         قضية التنزيل ليست حلًا كاملًا لقضايا األم       . ١٧
التشابه بين النص والواقع، ولكن ينبغي أن تكون هناك مرحلة أخرى تـأتي بعـد               

رضـي اهللا  –التنزيل وهي العمل بما في القرآن، كما كان يفعله الـسلف الـصالح        
 . من الصحابة والتابعين-عنهم
  :التوصيات

 . فهما وتدبرا، وعلما وعمال-ىتعال–على أهل العلم وطالبه العناية بكتاب اهللا  . ١
على الباحثين في مجال القرآن وعلومه أن يعنوا بمسألة تنزيل اآليات على الواقع،              . ٢

 .بحثًا وتأصيلًا وجمعا وتحريرا
: ِدراسة كتب المفَسرين الذين عنوا بمسألة تنزيل اآليـات علـى الواقـع، أمثـال               . ٣

، وسـيد قطـب فـي      )اء البيـان  أضو(، والشنقيطي في    )فتح القدير (الشوكاني في   
 .، وغيرهم)صفوة اآلثار(، وعبد الرحمن الدوسري في )الظالل(

حث علماء التفسير ومشايخه المعاصرين على العناية بتنزيل اآليات على الواقـع،             . ٤
في خطبهم، ودروسهم، ومواعظهم، وأماكن التعليم، وعبر قنوات البث الفـضائي،           

 . -سبحانه–يربطوا الناس بكتاب ربهم وفق منهج سلف األمة وأعالمها، حتى 
أن أمر التنزيل غير مقصور على اآليات القرآنية فحسب، بل حتى على األحاديث              . ٥

بمعالجة واقعهم واالستـشهاد عليـه   -رحمهم اهللا-النبوية الشريفة، فقد اهتم شراحها    
  .بما حوته من حكم وضوابط إصالحية



– 

  )١٢٠٦(

  



 

 )١٢٠٧(

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمة
جزءا من مكونات الثقافة العمانية القديمـة، فهـي نـصوص           ) الرسائل(     تُعد السير   

تناقش قضايا حياة المجتمع السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعـسكرية، وتـصور            
 ولقد سعى كتَّـاب الرسـائل إلـى       . حركته الفكرية والثقافية في مسيرة بنائه الحضاري      

استلهام التراث واالستعانة به في إبداعاتهم، وجعلوه رابطًا بين نـصوصهم والمتلقـي،             
ألن القارئ ينتمي بطبعه إلى إرث حضاري يمثل هويته، ويمثِّل لديه منظومة من الِقـيم               
المشتركة ذات سلطة قولية يمكن للكاتب توظيفها لتقوية خطابه، ولتشكيل حلقة تواصـل             

  . اكرة القارئ الثقافيةالغرض منها مخاطبة ذ
     وتدخل هذه الرسائل ضمن مفهوم النَّص الحداثي الذي ُأشير إليه أنه ال ينبثق مـن               
. العدم بل إنه يتفاعل مع األحداث انطالقًا من خلفية نصية تشكلت في مراحـل متعـددة             

م جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين كال          : "ومن تعريفاته أنه  
تواصلي يهدف إلى اإلخبار المباشر، وبين أنماط عديدة من النصوص السابقة عليـه             

النَّص مدونـة   : "ويعرفه محمد مفتاح بقوله   . )٢("أو المتزامنة معه؛ فالنص إذن إنتاجية       
كالمية، أهم ما يميزه أنه حدث يقع في زمان ومكان معينين ال يعيـد نفـسه مطلقًـا،         

                                         
السير، هو نمط من كتابة الرسائل بدأ في القرن األول الهجري عند علماء اإلباضية بالبصرة، ثم انتقل إلى عمان                   )  ١

في القرن الثاني الهجري، وتلك فترة يغلب على موروثها التوجه الديني واألسلوب األدبي، ثم تطـور ليـشمل كـل                    
لتي أسسها العمانيون، وقد توقفنا بالبحث عند القرن التاسع ألن السير العمانية اتخـذت         المجاالت والحقول الحضارية ا   

 ..  هيئة جديدة بداية القرن العاشر تعنى بتدوين التراجم والكتابة التاريخية
ـ              )  ٢ ة الثانيـة،   جوليا كريستيفا، علم النَّص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، الطبع

 . ٢١، ص ١٩٩٧

 
 

  قسم اللغة العربية وآدابها
  كلية اآلداب والعلوم االجتماعية

   سلطنة عمان–جامعة السلطان قابوس 
  



– 

  )١٢٠٨(

 وتفاعلي يؤدي وظيفة تفاعلية، وهو مغلق من حيـث سـمته            ويتصف بأنه تواصلي،  
الكتابية األيقونية التي لها بداية ونهاية، ومن الناحية المعنوية هو توالدي، متولد من             

. وتتناسل منه أحداث لغويـة أخـرى الحقـة لـه    .. أحداث تاريخية ونفسانية ولغوية   
إن : "ويقـول روالن بـرت    . )١("فالنَّص إذن، مدونة حدث كالمي ذي وظائف متعـددة        

  .)٢("التناصية في حقيقتها استحالة العيش خارج النص الالمتناهي
     وعلى هذا األساس سندرس عالقة الرسـائل العمانيـة القديمـة مـع المـوروث               

؛ إذ  "التنـاص "الحضاري ومدى انسجام ذلك المزاج النصي مع أنساقها فيما يعرف بـ            
قد أصـبحت   " وتقانة مخصوصة    )٣("يات مختلفة هو تعالق نصوص مع نص حدث بكيف      "

في غاية األهمية لكونها تؤدي إلى تحديد هوية النص األدبي ومنحة أبعـادا تـضفي               
؛ فظاهرة التناص إذن تمثل عالقة حضور بين نـصين أو           )٤("عليه صفة العمق والجدة   

لعالقة حتميـة  أكثر، سواء كان بالتضمين أو االقتباس أو التلميح أو االستلهام، وأن هذه ا            
بين المبدع ومحيطه من خالل استحضار نص أو موقٍف أو حدٍث فيثري به مـا ينتجـه        

  . سواء أكان ذلك بوعي منه أو بغير وعي
التناص شيء ال منـاص     : "     وعن ضرورة التناص لإلبداع الفنِّي يقول محمد مفتاح       

حتوياتهما، ومن تاريخـه    منه ألنه ال فكاك لإلنسان من شروطه الزمانية والمكانية وم         
فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صـاحبه للعـالم، وهـذه         . الشخصي أي من ذاكرته   

ويتضح أيـضا أن التنـاص   . )٥("المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي أيضا   
ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين، إذ يعتمـد فـي تمييزهـا وإدراك               

                                         
، المركز الثقافي العربي، الدار البيـضاء، المغـرب،       )استراتيجية التناص (محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري      )  ١

 .  ١٢٠، ص ١٩٩٢الطبعة الثالثة، 
، ١٩٩٢روالن بارت، لذَّة النّص، ترجمة منذر عياشي، مركز اإلنماء الحضاري، حلب، سورية، الطبعة األولى،            )  ٢

 . ٧٠ص 
 .  ١٢١، ص )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري )  ٣
                        ، ٢٠١٣أحمد جبر شعث، جماليات التناص، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمـان، األردن، الطبعـة األولـى،            )  ٤

 .١٨ص 
 .  ١٢٣، ص )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري )  ٥



 

 )١٢٠٩(

لمتلقي وسعة معرفته باألجناس األدبية، حتى يـتمكن مـن تـرجيح            أبعادها على ثقافة ا   
١(حقول التناص ومواقعها ومصادرها وأصولها النصوصية وفاعليتها في بناء النَّص(.  

العمانيـة وظـاهرة    ) الرسائل(      وللوقوف على العالقة الرابطة بين نصوص السير        
 الدينية والموروث الثقافي والفكـري      التناص سنلتمس ما استحضره كتَّابها من المصادر      

والتاريخي لتحقيق مقاصدهم وأغراضهم، ولتفعيل التكافؤ الثقافي بين المتخاطبين سـواء           
كان هذا التناص مباشر باجتزاء قطعة من النص أو النصوص السابقة، أو غير مباشـر               

سـيين  باستنباط روح النص ومعانيه، وتقتصر دراستنا في هذا البحث على مصدرين أسا  
  :للتناص، هما

  .ـ  التناص مع القرآن الكريم
  .  ـ  التناص من األحداث التاريخية

  التناص مع القرآن الكريم
     يعد الخطاب القرآني مادة غنية لكل المبدعين على مر العصور لمـا يحملـه مـن            

فـي  ثروة لغوية وتعبيرية وإيحائية، باإلضافة إلى الجوانب الروحية وتـأثيره النفـسي             
ولقد حاول كتَّاب الرسائل العمانيون امتالك قدرات إبداعية بتـوظيفهم          . الكاتب والمتلقي 

نماذج من التناص القرآنـي المـدرج       الخطاب القرآني في الخطاب الترسلي، وسنناقش       
  .  حسب تسلسلها التاريخي وتصنيفنا لها سياسية فاجتماعية فعسكريةضمن هذه الرسائل

إلى واِليه عنـد تعيينـه علـى    ) هـ٣ق(عهد اإلمام الصلت بن مالك )٢(     ففي رسالة  
الرستاق يوظِّف الكاتب تركيبا قرآنيا يحث على اتباع اللين في التعامـل مـع الرعيـة                

فمن ِقِبَل ما أوصيته به وأجاب دعوتك واستقام علـى ذلـك   : "وخفض الجناح لهم، قال   
. )٣("بل منهم وأحـسن إلـى محـسنهم       ، وألن لهم جانبك واق    فاخفض ألوليائك جناحك  
 تَحـزن  والَ مـنْهم  َأزواجاً ِبِه متَّعنَا ما ِإلَى عينَيك تَمدن  الَ : ومرجع هذا التناص اآلية   

ِهملَيع اخِْفضو كنَاحج ْؤِمِنينِللْم )واآلية )٤ ، : اخِْفضو   ـكنَاحـنِ  جِلم  ـكعاتَّب  ِمـن 

                                         
 ).بتصرف. (١٣١، ص )استراتيجية التناص(ل الخطاب الشعري تحلي)  ١
، ٢تحفة األعيان بسيرة أهل عمان، مكتبة اإلمام نـور الـدين الـسالمي، مـسقط، ط            عبد اهللا بن حميد السالمي،      )  ٢

 .  ١٨٤، ص ١، جهـ١٣٥٠
 .  ١٨٤، ص ١تحفة األعيان، ج)  ٣
 .  ٨٨: سورة الحجر، اآلية)  ٤



– 

  )١٢١٠(

 في كيفية التعامـل مـع أصـحابه         ففي اآليتين توجيه قرآني للرسول      . )١(ِمِنين  الْمْؤ
وجاء في سياقين مختلفين، وقد استطاع الكاتب نقل المعاني في اآليتـين مـن سـياقها                
الواردة فيه وتوظيفها في توجيه الوالي التباع أفضل الطرق في تعامله مع رعيته وذكر              

التناص حقق غرض الكاتب وال يخرج كثيرا عن السياق         المستقيمين منهم خاصة ليكون     
العام للخطاب القرآني وهو أن الطرف الثالث المخصوص بالمعاملة هم الصالحون مـن            

  .  الرعية وهذا ينسجم مع التوجه القرآني الذي يشير إلى الصحابة الكرام
رآنيـة، إذ جمـع          ومن الظواهر التناصية التي استعملها الكاتب توظيف المفردة الق        

أكثر من مفردة من سور مختلفة وساقها ضمن داللتها القرآنية لتوجيه الوالي في معالجة              
، )٢(والحميـات وازجرهم عن العصيان    : "آفات المجتمع الداعية إلى الفرقة والفساد، قال      

، وأخمد ذلك واطفه، وحـذرهم      )٤( فانْه عن ذلك وقَدم فيه     )٣(الجاهليةفإنها من صفات    
 لبعضهم بعضا، فـأن ذلـك يـورثهم         واللمز والهمزالفتنة والبغي والضغائن والفساد     

فمفردة الحمية مرتبطة بمفردة الجاهلية وهي سمة مذمومـة فـي           . )٥("اإلحن فيما بينهم  
المجتمع المسلم، ومن خالل سياقها القرآني أضافت قدسية على النص الخطابي كما فـي    

 الَِّذين كَفَروا ِفي قُلُوِبِهم الْحِميةَ حِميـةَ الْجاِهِليـِة فَـَأنزَل اللَّـه       ِإذْ جعلَ  : اآلية الكريمة 
             كَـانا ولَهَأها وقَّ ِبهكَانُوا َأحى وةَ التَّقْوكَِلم مهمَألْزو ْؤِمِنينلَى الْمعوِلِه وسلَى رع ِكينَتَهس

واآلية السابقة لها كانت تتكلم عن المجتمـع المكـي الكـافر            . )٦(اللَّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليماً   
أما المفردتان  .  ومنعه وأصحابه من دخول مكة وأداء العمرة قبل الفتح         برسالة محمد   

القرآنيتان الهمز واللمز فقد وظفهما الكاتب لخدمة السياق نفسه، وتناصهما زاد الخطاب            
رة الكاتب إدماج مفردات غيـر قرآنيـة إلـى    سعة وعمقًا في الداللة، وزاد على ذلك قد    

. التناص شكلتا معا تحذيرا قويا من األثر الحسي والمعنوي على لحمة المجتمع واتحـاده    

                                         
 .  ٢١٥: يةسورة الشعراء، اآل)  ١
الحميات جمع حمية، وهي ميل المرء إلى قومه، وهي مذمومة إذا كانت ذات نزعة عنـصرية مؤديـة للفـساد،             )  ٢

 .  يصاحبها غضب وَأنَفٍَة
الجاهلية هي الحالة التي كان عليها العرب قبل اإلسالم من الجهل باهللا سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمفـاخرة             )  ٣

 جهل  : سان العرب، مادةل. باألنساب
 ).     أي قدمه للقضاء. (قدم فيه، أي قدم إلى الحد والتعزير من يستحق ذلك من أهل الحمية الجاهلية)  ٤
 .  ١٨٦، ص ١تحفة األعيان، ج)  ٥
 .٢٦: سورة الفتح، اآلية)  ٦



 

 )١٢١١(

: وهذا التناص أخذه الكاتب من سورة الهمزة مع تغيير في التركيب كما جاء في اآليـة               
ٍةزٍة لُّمزمٌل لِّكُلِّ هيو )١(.  

ه الوالي باتباع اللِّين في التعامل مع الرعية وتحمل تبعـات المـسؤولية                  وعند توجي 
      ا فيه إخبار للنبييتناص الترسل وسياقًا قرآني    بفضل اهللا عليه بحـسن الخلـق ولـين 

رحمٍة من اللِّه ِلنتَ لَهم ولَو كُنـتَ فَظّـاً غَِلـيظَ     فَِبما : الجانب من خالل اآلية الكريمة   
قَلِْب الَنفَضواْ ِمن حوِلك فَاعفُ عنْهم واستَغِْفر لَهم وشَاِورهم ِفي اَألمِر فَـِإذَا عزمـتَ               الْ

      كِِّلينتَوالْم ِحبي اللّه لَى اللِّه ِإنكَّْل عفَتَو )فنقل الكاتب داللتها األصلية إلـى داللـة         ،)٢
وال ييأس  : " أدخل عليها تعديلًا في التركيب، قال      جديدة وصاغها في صورة أمر بعد أن      

لقد حقق الكاتب بهـذا     . )٣(" من كثرة المعاني   والتكن فظًا غليظ القلب   ضعيف من عدلك    
التناص والتغيير الذي طرأ عليه عدة أغراض، فمن ناحية أضفى على الـنص تعبيـرا               

هو من ناحيـة أخـرى   جديدا غير مستهلك، وألبسه حلة دينية مؤثرة في نفس المتلقي، و     
، وهو خُلُق يسعى كـل مـؤمن        تذكير بالخُلُِق العظيم الذي كان يتصف به رسول اهللا          

  .للتأسي به، ويعد ركيزة أساسية للقادة ووالة األمر
    والخطابات السياسية التي يتحزب فيها المجتمع تكون أكثـر النـصوص تـضمينًا             

يسعى كتَّابها من ذلك إلى تفعيـل مفهـوم التكـافؤ           واقتباسا آليات القرآن الكريم، ربما      
الثقافي الديني بين المتخاطبين، وإعطاء الخطاب السياسي شرعية دينية تحقـق للكاتـب            

ـ ٣ق(وهذا األسلوب نجده في رسـالتي أبـي المـؤثر           . غرضه الذي يسعى إليه    ) هـ
، اللتـان   "دينرد على من قال بالشاه    ] الذي هو [البيان والبرهان   "و  " األحداث والصفات "

انتقد فيهما موسى بن موسى وراشد بن النظر عندما أطاحوا بإمامة الصلت بـن مالـك                
هـ، إذ ضمنهما آيات قرآنية في تسعة وعشرين موضعا عدا التناص القرآني            ٢٧٢عام  

  . الذي سوف نناقش نماذج منه
 الذين يمثلـون     بموازنة بين أهل العلم    )٤("األحداث والصفات "     بدأ الكاتب مقدمته في     

القدوة الحسنة، ويتحملون المسؤولية في مجتمعاتهم، وبين الذين يدعون ذلك ويـؤثرون            

                                         
 .١: سورة الهمزة، اآلية)  ١
 .١٥٩: سورة آل عمران، اآلية)  ٢
 ).كثرة المعاني يقصد المسؤوليات الملقاة على عاتق الوالي. (١٨٧، ص ١تحفة األعيان، ج)  ٣
سيدة إسماعيل كاشف، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، مسقط، : السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، تحقيق)  ٤
 .٢١، ص ١٩٨٩، ٢، ط١ج



– 

  )١٢١٢(

وليس االقتداء بعامة من صلى وصام، ولكن القـدوة بأهـل العلـم         : "الحياة الدنيا، قال  
 وآثار السلف من أولي األمـر الـذين حملهـم اهللا الحكمـة            بكتاب اهللا وسنة نبيه     

ال يلبسون  ناس أئمة يفرقون بين الحق والباطل بقول مشروح وباب مفتوح           وجعلهم لل 
هذا التناص في آخر الجملة مرجعـه       . )١("الحق بالباطل وال يكتمون الحق وهم يعلمون      

 يا َأهَل الِْكتَاِب ِلم تَلِْبسون الْحقَّ ِبالْباِطِل وتَكْتُمـون الْحـقَّ وَأنـتُم            : وعالقته قوله تعالى  
ونلَمتَع )وجاء في آية أخرى    .)٢ :           َأنـتُمـقَّ وـواْ الْحتَكْتُماِطِل وقَّ ِبالْبواْ الْحالَ تَلِْبسو
ونلَمتَع )السياق القرآني في اآليتين يقارع أهل الكتاب في كتمانهم العلـم الموجـود       . )٣

الكاتب هـذا التركيـب     ولقد وظَّف   . لديهم في التوراة واالنجيل بحقيقة رسالة محمد        
أولـي  (القرآني وأخرجه من سياقه العام في اآليتين وجعله شهادة براءة للفئة الحاكمـة              

قبل االنقالب ـ الصلت بن مالك وحكومته ـ، والتصنيف الفئـوي ذاك جعلـه     ) األمر
إرهاصا لتخطئة الفئة األخرى والقدح فيها بتركها مبدأي الشورى والتعاقـد فـي أمـر               

   .اإلمامة
      ومن األمور التي ناقشها الكاتب وحاج بها موسى وأتباعه استعمالهم والة الـصلت    
ومستشاريه في مناصبهم بعد عزله دون استتابه، وينص الفقه اإلباضـي أن اإلمـام إذا               

وقولهم بأنهم لم يثقوا بهم كـل الثقـة         . عِزَل بحدث يسري العزل على كل العاملين لديه       
لكاتب خالل تناص قرآني مرتبط بحـدث تـاريخي تعيـه ذاكـرة      محجوج، أبدى ذلك ا   

 إني لم أستعن بهم كل االستعانة ولم        ]يقصد موسى بن موسى   [فإن قال   : "المؤمنين، قال 
أثق بهم كل الثقة، قيل له القليل من أمانة الفاسقين والكثير سواء، وليس هذا بمنزلة               

: هذا التناص يستمد داللته من اآلية الكريمـة       و. )٤(" يحلُّ قليله ويحرم كثيره    نهر طالوت 
                 ن لَّممِمنِّي و سفَلَي ِمنْه ن شَِربٍر فَمتَِليكُم ِبنَهبم اللّه نُوِد قَاَل ِإنَل طَالُوتُ ِبالْجا فَصفَلَم

         واْ ِمنْهِدِه فَشَِربفَةً ِبيفَ غُرِن اغْتَرِمنِّي ِإالَّ م فَِإنَّه همطْعي     مـنْهِإالَّ قَِلـيالً م  .. )لقـد  . )٥
استدعى الكاتب الخطاب القرآني ليبرهن للخصم أن أمور الدين ال تقبل التجزئـة، وإذا              

                                         
 .٢٢ و٢١، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 .٧١: يةسورة آل عمران، اآل)  ٢
 .٤٢: سورة البقرة، اآلية)  ٣
 . ٤٥، ص ١السير والجوابات، ج)  ٤
 . ٢٤٩: سورة البقرة، اآلية)  ٥



 

 )١٢١٣(

أجاز لجنوده غرفة ماء واحدة من النهـر الـذي          ) أحد ملوك بنو إسرائيل   (كان طالوت   
  .  مثل هذه التجزئةيجتازونه؛ فإن التشريع في أمور اإلمامة وإدارة المجتمع ال يجوز

رد على مـن    ] الذي هو [البيان والبرهان   "     وعلى نفس المنهج بدأ أبو المؤثر رسالته        
، إذ وظَّف الخطاب القرآني باستدعائه آية ينـاص بهـا فـي مقدمتـه         )١("قال بالشاهدين 

 أما بعـد فـإن اهللا  : "قال بعد البسملة. تتناسب مع المعنى الذي سيناقشه في متن الرسالة     
لينذر من كان حيا ويحق القول على  بالحق بشيرا ونذيرا   تبارك وتعالى بعث محمدا     

ِلينِذر من كَان حياً ويِحقَّ الْقَـوُل علَـى          : وهذا التناص هو لآلية الكريمة    . )٢("الكافرين
  الْكَاِفِرين)ا إن غرض الرسالة تشكيل محاكمة صورية بـين فئـة إيمانيـة وصـفه      . )٣

الكاتب أنها تحيا روحيا بالمنهج اإللهي وإقامة العدل، وفئة خرجت على إمـاٍم عـادل،               
ولقد أعطـى هـذا التنـاص       . ولهذا عدها الكاتب كافرة بارتكابها كبيرة من كبائر الدين        

مقدمة الرسالة صيغة إقناعية تتناسب مع عنوان الرسالة، ومع الحوار الخطـابي الـذي              
  .ن بعدم ثبوت حجة الخصم مع افتراض وجود الشاهدينناقشه الكاتب في المت

      وفي متن الرسالة أدار الكاتب حوارا حول مشروعية القتال بين الفريقين، وعقـد             
لذلك محاكمة بوجود شاهدي نفي، لكنه حاول إثبات أن اإلمام المعزول والمؤمنين معـه              

لشوِرية، وما خلَّفه ذلك من ظلـم       لهم الحق في قتال الفئة الباغية المعتدية على اإلمامة ا         
وخوف في المجتمع، وأنهى  الكاتب الحوار بطرح سؤال ناص جوابـه بتوظيـف آيـة      
قرآنية أضفت على الخطاب لمسة جمالية باإلضافة إلى عمق الداللة اإليحائيـة، وفـي              
الوقت نفسه تركت في نفس المتلقي حيرة ألن الكاتب ربط غرضه من التنـاص بمـدى         

فأي الفريقين أهدى سبيلًا وأولى بـاألمر       : "مخاطَب بمضمون اآلية المناصة، قال    علم ال 
الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمـانهم بظلـم أولئـك لهـم األمـن وهـم                إن كنتم تعلمون  

وكَيفَ َأخَافُ ما َأشْركْتُم والَ تَخَافُون َأنَّكُـم         : وهذا التناص مرجعه اآليتان   . )٤("مهتدون
. م ِباللِّه ما لَم ينَزْل ِبِه علَيكُم سلْطَاناً فََأي الْفَِريقَيِن َأحقُّ ِباَألمِن ِإن كُنـتُم تَعلَمـون                َأشْركْتُ

                                         
 .١٤٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 .١٤٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٢
 . ٧٠: سورة يس، اآلية)  ٣
 .١٧٥، ص ١السير والجوابات، ج)  ٤



– 

  )١٢١٤(

            ونتَـدهـم مهو ناَألم ملَه لَـِئكم ِبظُلٍْم ُأوانَهواْ ِإيملِْبسي لَمنُواْ وآم الَِّذين )ويـستخدم  . )١
 اآلية األولى وكل اآلية الثانية دون تغيير في التركيب، ويدل السياق العـام              الكاتب تذييل 

لآليات التي سبقت هاتين اآليتين على الحوار بين نبي اهللا إبراهيم عليه السالم وقومـه،               
لكن الكاتب نقل مجمل السياق ووظفه ليكون خاصا بـدحض حجـة الخـصم وإربـاك          

    .مداركه الفكرية
من أهم المصادر التاريخية المعتمد عليهـا       ) هـ٣ق( خالد بن قحطان     )٢(لة     تُعد رسا 

حول تلك الفترة، ولقد أرادها كاتبها أن تمثِّل وجهة نظر الفريق الذي وقف ضد موسـى            
هــ،  ٢٧٢بن موسى ومن معه في عزلهم اإلمام الصلت بن مالك بالقوة العسكرية عام              

 للنص القرآني حـضور مكثـف يكـاد        ولهذا صاغها في قالب سياسي فكري ديني كان       
يشمل كل صفحات الرسالة، وذلك بقصد إظهار الكاتب قدراتـه اإلبداعيـة، وإضـفاء              
. الشرعية الدينية على غرضه، وتم ذلك عن طريق االستشهاد أو االقتباس أو التنـاص             

ومن المواضع التي تناص الكاتب فيها مع المفردات القرآنية مناقـشته خـصومه فـي               
تباع آثار السلف في التعامل مع أساليب التغيير في نظـام الحكـم، واتهـامهم              تجاهلهم ا 

: باالبتعاد عن النصوص الفقهية الدالة على مبدأي الشورى والتعاقد في هذا الشأن، قـال             
واعلموا رحمنا اهللا وإياكم إن الواجب علينا وعليكم االتباع آلثار أسالفنا وأئمتنا فـي             "

: وهذا التناص مرجعـه اآليـة     . )٣("نترك سدى  ولم   نتم عبثًا نخلق نحن وال أ   ديننا ولم   
       ونعجنَا لَا تُرِإلَي َأنَّكُمثاً وبع ا خَلَقْنَاكُمَأنَّم تُمِسبَأفَح)واآلية )٤ ، :      َأن انالِْإنـس بـسحَأي

   .)٥( يتْرك سدى
 الخصم أن اهللا تعالى لم يخلق            لقد أراد الكاتب من نقل هذه المعاني وتوظيفها تذكير        

البشر بصورة عبثية؛ بل لتحقيق مبدأ الحاكمية هللا بعيدا عن األهواء ونـوازع الـنفس،               
وأن هناك مبادئ وقيما من الدين طبقها السلف يجب السير عليها، وأنه إلى اهللا الرجعى               

ت أضـفى   إن اختيار الكاتب لهذه المفردات في هذا الموضع بالـذا         . والفصل والمنتهى 

                                         
 . ٨٢ و٨١: سورة األنعام، اآليتين)  ١
 .٨١، ص ١السير والجوابات، ج)  ٢
 .١٢١، ص ١السير والجوابات، ج)  ٣
 . ١١٥: سورة المؤمنون، اآلية)  ٤
 . ٣٦: سورة القيامة، اآلية)  ٥



 

 )١٢١٥(

على النص سعة وعمقًا في الداللة، وفي نفس المتلقي تأثيرا وقدسية، وأوجدت أرضـية              
كذلك حاول استغالل روحانية التنـاص      . لمحاسبة النفس؛ وهذا أهم ما سعى إليه الكاتب       

فأشرك نفسه ضمن المخاطَبين فظهر في صورة الناصح ال الخصم، وهذه مواقف عـادة     
  .ما يستغلها السياسيون

    ويستمر الكاتب في توظيف التناص القرآني لتحقيق أغراضه الـسياسية، ويـستغل             
مواقف يوم القيامة لما تمثله من خشية وخوف بقصد التفريق بين الفئة التـي أطاحـت                

فاتقوا اهللا وانظروا الحق فاتبعوه حيث وجـدتموه، وال        : "باإلمام الصلت وأشياعها، قال   
فإن موسى بن موسى وأشـياعه      .  هوى وال شحناء   تردكم عنه عصبية وال حمية وال     

 إذا وقفتم بين يدي اهللا وسألكم عن معونتكم لموسى على           لن يغْنُوا عنكم من اهللا شيًئا     
وهذا التنـاص ورد    . )١("الصلت بن مالك ولواليتكم لموسى على عزله للصلت بن مالك         

ـ         في سياق التحذيرات القرآنية للرسول       واالتهم، هـم   من اتبـاع بنـي إسـرائيل وم
وأشياعهم الذين وصفهم بأنهم ال يعلمون رغم ما يوجد لديم من العلوم واالحكـام كمـا                

ثُم جعلْنَاك علَى شَِريعٍة من الَْأمِر فَاتَِّبعهـا        : جاءت في التوراة واإلنجيل، قال اهللا تعالى      
  ونلَمعلَا ي اء الَِّذينوَأه لَا تَتَِّبعو .ِإنَّه  مهـضعب الظَّاِلِمين اللَِّه شَيئاً وِإن ِمن نكغْنُوا علَن ي م
تَِّقينالْم ِليو اللَّهٍض وعاء بِليَأو )٢(.   

     إن اختيار الكاتب هذا التناص يتيح للمتلقي مراجعة عدد من القـيم الـسياسة كمـا             
فهنـاك  . طة بالحياة الدنيا واآلخـرة نصت عليها الشريعة في اآليات الكريمة، وهي مرتب  

شريعة إلهية يجب اتباعها، وأي حيد عنها يؤدي إلى اتباع أهواء البـشر ذات األغيـار                
وتحكيم المصالح، وأن الوالية يجب أن تكون هللا ألنه هو ولي الفئة الـصالحة لعمـارة                

يتهم إلى نشر   األرض وإقامة العدل وإدارة المجتمعات، أما الفئات األخرى فقد تؤدي وال          
إن األثـر الحـسي     . الفتن وتعطيل المصالح، ولهذا وصفُوا بالظلم والتظالم فيما بيـنهم         

والمعنوي الذي ربما تتركه داللة هذا التناص في نفس المتلقي يحقق للكاتـب غرضـه               
الفارق بين الفئة الصالحة المتقية التي يمثلها اإلمام الصلت وأتباعـه، والفئـة الظالمـة               

ية ـ من وجهة نظر الكاتب ـ التي يمثلها موسى بن موسـى وأشـياعه دون أن     المعتد
  .يذكر ذلك في نصه

                                         
 .١٢٦، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 . ١٩ و١٨: سورة الجاثية، اآليتين)  ٢



– 

  )١٢١٦(

     تشكل رسائل تعيين الوالة على األقاليم من قبل األئمة مرجعية سياسـية وإداريـة              
ذات أهمية بالغة، ولهذا يحرص كتابها أن تكون ذات صبغة دينية، فيلجؤون إلى البحث              

 الحاضر في النصوص حتى ال تختلط المفاهيم، ويـضفي علـى            في التناص ليكون هو   
ـ ٥ق( اإلمام راشد بن سـعيد       )١(ففي رسالة . الخطاب مسوحا شرعية وزخْرفًا فنِّيا     ) هـ

لواليه عند تعيينه على صحار فضل الكاتب أن يختم توجيهـه بتـاص قرآنـي يخـدم                 
واعتـصم بـه    : "تنها، قال مضمون الرسالة، ويوضح الكثير من المسكوت عنه ضمن م        

من يهد اهللا   على ما تحذره وتتقيه وتوكل في جميع األمور عليه،          ] يقصد اهللا سبحانه  [
الذين إن مكَّنَّاهم في األرض أقـاموا       ،  فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا        

حمـد  ، وال الصالة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهللا عاقبة األمور          
  .   )٢("هللا رب العالمين وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وتَرى الشَّمس ِإذَا طَلَعت تَّـزاور عـن كَهِفِهـم ذَاتَ            :      هذا التناص مرجعه اآلية   
           نْهٍة موِفي فَج مهاِل وذَاتَ الشِّم مهت تَّقِْرضبِإذَا غَرِميِن وـِد       الْيهن ياِت اللَِّه مآي ِمن ذَِلك

الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفـي   : ، واآلية)٣( اللَّه فَهو الْمهتَِد ومن يضِلْل فَلَن تَِجد لَه وِلياً مرِشداً         
        ا عونَهوِف ورعوا ِبالْمرَأمكَاةَ وا الزآتَولَاةَ ووا الصِض َأقَامـةُ       الَْأراِقبِللَّـِه عنكَـِر وِن الْم

لقد اختار الكاتب في تناصه الشطر األخير من اآلية األولى ليستحضر من             .)٤( الُْأموِر
خالله طريقي الهداية والضالل وهما قاعدتا اإليمان، وبهما يحكَم علـى اإلنـسان فـي               

ـ       . تعامله مع ربه ونفسه ومع اآلخرين      سلطات شـرعية   وبما أن الوالي أصبح يتمتـع ب
وسياسية وإدارية وعسكرية فإنه مطالب أن يراِقب نفسه، ولهذا عمد الكاتب في توظيفـه      

  . لهذا التناص وإخراجه من داللته األصلية إلى داللة مخصوصة للمتلقي المكلف بالتنفيذ
     الجزء الثاني من التناص هو أساس نظام الحكم اإلسالمي، فـالتمكين فـي األرض           

 وإذا مكَّن عباده المؤمنين يلزمهم تطبيق القواعد األربع المـذكورة فـي اآليـة               بيد اهللا، 
أعاله، واستدعاء الكاتب لهذا الخطاب القرآني في ختام الرسالة داللـة علـى المثاقفـة               
الدينية السائدة في تعامالت دولة اإلمامة، فمضمونه يوحي أن الـوالي أصـبح ضـمن               

                                         
 .٣٠٩، ص ١تحفة األعيان ج)  ١
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 )١٢١٧(

 نصوص الشريعة وتوجيهات اإلمام، وهو محاسـب       الممكَّنين في األرض، وعليه تطبيق    
، وأيضا ما ورد في مـتن      وِللَِّه عاِقبةُ الُْأمورِ   عليها كما جاء في تذييل اآلية المناصة        

فإن فعلت ما رسمته لك فذلك رجائي فيك وحاجتي إليك، وإن خالفته بعمـل              : "الرسالة
 فإني برئ من فعلك وأنت مـأخوذ        الباطل والجور وركونًا إلى الفعل المحرم المحجور      

  .  )١("بما يجب فيه في نفسك ومالك
      تحوي الرسائل االجتماعية كثيرا من النصائح من قبل العلمـاء إلـى والة األمـر           

 من الشيخ موسى بـن علـي        )٢(وهذه رسالة . لمعالجة قضايا المجتمع الحسية والمعنوية    
 بعدم تثبيت أحد الوالة بعد تعيينه خوفًـا  ينصحه) هـ٣ق(إلى اإلمام عبد الملك بن حميد   

من تفشي الفساد اإلداري في الدولة، وأشار أن رأيه هذا جاء حسب رغبـة المجتمـع،                
ومما دعاني الكتابة إليك والية رجل أتانا أحببنا إلقاءه إليك من كراهية من كَره              : "قال

ه إليك للقول الـذي قيـل       واليته، فكرهنا ما كَره المسلمون من ذلك، ورأيت الكتاب في         
ولكي يحقق الكاتب غرضه اعتمد على التناص القرآنـي         . )٣("والسالمة لك أن ال توليه    

إلدراكه أنه المؤثر األقوى في نفس المتلقي لمراجعة ما اتخذ مـن قـرار وتغييـره إذا                 
فحق على من كان من ذلك      : "دعت الضرورة دون الركون إلى القبلية أو الحزبية، فقال        

، وال مخافة، وأن يعمل بمـا يبـصر         ال يخاف في ذلك لومة الئم     ينة ومعرفة أن    على ب 
  .   )٤("ويدع ما ينكر

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ من يرتَد ِمنكُم عن ِديِنِه فَـسوفَ            :        ومرجع هذا التناص اآلية   
ٍة علَى الْمْؤِمِنين َأِعزٍة علَى الْكَـاِفِرين يجاِهـدون ِفـي           يْأِتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونَه َأِذلَّ     

       ِلـيمع اِسـعو اللّهو شَاءن يْؤِتيِه مُل اللِّه يفَض ةَ آلِئٍم ذَِلكملَو خَافُونالَ يِبيِل اللِّه وس)٥( .
حـين تنكـرت     وتشير إلى جهاد الردة؛ وهي الحروب التي حدثت بعد وفاة الرسول            

بعض القبائل العربية لإلسالم وظهر من ادعى النبوية، لكن الكاتب اسـتدعى الجزئيـة              
التي ناص بها وأخرجها من داللتها األصلية وحولها إلى داللة مخصوصة تعنى باختيار             

                                         
 .٣١١، ص ١تحفة األعيان ج)  ١
 .١٤٥، ص ١تحفة األعيان ج)  ٢
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  )١٢١٨(

الشخص المناسب في المكان المناسب دون التأثر بالبيئة المحيطة بصنَّاع القـرار، مـع              
  .  الخوف من ردود االفعالاستحضار عدم

     ولكي يثبت الكاتب أن نصيحته التي أسداها صادقة هللا ولمـصلحة اإلمـام، وأنهـا          
خالية من الغش والخيانة، يختم رسالته بتناص تركيبة قرآنية يستحـضر مـن خاللهـا               

وأخاف أن تكون واليته مأثما وعيبا ونحن نكره        : "تبعات خيانة ولي األمر وغشه، قال     
ك المأثم والعيب، فإن قبلت رأي أن ال توليه، وأنا أعوذ باهللا من خيانتك وغشك فـي          ل

والخائن الغاش هللا وألئمة العدل فقـد احتمـل         (...) رأي أو نصيحة أسديت بها إليك       
ِبيـثَ  وآتُواْ الْيتَامى َأموالَهم والَ تَتَبـدلُواْ الْخَ  : وهذا التركيب ورد في اآلية   ". حوبا كبرا 

وقد نقل التنـاص هـذا   . )١(ِبالطَّيِب والَ تَْأكُلُواْ َأموالَهم ِإلَى َأمواِلكُم ِإنَّه كَان حوباً كَِبيراً         
المعنى من سياقه األصلي ووظفه لخدمة غرض الكاتب، بمعنى أنه نقـل داللتـه ممـا                

. مام في النصائح وخائنـه    يالقيه أكلة أموال اليتامى بغير حق يوم القيامة، إلى غاش اإل          
إن استحضار هذا التركيب القرآني له أثره في تعميق الداللة ليس مـن ناحيـة اللفـظ                 

: تتعدى معنى اإلثم، يقول ابـن منظـور       ) حوب(فحسب وإنما من ناحية المعنى، فكلمة       
لَّة ويـؤدي  ، والظلم يخِْرج من الم)٢("إنَّه كان حوبا أي ظُلْما: الحوب اإلثم العظيم، وقال  "

  . إلى الهالك، وهذا ما سعى الكاتب إليه
     إن أفضل الظواهر التناصية عندما ينسجم موضوع الكاتب مع الخطاب القرآنـي،            
فيضفي التناص على النص المكتوب عذوبة في األلفاظ، ويدخله ضمن األجناس األدبيـة    

وجمالًا، مع المحافظة على    لما يمثله من أساليب الصياغة األدبية، ويكسب الكتابة رونقًا          
الهدف األساسي وهو توضيح المعاني، وإعطاء النص الصبغة الدينية بقصد التأثير فـي             

ولقد حاول الشيخ محمد بن محبوب تمثُّل هذا المـستوى مـن التنـاص فـي                . المتلقي
طلـب  ) هـ٣ق( التي رد فيها على فتوى قضائية من اإلمام الصلت بن مالك             )٣(رسالته

لشيخ في قضية رجل أراد أن يقتل رجلًا فقتل غيره، وقبل أن يدلي برأيه فـي   فيها رأي ا  
القضية صدر رسالته بهذا الدعاء مع توظيف تناص قرآنـي منـسجم مـع موضـوع                

                                         
 . ٢: سورة النساء، اآلية)  ١
 . حوب: لعرب، مادةابن منظور، لسان ا)  ٢
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 )١٢١٩(

للحكمة وفـصل   فأسال اهللا أن يهجم بك وبنا على الصواب، وأن يوفقك           : "الرسالة، قال 
  . )١("الخطاب

وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الِْحكْمةَ وفَـصَل   :  القرآني الكريم     هذا التناص جزء من النص   
، والحديث هنا عن نبي اهللا داوود عليه السالم، والسياق متعلق بالمحاكمـة             )٢(الِْخطَاِب  

إن توظيف الكاتب لهذا التناص في هذه القـضية    . بين الخصم إذ تسوروا عليه المحراب     
لمحاكمة التي أدارها النبي داوود بـين المتخاِصـمين أصـحاب      جعلنا نستحضر وقائع ا   

النعاج، وما تركته هذه القصة القرآنية من إرث حضاري في الفقه اإلسـالمي المتعلـق               
  . بنظام القضاء وأساليب المحاكمات

 حكم المحكمة التي نظرت فـي تغريـق         )٣(     وعلى األسلوب نفسه صاغ كاتب بيان     
هــ، إذ   ٨٨٧ عـام    )٤(عهد اإلمام عمر بن الخطاب الخروصـي      أموال بني نبهان في     

استحضر الكاتب نصا قرآنيا متعلقًا بالوصية والمواريث ليختم به قرار المحكمـة فـي              
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه     : فقد صح هذا القضاء والحكم فيه     : "تناص بديع، قال  

فَمـن   : لتناص مرجعه اآلية الكريمة  وهذا ا . )٥("على الذين يبدلونه إن اهللا سميع عليم      
            ِليمع ِميعس اللّه ِإن لُونَهدبي لَى الَِّذينع ها ِإثْمفَِإنَّم هِمعا سم دعب لَهدب)لقد ربط الكاتـب   . )٦

ومـن  . قرار المحكمة من خالل هذا التناص بعقوبة إلهية لمن سعى في تبديله أو تغييره             
اهة المهيبة بين الخطابين يتجلى للقـضاء والحكـم المعنيـين كبرياهمـا             خالل تلك اإلم  

  .  المنشودة
     ويستمر كتَّاب الرسائل االجتماعية في األخذ من القرآن الكريم في تنـاص غايتـه              

) هـ٣ق( الشيخ محمد بن الحواري      )٧(ففي رسالة . تحقيق وظائف متعددة في نصوصهم    
فأثنـاء حديثـه عـن    . قرآني بكثافة خالل فقراتهاإلى أهل حضرموت يحضر التناص ال   

                                         
 .١٩٤، ص ١تحفة األعيان ج)  ١
 . ٢٠: سورة ص، اآلية)  ٢
سيف بن حمود البطاشي، إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء عمان، مكتب المستشار الخاص لجاللة السلطان،        )  ٣

 .٢٣، ص ٢مسقط، ج
 ). هـ٨٩٤ ـ ٨٨٥ (اإلمام العماني عمر بن الخطاب الخروصي)  ٤
 .٢٥ و٢٤، ص ٢إتحاف األعيان ج)  ٥
 . ١٨١: سورة البقرة، اآلية)  ٦
 .٣٣٧، ص ١السير والجوابات، ج)  ٧



– 

  )١٢٢٠(

الزكاة وإثبات أنها من دعائم الدين، وأن مانعها ال تقبل منه الفرائض األخـرى، ربـط                
الكاتب منع أداء الزكاة بالبخل ـ والبخل آفة اجتماعية مذمومة ـ، وتناص َّ مع آيـات    

 زكاته لم يقم بما أنـزل اهللا     فمن لم يؤت  : "الخطاب القرآني الدالة على هذا المعنى، قال      
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه واهللا الغنـي وأنـتم           إليه من فرائضه، وشرائع دينه      

والقرآن الكريم ذم صفة البخل في سلسلة من اآليات         . )١("واهللا هو الغني الحميد    الفقراء
ي ومرجع التناص الـذ   . في كل من سورة آل عمران، والنساء، ومحمد، وسورة الحديد         

هاَأنتُم هُؤلَاء تُدعون ِلتُنِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه فَِمنكُم مـن يبخَـُل             : استحضره الكاتب اآلية  
ومن يبخَْل فَِإنَّما يبخَُل عن نَّفِْسِه واللَّه الْغَِني وَأنتُم الْفُقَـراء وِإن تَتَولَّـوا يـستَبِدْل قَومـاً       

الَِّذين يبخَلُون ويْأمرون النَّاس ِبالْبخْـِل ومـن    : واآلية. )٢(ٌ م لَا يكُونُوا َأمثَالَكُمغَيركُم ثُ 
     ِميدالْح الْغَِني وه اللَّه لَّ فَِإنتَوي )ولقد استدعى الكاتب أجزاء من اآليتين تتناسب مع        . )٣

ص التداخل أو التقارب الوظيفي بين الـنص        المعنى مدار البحث، ويغلب على هذا التنا      
  .القرآني ونص الرسالة، ويؤدي غرض الكاتب دون الحاجة إلى إطالة التعبير

     ويختم الكاتب رسالته بدعوة المخاطَبين إلى األلفة وعـدم الفرقـة، ويرجـع إلـى               
: الخطاب القرآني ليوظف منه ما يحقق غايته، فيناص خطابه مع آيتين قـرآنيتين، قـال       

واختلفوا من بعـد مـا   . من الذين فرقوا دينهم وكانوا ِشيعا وال تكونوا من المشركين   "
جاءهم الكتاب بغيا بينهم، والفرقة عقوبة من اهللا مهلكـة، واأللفـة رحمـة مـن اهللا         

كُونُـوا  مِنيِبين ِإلَيِه واتَّقُوه وَأِقيموا الصلَاةَ ولَـا تَ     : ومصدر هذا التناص اآليتين   ". ونعمة
 شِْرِكينالْم ِمن .            ـونفَِرح ِهميا لَـدٍب ِبمعاً كُلُّ ِحزكَانُوا ِشيو مقُوا ِدينَهفَر الَِّذين ِمن)٤( .

لقد استخدم الكاتب في تناصه تركيبا قرآنيا من اآليتين دون أي تغييـر، وهـو يـؤدي                 
قي بتعميق الداللة ألنه يربط الفرقة      المعنى بعبارات قرآنية بليغة، ويؤثر في وجدان المتل       

وقـضية  . واالختالف في الدين بقضية الشرك، وهو مصطلح تنفر منه نفوس المؤمنين           
األلفة والفرقة بين المؤمنين من المحاور الرئيسة التي طرحها أهل حـضرموت ليفتـي              

  . هانفيها الشيخ أبو الحواري، وأراد الشيخ أن يختم بها رسالته لتبقى عالقة في األذ

                                         
 .٣٤٠ و٣٣٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 . ٣٨: سورة محمد، اآلية)  ٢
 . ٢٤: سورة الحديد، اآلية)  ٣
 . ٣٢ و٣١: سورة الروم، اآليتين)  ٤



 

 )١٢٢١(

     يختلف أسلوب الترسل عندما يكون الحوار المطروح يجري بين العلماء، فيحـاول            
كٌل منهم إظهار ما يمتلكه من قدرات إبداعية، ويصبح الخطاب القرآني المنبع الـرئيس              
لتحقيق غرض الكاتب لما يمتلكه من ثروة لغوية وفصاحة وصـياغة أدبيـة، وإضـفاء          

هذا األسلوب نلمسه في رسالة النقد التي وجهها الشيخ أبـو       . شرعية دينية على الخطاب   
إلى الشيخ أبي جابر محمد بن جعفـر وهـو أحـد            ) هـ٣ق(المؤثر الصلت بن خميس     

علماء عمان البارزين في القرن الثالث الهجري، إذ وظَّف الكاتب التناص القرآني فـي              
  .وأحاديث نبويةأكثر من خمسة عشر موضعا عدا االستشهاد بآيات قرآنية 

     بدأ الكاتب رسالته بتناص قرآني يعنى بموضوع التوبة، وهو تمهيد لما سوف يتَّهم             
به المخاطَب من انحراف عن المسار الديني واالبتعاد عن أثر السلف بتقربه إلى السلطة              

بعـد  وركونه إلى الدنيا، وهذه أعمال توِصل صاحبها إلى الهلكة إن لم يتب منها، يقول               
سالم عليك، أما بعد فإنا نحمد إليك اهللا الذي لم يزل فضله علينـا عظيمـا،                : "البسملة

. )١("، الرحيم الغفـور   يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات      . وإنعامه علينا قديما  
السيَئاِت ويعلَـم  وهو الَِّذي يقْبُل التَّوبةَ عن ِعباِدِه ويعفُو عِن  : ومرجع هذا التناص اآلية 

   لُونا تَفْعم)إن استحضار موضوع التوبة في المقدمة يخدم خطة الرسالة وبناءهـا،           . )٢
فتوظيفها في هذا الموضع بالذات يؤثر في نفس المخاطَب ويجعله يتقبل التهم الموجهـة              

ب التوبـة   إليه في متن الرسالة كأنها واقعة منه حقًا وبصره شاخص إلى السماء في طل             
  . للتخلص منها

     ويختم الكاتب رسالته بتناٍص قرآني يوظفه لتحذير المخاطَـب مـن موقـف يـوم            
يوما ال تجزي نفس عن نفٍس شيًئا وال يقبل منها عدل وال            وإني أحذرك   : "القيامة، قال 

فاقبل الحق ممن جاء به ال تعد عيناك عنهم وال تبـغ   . تنفعها شفاعة وال هم ينصرون    
واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجِزي نَفْس عن نَّفْـٍس         : وهذا التناص مرده اآلية   . )٣(" ذلك سبيلًا  وراء

            ونرنصي مالَ هةٌ وا شَفَاعهالَ تَنفَعٌل ودا عُل ِمنْهقْبالَ يئاً وشَي)إن تـصدير الكاتـب     . )٤
 بتناص قرآني يحذر من الوقوف      رسالته بتناص قرآني معني بموضوع التوبة، وختامها      

                                         
 .٢٥١، ص ١ والجوابات، جالسير)  ١
 . ٢٥: سورة الشورى، اآلية)  ٢
 .٢٧١، ص ١السير والجوابات، ج)  ٣
 . ١٢٣: سورة البقرة، اآلية)  ٤



– 

  )١٢٢٢(

للحساب يوم القيامة، كون لدى القارئ حالة قبول بما اتُِّهم به المخاطَـب، وهـي تهـم                 
وأنكم قد تفرقتم بعد األلفـة وأنكـرتم        : "مؤدية إلى الكبائر من الذنوب، يقول في أحدها       

ذلك تتـرددون فـي     بعد المعرفة، وأغفلتم كتاب اهللا ونبذتموه على أهوائكم فأنتم في           
والحقيقة ما كان لهذه الصورة أن تتشكل لدى القـارئ لـوال قـدرة              . )١("غمرة ساهون 

الكاتب الفنِّية على استحضار النص القرآني في مقدمة الرسالة، وتمثِّله بـه فـي متنهـا          
  . وخاتمتها

ففـي  .      أتخذ كتّاب الرسائل العسكرية الخطاب القرآني منطلقًا لتحقيـق أغراضـهم          
 ـ  ١٩٢( الشيخ منير بن النير الجعالني إلـى اإلمـام غـسان بـن عبـد اهللا      )٢(رسالة
يحثه فيها على تفعيل فريضة الجهاد، استحضر في صـدر الرسـالة تناصـا       ) هـ٢٠٧

وساقه في امتثال السلف الذين تنافسوا على الجهـاد فـي           ) ٣(قرآنيا متعلقًا بمفهوم الشراء   
القوم ال يألون تنافسا وسباقًا إليه مع الذي وفوا اهللا من البيعة            فشمر  : "سبيل اهللا، قال  

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنَّة يقاتلون في سـبيل اهللا فَيقْتُلـون            التي اشترى عليهم    
: ومرجع هذا التناص اآليـة    . )٤("ويقْتَلون وعدا عليه حقًا في التوراة واإلنجيل والقرآن       

 ِإن ى اللّهِم اشْتَرن ْؤِمِنينالْم مهم َأنفُسالَهوَأمو ِبَأن منَّةَ لَهالج قَاِتلُونـِبيلِ  ِفـي  ياللّـهِ  س 
قْتُلُونفَي قْتَلُونيداً وعِه ولَيقّاً عاِة ِفي حراِإلنِجيِل التَّوآِن والْقُرو نمفَى وِدِه َأوهِبع اللّـهِ  ِمن 

  . )٥( الْعِظيم الْفَوز هو وذَِلك ِبِه بايعتُم الَِّذي يِعكُمِبب فَاستَبِشرواْ
     إن استدعاء معاني القتال والتضحية بالنفس في صدر الرسالة كفيٌل بـأن يـضِمر              
التردد من قبل المخاطَب في اتخاذ قرار الجهاد، وهنا تتجلـى فاعليـة التـداخل بـين                 

عى، فَيخَيُل لدى القارئ أنه يشاهد حلبة سـباق بهـا           الخطاب الحاضر والخطاب المستد   
متنافسون من المؤمنين، لكنه ال يستطيع تمييز المناِفس اآلخر ألن الـنص لـم يظهـره                

وهي غاية كل مؤمن، وأفضل وسـيلة السـتنهاض الهمـم           ) الجنة(وإنما أظهر الجائزة    
يمة فأضـفى علـى الـنص       لقد وظَّف الكاتب جزءا من اآلية الكر      . للجهاد في سبيل اهللا   

                                         
 .٢٥٣، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 .٢٢٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٢
  . يا باآلخرةالذي يبيع الدن: وفي المصطلح الفقهي، الشاري. شَرى الشَّيء باعه)  ٣
 .٢٣٢ و٢٣١، ص ١السير والجوابات، ج)  ٤
 . ١١١: سورة التوبة، اآلية)  ٥



 

 )١٢٢٣(

إيحاء بتمام البيعة الصادقة؛ ألن النص القرآني يحـدد أن المـشتري هـو اهللا سـبحانه            
وتعالى، وبهذا كسب نص الخطاب قدسية دينية وعروة وثقـى فـي المبايعـة، فتحقـق        

  . للكاتب مقصده في الحث على إقامة فريضة الجهاد وتنفيذها
حال الدولة واستعدادها للدفاع عـن مـصالحها،             في متن الرسالة استعرض الكاتب      

وناقش نقاط القوة والضعف في التجهيزات الحربية وإعداد المجتمـع للمـشاركة فـي              
المجهود الحربي، وتوصل إلى أن هناك تقصيرا من قبل الدولة في محاربـة قراصـنة               

ـ              ن أعمـال   البحر خاصة، الذين عطَّلوا التجارة البحرية في المنطقة بما يقومون بـه م
القرصنة، وقد جعل الكاتب تعبيراته الفنِّية تنتمي بقوة إلى التناص مـع آيـات قرآنيـة                

وخمـسون  : "استدعي خصوصيتها الدالة على أهم أدوات القتال في ذلك العصر، قـال           
في مركبين قطعوا سبيل البحر فيما بين البصرة وغروب عمان وجاسوا سرب            )١(علجا

وال ينْفَقُ فـي طلـبهم      (...) ياصيهم ومعايشهم ومنافعهم    أهل البر وأخرجوهم من ص    
ويبني الكاتب تناصـه    . )٣(" عليهم خيل وال ركاب    )٢(وال يوجف مال، وال تُبذَُل فيه قوة،      

 ِركَـابٍ  ولَا خَيٍل ِمن علَيِه َأوجفْتُم فَما ِمنْهم رسوِلِه علَى اللَّه َأفَاء وما: على قوله تعالى  
  . )٤( قَِدير شَيٍء كُلِّ علَى واللَّه يشَاء من علَى رسلَه يسلِّطُ اللَّه ِكنولَ

 من أموال بني النضير ـ إحـدى         نص اآلية يشير إلى ما أفاء اهللا على رسوله 
قبائل اليهود بالمدينة ـ دون أن يكون للمسلمين دور فيه، ولقد استطاع الكاتب بقدرتـه   

ية أن يخرج النص من داللته األصلية، ويدخله في سـياق خـاص بتحميلـه دالالت       الفنِّ
وإيحاءات جديدة تتفق مع غرض الكاتب وهو الحث على محاربة قراصـنة البحـر، إذ             
ربط مفهوم التناص القرآني بما يجب على الدولة عمله من إنفاق المال لتجنيد المقـاتلين               

لدولة لهذا الغرض، ثم المـسارعة فـي محاربـة          وإعدادهم، وتخصيص جزء من قوة ا     
  . القراصنة في األراضي العمانية والمنطقة البحرية الممتدة حتى شواطئ البصرة

                                         
١  (الرجل الشديد الغليظ من كفار العجم: العلْج.. 
 . وجف: لسان العرب، مادة. سرعة المسير، ويقال وجفَ البعير والفرس أي أسرع: الوجفُ)  ٢
 .٢٤٤، ص ١السير والجوابات، ج)  ٣
 . ٦: سورة الحشر، اآلية)  ٤



– 

  )١٢٢٤(

 الشيخ هاشم بن غيالن ومعه علماء إزكي على دعوة اإلمام عبد الملـك              )١(     وفي رد 
هذا العمل قبـل  للمشاركة في الجهاد أنهم اشترطوا عليه إعداد األمة ل        ) هـ٣ق(بن حميد   

ولكي يثبتوا أن شرطهم هذا ليس تراخيا عن فرضية الجهاد؛ بل لحاجـة األمـة               . تنفيذه
لإلصالح وإعدادها للحرب، قدموا تسويغًا كان للخطاب القرآني حضور فيه، وذلك مـن        

وليس الذي أمرناك بـالنظر فيـه مـن        : "خالل تناص أعطى النص شرعيةً وقوة، قال      
وضعه موضعه الذي ال يصلح إلّا به، جهالة منا لفضل الجهاد، وال لما             إصالح األمر و  
 في سبيل اهللا فيكون كمن صد عن سبيل اهللا           عن االنبعاث  )٢(وال تثبيطًا وعد اهللا عليه،    

ولَو َأرادواْ الْخُروج َألعـدواْ       : ومرجع التناص األول اآلية   . )٣("ونهى عبدا إذا صلى   
  ةً ودع لَه        الْقَاِعِدين عواْ مدِقيَل اقْعو مطَهفَثَب ماثَهانِبع اللّه لَـِكن كَِره)والتناص الثـاني  . )٤

  .)٥( عبداً ِإذَا صلَّى . َأرَأيتَ الَِّذي ينْهى : اآليتين
              الخطـابي د الكاتب استدعاء أكثر من آية ذات أبعاد متعددة لشحن الـنصلقد تعم      
بمجموعة من اإليحاءات، فوظَّف المفردات القرآنية في التناص األول ليحـول الـسياق             
من اإلثبات إلى النفي لقطع أسباب النفاق ممثل في الحيرة والتردد والنكوص عن الحـق       

  ا لمقام القرآنيـا          . استظهارة فقد شكل التناص تواصـلًا روحيبـين   أما من الناحية الفنِّي 
الكاتب والمتلقي في خطوات متسلسلة ال يكاد معها القارئ يفصل بين الخطاب الحاضر             
والخطاب المستدعى، وبلغت ذروتها ربط السياق بالتناص الثاني من سورة العلق الـذي           

  . يجزم بعدم حدوثه إلّا من تعمد الوقوف ضد دعوة اإلسالم
لسلطة تتغير لغة الخطاب إلى الـشدة            عندما يكون موضوع الرسالة الصراع على ا      

             القرآنـي تَدعى الخطـابـسل الحوار إلى استبعاد اآلخر وإنكاره، ويوالتقريع، ويتحو
ومن ذلك ما اشتملت    . لتحقيق الغرض بغض النظر عن السياقات التي جرت عليها آياته         

إلمامة في زمانـه    إلى من ادعى ا   ) هـ٦ق(عليه رسالة اإلمام محمد بن مالك بن شاذان         
ويدعى سعيد بن راشد بن على، إذ شن عليه هجوما في صدر رسالته فوظَّـف تناصـأ                

                                         
 .١٤٠، ص ١تحفة األعيان ج)  ١
 . ثَبطَه عن الشيء تَثِْبيطًا إذا شَغَلَه عنه)  ٢
 .١٤٢، ص ١تحفة األعيان ج)  ٣
 . ٤٦: سورة التوبة، اآلية)  ٤
 . ١٠ و٩: سورة العلق، اآليتين)  ٥



 

 )١٢٢٥(

وأي شيء حملكم على االنهماك في اإلثـم والطغيـان،          : "قرآنيا في إحدى فقراته، فقال    
 : وهذا التركيب القرآني ورد في اآلية     . )١("!فأنساكم ذكر اهللا، وصيركم حزب الشيطان     

طَاِن          اسالـشَّي بِحـز طَاِن َألَا ِإنالشَّي بِحز لَِئكاللَِّه ُأو ِذكْر ماهفََأنس طَانالشَّي ِهملَيذَ عوتَح
 ونالْخَاِسر مه )٢( .  

     لقد استدعى الكاتب الخطاب القرآني وسياقه المتعلق بفئة المنافقين الذين يظِهـرون            
كفر، ونقل معانيه ووظفها لتكون خاصة بفئة أخـرى مـن النـاس             اإلسالم ويبِطنون ال  

يختلف معهم سياسيا، ينازعونه السلطة التي يرى أنه أهلها وأحق بها، ولهـذا ألبـسهم                
ثوب الطغيان، ووصف تجمعهم بحزب الشيطان، واستطاع من خالل هذا التناص نقـل             

ختلفين معه سياسيا، وأتاح له     دالالت الحكم اإللهي إلى حكم مشابه أطلقه على هؤالء الم         
تتسمون باإلمامة ولستم من أهلها،     : "نقد حركتهم ووصفها بأنها ال تخدم المجتمع، فقال       

وتظهرون القيام بالدعوة وأنتم مشاققون ألصلها، وتدعون العدل وأنـتم تـصادرون            
  .  )٣("الرعية، وتتفوهون بإحياء الدعوة والناس منكم في أعظم البلية

ت عليهـا الـشريعة اإلسـالمية، مـن             يتطبيق أسس الحرب وقواعدها كما نص دع
األمور التي أصلها الفقه اإلباضي وفصلها، وحاول كتَّاب الرسائل العـسكرية مداومـة             

وفي رسالةالـشيخ  . الرجوع لهذا اإلرث الحضاري عند معالجتهم وقائع الحروب األهلية       
نماذج من تطبيق بعض هذه القواعد، إذ انتقد بـشدة          ) ـه٦ق(أحمد بن محمد بن صالح      

الهجوم العسكري الذي شنَّه اإلمام محمد بن أبي غسان وأتباعـه علـى حـيّ  العقـر                  
بنزوى، واتهمهم بحصار أهل الحي وقطع المواد عـنهم، وأخـذ أمـوالهم، وتحريـق               

بولـة فـي    ديارهم، وتخريب أمالكهم، وهذه أعمال عسكرية يرى الكاتب أنها غيـر مق           
الحروب حتى بين المسلمين وغيرهم، فاألمر محكـوم بقواعـد شـرعية أراد الكاتـب               

وإنما تَِحلُّ أموال أهل الشرك للمسلمين وتحريقها       : "استحضارها مع تناص قرآني فقال    
 حرم ذلك كُلُـه  فإذا وضعت الحرب أوزارهاوقطع المواد عنهم ما دامت الحرب قائمة،       

                                         
 إسماعيل كاشف، وزارة التراث والثقافة، مسقط، بدون ، كتاب االهتداء، ت سيدة)هـ٦ق (أحمد بن عبد اهللا الكندي )  ١

 .١٨٧، ص ١٩٨٥ط، 
 . ١٩: سورة المجادلة، اآلية)  ٢
 .١٨٨كتاب االهتداء، ص )  ٣



– 

  )١٢٢٦(

وغلولًا، هذا في أهل الشرك دون بغـاة        ) ١( والمخاط وصارت نارا وشَنارا    وردوا الخيط 
  .  )٢("أهل القبلة

فَِإذا لَِقيتُم الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاِب حتَّـى         :      هذا التناص مرجعه اآلية الكريمة    
   و دعنّاً با مثَاقَ فَِإموا الْوفَشُد موهِإذَا َأثْخَنتُم  لَـوو ا ذَِلكهارزَأو برالْح عتَّى تَضاء حا ِفدِإم

يشَاء اللَّه لَانتَصر ِمنْهم ولَِكن لِّيبلُو بعضكُم ِببعٍض والَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه فَلَن يـِضلَّ                
مالَهمَأع )المـسلمون     وسياق اآلية الحديث عن معاملة األسرى أثنا      . )٣ رء الحرب، وخُي

بين أن يمنُّوا عليهم بإطالق صراحهم، أو مفاداتهم بأسرى مسلمين أو مال، فإذا انتهـت               
لقد أراد الكاتـب باستحـضاره      . الحرب بين الفريقين ووقع الصلح بينهما حرم ذلك كله        

فوظَّـف  هذا التناص تذكير المخاطَبين بحرمة أموال المسلمين وممتلكاتهم وحـصارهم،           
هذا الحكم وداللته ليقطع المحاورة في القواعد التي تحكم ذلك، وهذا األسلوب أبلغ فـي               
محاولة إثبات التهمة على الفريق اآلخر، ويشير في نهاية النص أنه إذا كان هذا الحكـم                

  . الشرعي مع المشركين فمن باب أولى يجب عدم حدوثه بين المسلمين أنفسهم
 كتبها الشيخ أحمـد     )٤(على هذا النقد أكثر حدة وأبلغ حجة في رسالة             جاء رد اإلمام    

، وقـد حـاول     "المصنَّف"الكندي أحد علماء عمان البارزين في عصره، صاحب كتاب          
الكاتب إظهار ما يمتلكه من قدرات إبداعية في تعالق نصه مع الخطاب القرآنـي مـن                

داته وتراكيبه في تنـاص يحقـق وظـائف    خالل استشهاده بآياته الكريمة واستدعاء مفر    
. أساسية يدحض بها التهم الموجهة إلى اإلمام وأتباعه في حربهم أهل حي العقر بنزوى             

ففي رده على تهمة تصنيف أهل الحي أنهم بغاة من قبل اإلمام وأتباعه قبـل أن يبـين                  
ة قبل أن تبينوا للنـاس      وأما قوله، الذين قد سميتموهم بغا     : "بغيهم للناس، قال الكاتب   

إن هذا القول مختلفٌ    (...) بغيهم، فإن بغيهم ظاهر للعيان ال يحتاج إلى إشاعة وبيان           
عنه ما أِفك ؤفَك٦(")٥(ي(  .  

                                         
 .٧٢انظر المصطلحات الفنية، ص . العيب والعار، وقيل هو أقبح العيب والعار: الشنار)  ١
 .١٩٣كتاب االهتداء، ص )  ٢
 . ٤: سورة محمد، اآلية)  ٣
 .١٩٥كتاب االهتداء، ص )  ٤
 . أفك: لسان العرب، مادة. أما اإلفْك فهو الكذب. صرفه عنه وقلبه: أفَكَه عن الشيء)  ٥
 .٢١٩ و٢١٨كتاب االهتداء، ص )  ٦



 

 )١٢٢٧(

. )١( يْؤفَك عنْه مـن ُأِفـك        .ِإنَّكُم لَِفي قَوٍل مخْتَِلف    :      هذا التناص مرجعه اآليتان   
 حـين   ُل تقريعا لكفَّار قريش على قولهم المختلف عن رسـول اهللا            سياق اآليتين يحمِ  

نعتوه بالسحر مرة، وبالشعر أخرى، وبالكهانة، ويؤكِّد أنـه سيـصرفُ عـن اإليمـان               
لقد استحضر الكاتـب معـاني هـاتين        .  من صِرفَ عن الهداية في علم اهللا       برسالته  

سياق وليضفي على الـنص خـصوصية       اآليتين مع تعديل في التركيب بقصد استقامة ال       
فالقول في رسالة النقد مختلف عن الحقيقـة مـن     . أرادها الكاتب لنقد القول وليس القائل     

وجهة نظر الكاتب، وهو قابل للتنقية وصرف ما هو مكذوب منه، وهذا ما أشـار إليـه               
يـان،  الكاتب قبل التناص على أن بغي أهل الحي ظاهر للعيان وال يحتاج إلى إشاعة وب              

لكن توظيف التناص القرآني أشاع في النص طاقة داللية فائقة، تنقل القارئ إلى التفكير              
، وقد تصرفه عن التفكر في التهم الموجـة إلـى           في االفتراء الذي لحق برسول اهللا       

اإلمام وأتباعه، وبذلك يكون الكاتب قد بـرع فـي اسـتغالل المثاقفـة الدينيـة بـين                  
  .  المتخاطبين

  تناص من األحداث التاريخيةال
      يعد التاريخ أداة من األدوات التي يلجأ إليها المبدع لما يمثله من أحـداث وعبـر                
ومعطيات داللية عميقة، والتاريخ اإلسالمي حافل باألحداث التاريخية الفاعلة التي تقـوم         

عصر كتابة بترسيخ قيم روحية وفكرية تصل الحاضر بالماضي ـ المقصود بالحاضر  
السير ـ في جدلية حية، فهي ليست ظواهر إنسانية عابرة، ولكنهـا تبقـى ذات داللـة     
مسترسلة قابلة للتجدد على امتداد التاريخ، وفي الوقت نفسه تحظى برصيد حـي فـي               

ولقد شاع استدعاء الحدث التاريخي بصفة خاصة في هـذه الرسـائل،            . الوعي الجمعي 
ات تلك األحداث في نـصوصهم لتحقيـق غايـاتهم ولتوصـيل            واستلهم كتَّابها مضمون  

أغراضهم للمتلقي الذي يفترض فيه أن يكون لديه معرفة بتلك األحـداث مـن خـالل                
وسوف نقدم بعض النماذج التي تكشف عن أسـلوب التنـاص           . المثاقفة بين المتخاطبين  

  .  ومنهجه في التعامل مع تلك األحداث التاريخية
التي انتقـد فيهـا ثـورة       " األحداث والصفات ) "هـ٣ق(أبي المؤثر    )٢(     ففي رسالة 

موسى بن موسى وأصحابه ضد اإلمام الصلت بن مالك، استحضر الكاتب مجموعة من             
                                         

 . ٩ و٨: سورة الذاريات، اآليتين)  ١
 .٢١، ص ١السير والجوابات، ج)  ٢



– 

  )١٢٢٨(

منهـا اتهـامهم باالسـتيالء علـى     . األحداث التاريخية فأسقطها على وقائع بدرت منهم    
(...) عاع سراعا إلى الفتنـة      فساروا بأخالط الناس والر   : "األموال العامة للدولة، فقال   

 )٣( كان جمعه والي إزكي ووالـي مطـي  )٢( فأخذوا فيما بلغنا حبا)١(إلى أن بلغوا إزكي 
فيما ذكر لنا فأنفقوه على جيشهم، وصلتٌ ما زال معهم إماما لـم       ] الزكاة[من الصدقة   

 مـا جمعـه     وأخـذ ) ٤(تَزل إمامته وإنما ساروا إليه ناصحين، وقد حِرم عليهم غُلولُه         
  . )٥("والته

     ولكي يثبت الكاتب نقده لموسى وأتباعه في حرمة أخذهم المال العـام استحـضر              
علـى  ) هـ١ق ()٦(حادثة تاريخية وقعت أيام الدولة األموية، حينما ثار المرداس بن أدية        

فقـد خـرج    : " والي معاوية بن أبي سفيان علـى البـصرة، فقـال           )٧(عبيد اهللا بن زياد   
رحمه اهللا على عبيد اهللا بن زياد الفاسق، فمر بـالمرداس مـال للـسلطان             المرداس  

فلم يستحل أخذه إال من كان له عطاء من أصحابه، فقد أمرهم بأخـذ             ] الدولة األموية [
فقد استحلَّ موسى وأصحابه    (...). أعطياتهم، ثم خزن المال وسلمه إلى من كان بيده          

اهللا بن زياد، فإن زعم موسى أنـه منـع      من الصلت ما لم يستحل المرداس من عبيد         
من جهـل  ] فهذا[المرداس من أخذ المال أن أصله كان حراما ألنه من جمع الجبابرة،            

موسى على المرداس كيف يستحل المرداس أن يأمر أصحابه أن يأخذوا أعطياتهم من           
  .)٨("مال حرام

                                         
 .إزكي إحدى واليات محافظة الداخلية)  ١
٢  (مةالحستعمل في أشياء جمعروف م حب: لسان العرب، مادة. يجمع البر والقمح والشعير. ب. 
 .مطي إحدى قرى والية إزكي بمحافظة الداخلية)  ٣
 .يحرم عليهم خيانة اإلمام وسرقة أموال الدولة: والمعنى في السياق. يخون: يغُّل)  ٤
 .٢٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٥
تابعي، من أئمة المذهب اإلباضي، أخذ العلم عـن        ). هـ٦١ت  (،  )أدية أمه (ل، مرداس بن حدير التميمي      أبو بال )  ٦

. جابر بن زيد والتقى عددا من الصحابة، شهد معركة صفين مع علي بن أبي طالب، ثم أنكر التحكيم، وشهد النهروان   
 .    ٤٤٠ و٤٣٩انظر معجم أعالم اإلباضية، ص 

تولى أمر العراق بعد أبيه زياد حتى أيام مروان بن . ياد بن أبيه، وأمه مرجانة من بنات ملوك فارسعبيد اهللا بن ز)  ٧
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، نهاية األرب في فنون العرب، ت مفيد قميحة، دار الكتـب    : انظر. الحكم

 . ١٣٤، ص ٩، ج١، ط٢٠٠٤العلمية، بيروت 
 .٣٠، ص ١جالسير والجوابات، )  ٨



 

 )١٢٢٩(

حتجـاج بهـا علـى           إن استحضار الكاتب لهذه الحادثة حققت له عدة قيم يمكن اال          
  :موسى وأصحابه، هي

  .     ـ المال العام يحرم االستيالء عليه مهما كان شأن الدولة القائمة عليه
     ـ للثوار مظلمة مالية فردية لدى الدولة، فُأِخذَ من المال العام بقدر ما ُأِخذَ من كـل      

  .فرد منهم
 ـَل إلـى الـسلطة          ـ موسى وأصحابه استحلوا أموال دولة عليها إمامصعـادٌل و 

  . بالمشورة والتعاقد، يقابله امتناع المرداس عن أموال دولة قائمة على القوة والقهر
  .      ـ موسى يجهل ِسير السلف وتعففهم عن األخذ من األموال إذا كان أصلها حرام

التـي  " دينرد على من قال بالـشاه     ] وهو[البيان والبرهان    ")١(     وفي رسالته الثانية  
يجادل فيها الثوار بافتراض وجود شاهدين، استحضر أبو المؤثر حدثًا تاريخيـا متعلقًـا             

فهو يعارض اختيار راشد بن النظر إماما، ويطعن في مقدرتـه           . باختيار اإلمام وتوِليته  
 قلنا إن الذين قدموا راشدا ليسوا فـي       : "الشخصية، وينتقد البيعة التي نُصب بها، فقال      

 المسلمين الـذين    )٢(حد من تجوز به اإلمامة ألنهم ليسوا من أهل العلم وال من مساند            
يلون عقد اإلمامة، وإنما كانت بيعة من غير مشورة المسلمين وال رضى منهم، فذلك              

قلنا إن المسلمين قد    ! عقد فاسد غير صحيح، فإن قالوا ومن الذين تجوز لهم اإلمامة؟          
 تكون إلّا عن مشورة، وإنما قدم المسلمون أبا بكر وعمـر     أن اإلمامة ال  ]على[أجمعوا  

رضي اهللا عنهما وغيرهما من األئمة عن تراٍض من المسلين ومـشورة أهـل العلـم       
  .)٣("والمساند

     لقد استدعى الكاتب هذا الحدث التاريخي المتعدد الجوانـب ووظفـه فـي إطـاره            
ـ    على أن الطريقة التي تم بهـا اختيـار   السياسي، فاألمة تكاد تجمع ـ ما عدا الشيعة 

، أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما لتولي الخالفة بعد رسول اهللا               
هي الطريقة الشورية التي يقتضيها اإلسالم، وعلى أساسها أقر الفقـه اإلباضـي نظـام        

المـشورة  "ي  اإلمامة ووضع قواعده، وأهمها أن اإلمامة ال تقوم إلّا على أسـاس مبـدأ             

                                         
 .٢٤٤، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
٢  (ندالس :          نادل الجبل أو الوادي، والجمع أسمن األرض في قُب نَد    . ما ارتَفَعسإليـه    . أسندتَ إليه شيًئا فهو م نَدسوما ي

ساِندا، وجمعه المسنَدا ومنَدمى ِمسسسند: لسات العرب، مادة. ي. 
 .٢٤٤، ص ١جوابات، جالسير وال)  ٣



– 
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ولعل الكاتب أراد بهذا التناص أيضا التذكير بالتجربة العمانية التـي امتـدت             ". والتعاقد
هـ، إلى اإلطاحة بالصلت بن مالـك  ١٧٩قرنًا من الزمن ـ منذُ تولي الوارث بن كعب  

هـ ـ وهي تطبق هذين المبدأين والبالد تعيش في أمن واستقرار سياسي، ورخاء  ٢٧٢
  .ر علمي وفكري لم تشهده من قبلاقتصادي، وتطو

     انشغل العمانيون كثيرا بقضية اإلطاحة باإلمام الصلت بن مالك، ال بكونها قـضية             
شخصية تخص رجلًا قاد البالد في أزهى عصورها، بل بكونها قضية قلبـت المفـاهيم               

 وتداوله،  الفقهية والفكرية والسياسية التي أسستها الحركة اإلباضية في إقامة نظام الحكم          
وطبقها العمانيون فأوجدوا من خاللها واقعا حـضاريا تميـزوا بـه بـين المجتمعـات             

في رسالته وانتقد فيهـا     ) هـ٣ق(ومن المفاهيم التي ناقشها خالد بن قحطان        . اإلسالمية
موسى بن موسى وأصحابه، مشروعية استتابة اإلمام إذا ارتكب معصية مكَفِّـرة قبـل              

] اإلمـام [إذا ركب   : "مرجعه في ذلك الفقه اإلباضي الذي يشير إلى أنه        عزله أو قتاله، و   
معصية مكفرة من الكبائر المكفرات، وشهر ذلك في أهـل الـدار، كـان علـيهم أن                 

فإن أصر ولم يتب مـن      . يستتيبوه من حدثه، فإن تاب رجع إلى إمامته وواليته معهم         
 يعتـزل، حـل لهـم دمـه         فأن كـره أن يتـوب وال      . حدثه ذلك كان للمسلمين عزله    

  .  )١("وجهاده
     اختار الكاتب قضية اإلطاحة بالخليفة عثمان بن عفان ليناص معها فـي مناقـشته              

فلمـا  : "لدحض حجة موسى بن موسى ومن معه في تعجلهم بعزل اإلمام الصلت، فقال            
ل عمـر   جع] الذين[قبض اهللا عمر إليه واختار له ما لديه، اجتمع أهل الشورى الذي             

رحمه اهللا الشورى فيهم فاجتمعوا على عبد الرحمن بن عوف ألنـه كـان أفـضلهم،               
فولى عبد الرحمن رحمه اهللا الخالفة عثمان بن عفان، فاختاره على أصـحابه ورجـا       
فيه القيام بحق اهللا فعمل عثمان بن عفان ست سنوات أو ما شاء اهللا والمسلمون لـه      

فلما كان في الست األواخـر مـن        . ك دون صاحبيه  ، وكان في ذل   ]مجِمعون[مجامعون  
 وال من سـيرة     عمره أحدث أحداثًا يكرهها المسلمون ولم يعرفوها من سيرة النبي           

فلما رأى المسلمون ما نزل بعثمان رأوا ألنفسهم أنـه ال           . أبي بكر وعمر رحمهما اهللا    
يه المسلمون ولـم  فلم يعجل عل(...) يسعهم إال أن ينكروها عليه فكانوا ينكرون عليه         

                                         
سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث والثقافـة،  : ، كتاب المصنف، تحقيق)هـ٥٥٧ت (أحمد بن عبد اهللا الكندي  )  ١

 .٢١٥، ص ١٩٨٣سلطنة عمان، مسقط، الجزء العاشر، دون طبعة، 



 

 )١٢٣١(

يغتنموا عثرته وال زلته بل أعذروا إليه واحتجوا عليه وطلبوا منه الرجوع إلى الحق              
  . )١("بأن ينصف من نفسه ويصبر للحق وينزل نفسه حيث أنزله الحق

     هذا التناص أتاح للكاتب عرض قضية تاريخية قريبة من عهد النبوة، وشخوصـها             
هم أنهم خيار قرون هذه األمة، فوظفها الكاتب ليثبـت أن   الذين يشار إلي  صحابة النبي   

المسلمين ال يبحثون عن عثرات والة أمرهم وال يغتنمون زالتهم لإلطاحة بهـم، وإنمـا            
فرغم ما شاع مـن أحـداث       . هناك أساليب حضارية يجب اتباعها لتحقيق أهداف األمة       

ـ    ى األقـل ـ لـم    منكرة عن الخليفة عثمان بن عفان ـ من وجهة نظر معارضـيه عل
يعجلوا في محاربته بل عرضوا عليه التوبة أو االعتزال، ويؤكِّـد الكاتـب هـذا فـي                 

ساروا إليه من أطراف األرض يسألونه التوبـة أو االعتـزال عـن             ".. : رسالته، قال 
. أحكامهم، فقبل لهم بالرجعة إلى الحق ورد المظالم إلى أهلها واإلنصاف مـن نفـسه       

  ". وا عنه حتى ينظروا فعلهفقبلوا منه ذلك ورجع
     أما في قضية الصلت بن مالك فإن الكاتب ينتقد اإلجراءات التي قام بها موسى بـن   
موسى وراشد بن النظر، فالصلت لم يعتزل اإلمامة كما ادعوا، يقول في رسالة له ألحد               

ني اهللا  فرأيتُ أن تحولتُ إلى منزل ولدي بال ترك لإلمامة وال بخلع لما طوق            : "خواصه
ويشير الكاتب إلى اغتنام موسى وراشد هذا االعتزال لقلـب نظـام      . )٢("من هذه األمانة  

ولما اعتزل الصلت بن مالك اغتنم ذلك موسى بن موسى وعقد لراشـد             : "الحكم، قال 
وال سأله  (...) إماما قبل أن يدخل نزوى ويسأل الصلت عن اعتزاله ويحتج عليه فيه             

ولكنه عقد لراشد إماما علـى أهـل        !!  وال سمى له مكَفِّرة    حجة وال عرض عليه توبة    
وهذا مـا أراد الكاتـب      . )٣("عمان بالغلبة والجبرية وقعد قاضيا له طالبا للملك والدنيا        

  . الوصول إليه من تناصه مع الحادثة التاريخية للخليفة عثمان بن عفان
تاريخية مشابهة لما يطرحونه فـي       حاول كتَّاب الرسائل االجتماعية استدعاء قضايا   

نصوصهم للداللة على مقاصدهم ولتسويغ آرائهم، ومن ذلك ما استحضره الشيخ محمـد        
حـين  ) هـ٢٧٢ ـ  ٢٣٧( رد فيها على اإلمام الصلت بن مالك )٤(بن محبوب في رسالة

طلب رأيه في قضية قضائية لرجل أراد قتل رجل فقتل غيره، فكان رأي الشيخ أنـه ال                 

                                         
 .٩٦ و٩٥، ٩٤، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 ). الرسالة أوردها أبو قحطان ضمن رسالته. (١٢٢، ص ١السير والجوابات، ج)  ٢
 .١٢٣، ص ١السير والجوابات، ج)  ٣
 .١٩٤، ص ١تحفة األعيان ج)  ٤
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والذي نأخذ به أنه ال     : "لى الرجل وإنما عليه دفع الدية إلى أهل المقتول، قال         قصاص ع 
د٢(" على هذا الرجل، وإنما تلزمه الدية في نفسه     )١(قَو( .    وقبـل اإلدالء برأيـه تنـاص

 ـ  ٢٠٨(الكاتب مع حادثة مشابهة وقعت في عهـد اإلمـام عبـد الملـك بـن حميـد       
عـن أسـالفنا   ]أثر[ ـ أن مثل هذا عندنا أثرا  واعلم ـ أسعدك اهللا : "، إذ قال)هـ٢٢٦

 ـ أنت إن شاء اهللا عرفت ذلك ـ فـي قتـل     )٣(وأئمة الهدى منا، وكان مثل هذا بنخل
 أنه قتله، وإنما أراد قتل عمـه      )٥(، فأقر ربيب سعيد بن عمر     )٤(سعيد بن محمد النخلي   

 بن محمـد، ثـم      زوج أمه سعيد بن عمر وإليه قصد، وكان المقتول غيره وهو سعيد           
 رحمه )٦(شاور عبد الملك اإلمام في ذلك ـ رحمه اهللا ـ فلم ير عليه موسى بن علي   

د٧("اهللا وغيره من المسلمين الفَو( .  
     هذا التناص أتاح للكاتب اختصار رأيه وإعطاءه درجة قبول لـدى المتلقـي ألنـه               

 أنهم أكثر فهما لمعالجة قـضايا       عِرفَ عن العمانيين أنهم يجلُّون آراء أسالفهم ويعتقدون       
المجتمع ال سيما القضاء وذلك بحكم قربهم الزماني من العهد النبوي ومـا سـار عليـه      

كذلك القضية التي تنـاص     . علماء األمة من الصحابة والتابعين ونقله العمانيون بالتواتر       
رحمه اهللا   يفلم ير عليه موسى بن عل     : " معها كان الحكم فيها جماعيا كما ذكر الكاتب       

  ".القَود] يقصد العلماء[وغيره من المسلمين 
هـل  : "      جاء ضمن األسئلة التي وجهت للشيخ أبي الحواري من أهل حـضرموت           

 قاتََل عليها أهل البغي بعد أن ظهـر المـسلمون           )٨(يجوز أن يهدم المسلمون مصنعة    
ول المسلمين وعلمـائهم أن  الذي عرفنا من ق: "وكان جواب الشيخ  . )٩("على أهل البغي  

المسلمين إذا ظفروا بعدوهم وظهروا لم يهدموا لهم دارا ولم يغنموا لهم مالًـا، فـإن                
كانت هذه المصنعة مرصدا للبغاة يجتمعـون عليهـا ويحـاربون فيهـا المـسلمين               

                                         
١  (دقتل النفس بالنفس، أي القصاص: القَو.. 
 .١٩٥، ص ١تحفة األعيان ج)  ٢
 ..إحدى واليات محافظة جنوب الباطنة. نخل)  ٣
 ..، عالم من والية نخل، قُِتَل خطًأ في فراشه)هـ٢٠٧حي في (سعيد بن محمد النخلي  ) . ٤
 .وسعيد بن عمر لم أقف له على ترجمة. الربيب ابن زوجة الرجل)  ٥
 . عالم وفقيه، عمل بالقضاء في عهد اإلمامين عبد الملك ومهنا بن جيفر). هـ٢٣٠ت(موسى بن علي بن عزرة )  ٦
 .١٩٥ ١٩٤، ص ١تحفة األعيان ج)  ٧
 .صنع: لسان العرب، مادة. لحصونالمصنعة، هي ا)  ٨
 .٣٥٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٩
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ـ    . )١("ويتخذونها ويتمنَّعون فيها فإنها تهدم وتُخَرب      رد، لكن الشيخ لم يكتف برأيه في ال
 وهـي حادثـة     بل أراد أن يدعمه باستحضار حادثة تاريخية حدثت في عهد النبـي             

  .  المشهورة)٢(المسجد الضرار
     وقبل توظيف الحادثة استشهد الكاتب باآلية القرآنية الدالة على تعريف المسجد بأنه            

 ِضراراً وكُفْراً وتَفِْريقاً بـين      الَِّذين اتَّخَذُواْ مسِجداً  و: وقد قال اهللا تعالى   : "ضرار، قال 
     ولَهسرو اللّه بارح ناداً لِّمصِإرو ْؤِمِنينالْم..  )الكاتب مع الحادثة       .)٣ بعد ذلك ناص 

فوظفها بما تحمله من رصيد حي في الوعي الجمعي للقارئ، فالمسجد الضرار نـصت              
، وهـذه  نافقون، والمستهدف هـو رسـول اهللا     عليه آية قرآنية، والذين اتخذوه هم الم      

حقائق غير قابلة للتأويل أراد الكاتب من خاللها التثبت في رأيه الذي كرره فـي ختـام                 
 إذا مـر    فبلغنا أن المنافقين اتخذوا هذا المسجد مرصدا لقتل النبـي           : "السياق، قال 

دا للبغاة، جـاز هـدمها   فإذا كانت هذه المصنعة مرص  .  أحرقه بهم، فبلغنا أن النبي     
  .  )٤("ونسفها

     يعد دور العلماء في توجيه السلطة التنفيذية في دولة اإلمامـة أبـرز مـا أفرزتـه       
، ومن هذه األدوار مـا قُـدم فـي    )هـ٢٧٢ ـ  ١٧٧(التجربة العمانية في قرنها األول 

. رجية وداخلية المجال العسكري نظرا لما تعرضت له البالد من صراعات عسكرية خا          
ـ ٢٠٧ت( إلى اإلمام غسان بن عبد اهللا )٥(الشيخ منير الجعالني بعث برسالة    يحثـه  ) هـ

. على تفعيل فريضة الجهاد للحفاظ على أمن البالد واستقرارها وحماية مصالح المنطقـة  
ومن األمور التي انتقدها في رسالته انحراف مفهوم الشراء عن أساسه الـشرعي إلـى               

، وأن الشراة في الدولة اآلن ينتسبون إلى التنظيم بغية الحـصول علـى              النظرة المادية 
وإنما الجهد والعمل في طلب جمع الصدقات لتؤكل بغير         : "ميزات مالية واقتصادية، قال   

وذلك أن الرجل والنفر من الشراة يبعثون إلى بلد من غـروب عمـان أو               (...) حقها  

                                         
 .٣٥٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
قام نفر من المنافقين ببناء مسجدا خارج المدينة، ظاهر أمره للضعفاء وأصحاب الحاجات فـي               . المسجد الضرار )  ٢

 ببشريته أن ء والذين يتأمرون على اإلسالم، وكاد الرسول الليالي المطيرة والشاتية، وباطن أمره للقاء أصحاب السو 
محمد بن عمر بن واقد الواقدي، كتاب المغازي، : انظر. يصدق األمر حتى نزل عليه الوحي فأمر بهدم المسجد وحرقه
 .٤٢٠، ص ٢، ج٢٠٠٤، ١تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 . ١٠٧: سورة التوبة، اآلية)  ٣
 .٣٦٠ و٣٥٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٤
 .٢٢٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٥
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الرزق، فيرون تلك الزيادة التي خرجـوا       أو يزاد لهم في     ] الخروج[شروقها فيكرهون   
  .  )١("ـ زعموا ـ جهادا في سبيل اهللا وابتغاء مرضاته] لها[

     توصل الشيخ منير في قناعته أن هذه المفاهيم ال يمكن ترسـيخها وتطبيقهـا فـي                
مجتمعه إال بالرجوع إلى آثار السلف واستحضارها في ذاكرة المتلقي ألنه يعدها هديـةً              
إلى تطور المجتمع العماني وتطلعاته، ولهذا استعرض في مقدمة رسالته أهم المعـارك             

،  ..)٤( والنَّخيلـة  )٣( والنَّهـروان  )٢(معركة ِصـفِّين  : التي خاضها المسلمون، وذكر منها    
، وأبا بالل المرداس بن أديـة، وعبـد   وأشار إلى بعض أعالمها فذكر عمار بن ياسر 

كانوا خرجوا جهادا في سـبيل      : "دى بن مسعود وقد وصفهم بأنهم     اهللا بن يحيى، والجلن   
اهللا وابتغاء مرضاته ال يريدون شيًئا من أعراض الدنيا وال يخـافون فـي اهللا لومـة            

ولكي تلقى أفكاره صدى في مجتمعه وعند الشراة خاصة للتقليل مـن النظـرة              . )٥("الئم
وضع الشراة الـذين عايـشوا تلـك        المادية والركون إلى الدنيا، تناص الكاتب مع حال         

مـن  [وكـان المـرء     : "األحداث التاريخية والمعارك التي تحدث عنها في مقدمته فقال        
يرزق منهم في الشهر سبعة دراهم في غالء من السعر، فيصبر على القـوت             ] الشراة

وقد بلغنا أنه ربما فَضَل مـع الرجـل         . اليسير رغبة في اآلخرة والثواب من عند اهللا       
نهم الدرهم والدرهمان فيتطوع بذلك الفضل فيرده في فيء المـسلمين رحمهـم اهللا              م

  . )٦("وجزاهم خيرا مع ما أظهروا من السنة
     هذا التناص الذي كونه الكاتب وسع صالحية نصه، وأضفى عليه بعـدا تاريخيـا              

ث العـسكرية   وحضاريا مقرونًا بلون من الجالل والعراقة، ألنه تمثَّـل بتلـك األحـدا            
                                         

 .٢٤٦، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
موضع من أعمال حلب بسورية، دارت به معركة بين اإلمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان                   . صفين)  ٢

ـ ٣٧سنة   بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق سهيل زكار، دار الفكـر، دون            كمال الدين بن أبي جرادة،      : انظر.  ه
 .  ٢٨٠ و٢٧٩، ص ١طبعة وال تاريخ، ج

موضع بأرض العراق بالقرب من بغداد، وقعت به معركة بين اإلمام علي بن أبي طالـب ورافـضي           . النهروان)  ٣
رب، تحقيق محمد فاثوري، مكتبة أسامة أبو الفتح علي بن المطرز، المغرب في ترتيب المع: انظر. هـ٣٨التحكيم سنة 

 .٣٢٦، ص ٢، ج١٩٧٩، ١بن زيد، حلب، ط
موضع بالقرب من الكوفة بالعراق، تجمع به من تبقى من أهل النهروان فهاجمهم اإلمام علي بن أبي طالب . النخيلة)  ٤

، ١٨٦٠، ١ن، مطبعة ليدن، ط  أحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي، كتاب البلدا       : انظر. وقاتلهم حتى قتلهم جميعا   
 . ٢٦٤، ص ٢ج
 .٢٣٥، ص ١السير والجوابات، ج)  ٥
 .٢٤٠، ص ١السير والجوابات، ج)  ٦



 

 )١٢٣٥(

التاريخية التي يرمز إليها ـ عند الحركة اإلباضية على األقل ـ على أنهـا المنـارات     
يقول أبو قحطـان    . التي حافظت على بقاء روح اإلسالم متوهجة داخل األمة اإلسالمية         

ولوال قتال أهـل النَّهـروان وأهـل النَِّخيلـة          : "في رسالته السياسية عن تلك األحداث     
  . )١("..حابه لطفئ اإلسالموالمرداس وأص

     ويظل التناص مع األحداث التاريخية ظاهرة بارزة فـي معظـم الرسـائل، وفـي        
الرسائل العسكرية التي تناقش أحداثًا عسكرية داخلية يحاول كتَّابها التناص مع أحـداث             

وهـذا مـا اتبعـه    . مشابهة، إما لتصحيح مفاهيم، أو ألخذ العبر، أو إلثبات حجج معينة   
 التي انتقد فيها اإلمام محمد بن أبي غسان         )٢(لشيخ أحمد بن محمد بن صالح في رسالته       ا
تخريب الـديار   "بـ  : وأتباعه في حربهم على حي العقر بنزوى، واتهمهم فيها        ) هـ٦ق(

وحتى يثَبـتَ حجتـه     . )٣ ("..وحرق المنازل بالنار، وإتالف األنفس من عبيد وأحرار         
 ـ  ٢٢٦(ادثة عسكرية وقعت في عهد اإلمام المهنا بـن جيفـر   عليهم تناص مع     ح

 على اإلمام وأعلنوا ثورتهم عليه فـي منطقـة تـوام      )٤(؛ إذ تمرد بنو الجلندى    )هـ٢٣٧
وسير عليهم جيشًا فَهِزم بنو الجلندى ووقعت أحداث خارجة عـن الـسيطرة             ) البريمي(

  .كان لها األثر السيء في إمامة المهنا بن جيفر
فإن احتججتم في جواز تحريق المنازل بالنار بتحريـق         : "    يقول الكاتب في تناصه    

 خرجـوا  )٥(فذلك أن أهل الفتنة   ] المهنا[دور بني الجلندى بتوام في أيام اإلمام المهنئ         
 واليا كان للمهنئ على تـوام، وكـان أبـو           )٦(بغاة على المسلمين وقتلوا أبا الوضاح     

 فلما بلغه ذلك سار بمن معه من الناس وسار معه المطار             واليا على صحار   )٧(مروان

                                         
 .١١٢، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 .١٩٠كتاب االهتداء، ص )  ٢
 .١٩٠كتاب االهتداء، ص )  ٣
٤  (عمانية كانت تناصر الدولة العباسية ويمان، وبعد هزيمتهم أيام اإلمام المهنا بنو الجلندى قبيلة عن منهم والة على عي

 .١٥٥ و١٥٤، ص ١انظر تحفة األعيان، ج. لم يذكرهم التاريخ بشيء
 .يقصد بنو الجلندى وأتباعهم)  ٥
 . أبو الوضاح، وقيل الوضاح، عالم فقيه، كان واليا لإلمام المهنا على البريمي)  ٦
مهنا بن جيفرعلى صحار، كلفه اإلمام بقيادة فرقة من الجيش من صحار إلى البريمـي      أبو مروان، والي لإلمام ال    )  ٧

 ..لقتال بني الجلندى



– 

  )١٢٣٦(

فلما صاروا بتوام وهزم اهللا الفاسـقين عمـد المطـار    .  ومن معه من الهند )١(الهندي
الهندي ومن معه من سفهاء الجيش إلى دور بني الجلندى فأحرقوها بالنيران، وفـي              

  .)٢("الدور دواب مربوطة من بقر وغيرها
تحضر حادثة دار حولها جدل كبيـر فـي األوسـاط العـسكرية                   هذا التناص اس  

والسياسية والفكرية العمانية قرونًا طويلة، وبقيت حاضرة في ذاكرة المجتمع حتى ذلـك             
العصر، والذين ارتكبوا فيها التجـاوزات هـم جنـود مرتزقـة جـاءوا مـن الهنـد،                  

ا للشهادة علـى مـا      واستحضارها من قبل الكاتب ليس غاية في حد ذاته، لكنه استنطقه          
وقع من مخالفات عسكرية من قبل جيش بن أبي غسان على أهل حي العقـر، وصـفها        

إن توظيـف هـذا   . )٣("أخبار موحشة مستعظمة وأحداث منكرة محرمـة : "الكاتب بأنها 
التناص في هذا السياق حقق للكاتب مقصده في تفنيد ما اتهم به بن أبي غسان وأتباعـه                 

  : بما يلي
رب التي احتج بها كانت تحت قيادة إمام وصـل إلـى الـسلطة بالمـشورة                ـ الح 

فإن قلتم إنكم دخلـتم فـي   : "والتعاقد، بخالف اإلمام بن أبي غسان الذي قال فيه الكاتب      
هذه األمور بحجة اإلمام الذي نصبتموه ودعوته لمن حاربتموه، فإن كان اإلمام عالما             

  .)٤("ءة وإال فال حجة لكم عند اهللا تعالىبأحكام اإلمامة والوالية والبرا
     ـ المجموعة التي شُنَّتْ عليها الحرب أيام المهنا هم بغاة وأهل فتنة وبدأوا بالقتال،              

  .فقتلوا والي اإلمام
     ـ األمور العسكرية المنكرة التي وقعت على آل الجلندى كانت خارج السيطرة قام بهـا       

وسفهاء الجيش واإلمام مهنا لم يقرها فشكَّل لجنـة للتحقيـق فيهـا     أفراد من المرتزقة الهنود     
ثم بلغنا أن اإلمام بعد ذلك بعث رجلين إلـى القـوم            : "يقول الكاتب . وإنصاف المتضررين 

  .)٥("الذين أحِرقَتْ منازلهم يدعوهم إلى اإلنصاف وأن يعطَوا الحق الذي وجب لهم

                                         
لم تشر إليه المراجع التي وقفتُ عليها، ولعله قائد لمجموعة من المرتزقة الهنود الذين كان يـتم                 . المطار الهندي )  ١

ولة اإلمامة والهند لتوفير مقاتلين هنود في صحار، علما أن تجنيدهم لغرض معين، أو ربما تكون هناك معاهدات بين د
 ).هـ٢٠٧ت(عمان تصدت لقراصنة البحر في المنطقة منذ عهد اإلمام غسان بن عبد اهللا 

 .١٩٤كتاب االهتداء، ص )  ٢
 .١٩٠كتاب االهتداء، ص )  ٣
 .١٩٠كتاب االهتداء، ص )  ٤
 .١٩٣كتاب االهتداء، ص )  ٥



 

 )١٢٣٧(

  :الخاتمة
لعام ليست جديدة علـى التـراث العربـي وإن اختلفـت                 ظاهرة التناص بمعناها ا   

المفاهيم واألساليب والمصطلحات الحديثة، فلطالما تأثر الالحق بالسابق سواء بـاللفظ أو        
لكن ما يميز تطبيـق     . المعنى، وهذا دليل على انفتاح االجناس األدبية ببعضها منذ القدم         

ثيره في توجيه القارئ سواء كـان       مفهوم التناس في دراسة التعالق بين النصوص هو تأ        
القارئ الحقيقي أو الضمني إلى تنشيط ذاكرته وإحالته إلى نـصوص أخـرى تختفـي               

العمانيـة  ) الرسائل(وراءها المعاني المراد توصيلها، وهذا المفهوم كان بارزا في السير           
  . خيةتوصلنا إليه من خالل دراستنا للتناص مع القرآن الكريم واألحداث التاري

     ويعد التناص من المفاهيم النقدية األساسية في الوقت الحاضر، ولقد درسنا تعـالق             
، وإن )المـصطلح (نصوص الرسائل العمانية القديمة مع النصوص األخرى تحت هـذا          

أكثر مصادر التناص في رسائل مدونتنا هو القرآن الكريم ألن التناص القرآنـي يخلـق           
نِّيةً، ولقد تعددت أنواع التناص مع القرآن الكريم في ظواهرهـا، فأحيانًـا         للنص روحا ف  

يتناص الكاتب مع مفردة قرآنية، وأحيانًا مع تركيبة، ويمكن أن يقتبس آية أو جزءا مـن       
آية أو سلسلة من اآليات حسب الغاية التي يرغب في الوصول إليها واإليحـاء المـراد                

التنـاص مـع األحـداث      "در التناص التي درسناها أيـضا       ومن مصا . توصيله للمتلقي 
، إذ استلهمها الكتَّاب ليعبروا بها عن مضمونات األحداث التي يناقشونها فـي             "التاريخية

نصوصهم، ويستشهدون بها في آرائهم، فحققت لهم مقاصدهم لما تتمتع به من رصـيد              
  .  ملحوظةحي في الوعي الجمعي، كما حسنت رسائلهم بصبغة أدبية

  



– 

  )١٢٣٨(

 



 

 )١٢٣٩(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المقدمة
الحمدهللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد 

  :وعلى آله وصحبه ومتبعي هديه إلى يوم الدين، وبعد
فال تزال كتب التراث تتكشف لنا دوماً عن أعالٍم من النحاة الذين أدوا دوراً 

واألنساب لم تعن بهم كثيراً ، كبيراً في مجال الدرس النحوي؛ غير أن كتب التراجم 
ولم تسلط عليهم ضوء الشهرة، والباحث في مجال النحو يسعى جاهداً للكشف عن 

  .هؤالء الرجال، ليبين دورهم ويسلط الضوء عليهم
يتناول هذا البحث االختيارات النحوية لنحوي لم يحظ وتأسيساً على ما تقدم  

، وهو أبو الحسين محمد بن الحسين بنصيب وافر من الشهرة في مجال الدرس النحوي
بن عبد الوارث النحوي، وهو تلميذ الشيخ أبي علي الفارسي، وأستاذ عالمة العربية 

 وهو ابن أخت أبي علي الفارسي، كان ابن عبد الوارث .هـ٤٧١عبد القاهر الجرجاني
نحوياً فاضالً، أخذ عن أبي علي الفارسي، وأخذ عنه أبو بكر عبد القاهر بن عبد 

  .الرحمن الجرجاني
يحاول هذا البحث التعريف بشخصية نحوية من شخصيات القرنين الرابع 
والخامس الهجريين، والكشف عن االختيارات النحوية لها، وذلك من خالل كتاب 
المقتصد في شرح اإليضاح لعبد القاهر الجرجاني، وقد يكون من المفيد أن نشير إلى 

ها حلقة الوصل التي تصل الشيخ أبا علي الفارسي أن قيمة هذه الشخصية تتبدى في أن
  .هـ٤٧١بعالمة العربية عبد القاهر الجرجاني

 
 

 
 

  مدرس النحو والصرف 
   جامعة المنيا–كلية دار العلوم 

  



– 

  )١٢٤٠(

 يضاف على ذلك أن االختيارات النحوية البن عبد الوارث قد ظهرت في 
 دون غيره من مؤلفات هـ٤٧١كتاب المقتصد في شرح اإليضاح لعبد القاهر الجرجاني

  . فقط ليمثل عينة لهذا البحث الشيخ، ولذلك فقد وقع االختيار عليه
المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث؛ فقد حصر الباحث اختيارات ابـن  ويتبع البحث   
  من خالل قراءة كتاب المقتصد في شرح         - على سبيل االستقراء الناقص    -عبد الوارث 

  :اإليضاح قراءة متأنية ،ثم اتَّبع الباحث الخطوات التالية
  .وية وفقاً لما ذكره ابن عبد الوارث ـ عرض المسألة النح١
تحرير رأي ابن عبد الوارث وبيان موافقته أو مخالفته للنحاة في المسألة . ٢ 

  .موضوع   المناقشة
  . ـ إثراء المسألة بالرجوع للمراجع المختلفة لبيان موقف ابن عبد الوارث٣
  .ختلفة ـ الترجيح بين ما ذكر من آراء من خالل الرجوع إلى المصادر الم٤

وقد يكون مفيداً في هذا السياق أن نشير إلى محقق كتاب المقتصد في شرح 
يقتصر على الحديث عن " نحوياً"يرى أن الحديث عن عبد القاهر اإليضاح  

فقط، ويرى أن مؤلفات عبد القاهر النحوية تنتظم في " المقتصد في شرح اإليضاح"كتاب
مجموعة : امل المائة وشروحها، والثانيةمجموعة العو: األولى: مجموعتين محددتين 

تضم كتاب العوامل المائة، وكتاب الجمل، وهذه : شروح اإليضاح، والمجموعة األولى
المجموعة ليس فيها آراء خاصة أو أفكار تُثير المناقشة أو تدعو إلى الجدل أو التأمل، 

ثانية، وإنما هي ذكر ألبواب أو عرض لرؤوس موضوعات فحسب، وأما المجموعة ال
وهو من كتب عبد القاهر المفقودة، " اإليجاز"وهي مجموعة شروح اإليضاح، فأولها 

في شرح التكملة وموضوعه الصرف واللغة، ويتبقى منها " المقتصد" وآخرها كتاب
  .)١("المقتصد في شرح اإليضاح "الكتاب المخصص لموضوعات النحو وهو كتاب 

اب يتبقى لنا الهدف الرئيس في  اختيار وسواء اتفقنا أم اختلفنا مع محقق الكت
كتاب المقتصد، كونه كتاباً نحوياً خالصاً نكشف من خالله عن  ابن عبد الوارث 

  .واختياراته
                                         

لعبد القـاهر الجرجـاني والكتـاب       " المقتصد في شرح اإليضاح   " الدكتور كاظم بحر المرجان محقق كتاب     (١) 
م ، دار الرشيد للنشر سلسلة كتب ١٩٨٢جزءان، وهو من منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية 

   .١/٣٣، ١١٥التراث 



 

 )١٢٤١(

 فقد قُسم البحـث إلـى       –سالف الذكر –ومن أجل تحقيق الهدف المحدد للبحث       
عبد الـوارث  ثالثة مباحث؛ عني األول بابن عبد الوارث وجهوده في النحو، فتناول ابن    

فضله ومؤلفاته وطريقته في النحو ، وخصص المبحث الثاني الختيـارات ابـن عبـد               
الوارث المقترنة باالعتراضات النحوية، وفصل المبحث الثالث تفـسيرات ابـن عبـد             

  . الوارث



– 

  )١٢٤٢(

  ابن عبد الوارث وجهوده النحوية: المبحث األول
البن عبد الوارث تحت ) هـ٥٧٧: المتوفى(أبو البركات، كمال الدين األنباري ترجم 
ابن عبد الوارث النحوي، وهو من أوائل المصادر التي ترجمت له، قال : عنوان

وأما أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث النحوي، ابن أخت :"عنه
هـ ، فإنه كان نحوياً فاضالً، أخذ عن أبي علي الفارسي، وأخذ ٣٧٧أبي علي الفارسي 

  .)١("كر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيعنه أبو ب
ولم يذكر األنباري خالل ترجمته سنة وفاته على النحو المعهود في ترجماته للنحاة 
واللغويين، غير أنني وجدت الصفدي يذكر له تاريخ وفاة أثناء ترجمته له، توفي سنة 

  )٢(.إحدى وعشرين وأربع مائة
محمد : تحت عنوان )ألريب إلى معرفة األديبإرشاد ا(وذكر ياقوت في معجم األدباء

بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الوارث، أبو الحسين الفارسي النحوي، ابن 
أخذ عن خاله علم العربية، وطوف اآلفاق ورجع إلى الوطن، :"أخت أبي علي الفارسي

ه، ثم وكان خاله أوفده على الصاحب ابن عباد إلى جهة الري فارتضاه وأكرم مثوا
تقرب أبو الحسين ولقي الناس في انتقاله، وورد خراسان ونزل بنيسابور دفعات وأملى 
بها من األدب والنحو ما سارت به الركبان، وآل أمره إلى أن وزر لألمير شاد غرسي 

له، ثم عاد إلى نيسابور، ثم ستان ثم اختص باألمير اسماعيل بن سبكتكين بغزنة ووزر
بها، ثم عاد إلى غزنة ورجع إلى نيسابور، ثم انتقل إلى توجه إلى مكة وجاور 

منهم عبد القاهر  :اسفراين، ثم استوطن جرجان إلى أن مات، وقرأ عليه أهلها
وللصاحب ابن عباد مكاتبات إليه مدونة، وله تصانيف . الجرجاني، وليس له أستاذ سواه

  .)٣(" مائةوكتاب الشعر، مات سنة احدى وعشرين وأربع. منها كتاب الهجاء
                                         

ركات، كمال الدين نزهة األلباء في طبقات األدباء، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا األنصاري، أبو الب(١) 
الثالثة، :  األردن، الطبعة–إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء : ، تحقيق)هـ٥٧٧: المتوفى(األنباري 

  .٢٥١ م، ص١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥
أحمد : ، تحقيق)هـ٧٦٤: المتوفى(الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي (٢)  

  .٩/ ٣، م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بيروت، –طفى، دار إحياء التراث األرناؤوط وتركي مص
، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي )إرشاد األريب إلى معرفة األديب( معجم األدباء (٣) 

 هـ ١٤١٤األولى، : إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة: ، تحقيق)هـ٦٢٦: المتوفى(الحموي 
 ] ١٠٤١[ترجمة رقم . ٢٥٢٤ -٢٥٢٣/ ٦،   م١٩٩٣ -

  



 

 )١٢٤٣(

ويبدو أن ياقوتاً قد أنصف العلماء بصفة عامة في نصه السابق ولم يك هذا السلوك 
حكراً على ابن عبد الوارث؛ فمجاورة الحرم واإلقراء صفات غالبة على أهل العلم 
آنذاك، وهذا ما ذكره القفطي في إنباه الرواة على أنباه النحاة، حينما ترجم البن عبد 

محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث الفارسى النحوى أبو :  نالوارث تحت عنوا
أحد أفراد الدهر وأعيان العلم :"الحسين ابن اخت أبى على الفارسى النحوى، قال القفطي

وأعالم الفضل، وهو اإلمام فى النحو بعد خاله أبى على، ومنه أخذ، وعليه درس؛ حتى 
 على أوفده على الصاحب القاسم بن عباد، استغرق علمه واستحق مكانه، وكان أبو

ما «: فارتضاه وأكرم مثواه، وقرب مجلسه، وكتب إليه فى بعض أيامه هذه المعماة
أسود غربيب ، بعيد الدار قريب، يقدم فحواه على نجواه، ويتأخّر لفظه عن معناه؛ له 

 ومن مياسره أحدهما جناح نسر، واآلخر خافية صقر؛ يلقاك من ميامنه بارح،: طرفان
سانح ، تجودك أنواؤه، والسنون جماد، وتستقيك سماؤه والعيش جهاد ؛ بينا تراه على 
كواهل الجبال؛ حتى يتهيل تهيل الرمال؛ قد تجافى قطراه عن واسطته، وانضم ساقاه 
على راحلته؛ يخونك، إن وفى لك الشباب، ويفى لك إن جهدك الخضاب؛ رفعته رفعة 

فقة المحابر؛ يزوى عن األحمر، وإن شئت عن يحيى بن يعمر؛ المنابر، ورفقته ر
أفضى بك إلى روضة غناء ينعم رائدها، وشريعة زرقاء يكرع واردها، أخرجه أبو 

  .)١(»الحسين، أسرع من خطفة عين
 أما وفاته فقد اتفقت المصادر على مكان الوفاة وتاريخها، حيث ذكرت أنه توفي 

  )٢ (. هجرية٤٢١بجرجان سنة 
  

                                         
: ، تحقيق)هـ٦٤٦: المتوفى(إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (١) 

 ١٤٠٦األولى، :  بيروت، الطبعة– القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية -محمد أبو الفضل إبراهيم،دار الفكر العربي 
  .١١٧-١١٦/ ٣ م،١٩٨٢ - هـ 
معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، ،و٩/ ٣، الوافي بالوفيات، و٢٥٣٣/ ٦، معجم األدباء : حول ذلك ينظر(٢) 

، واألعالم، خير الدين بن محمود بن محمد ٩/٢٥٤ بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، -مكتبة المثنى 
/  أيار -لعلم للماليين،الطبعة الخامسة عشر ، دار ا)هـ١٣٩٦: المتوفى(بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 

،وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم ٩٩/ ٦ م، ٢٠٠٢مايو 
، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول )هـ١٣٩٩: المتوفى(الباباني البغدادي 

  .٦٤/ ٢ لبنان، –تراث العربي بيروت م،ودار إحياء ال١٩٥١



– 

  )١٢٤٤(

  :يوخه وتالميذهش
وباستقراء المتاح من كتب التراجم نستطيع أن نؤكد أن ابن عبد الوارث لم يكن له شيخ 

  .)١(غير خاله أبي علي الفارسي وفق ما ذكره األنباري وياقوت فيما سلف من نصوص
  أما تالميذ ابن عبد الوارث فقد حصرت المصادر تالميذه في  عبد القاهر الجرجاني 

صر الصفدي والسيوطي أن ابن عبد الوارث هو األستاذ الوحيد لعبد فقط ، وقد ح
ابن عبد الوارث محمد بن الحسين بن محمد بن :"القاهر الجرجاني، يقول الصفدي

الحسين بن عبد الوارث أبو الحسين هو ابن أخت أبي علي الفارسي وعن خاله أخذ علم 
اق ورجع إلى وطنه وآل العربية توفي سنة إحدى وعشرين وأربع ماية وطوف اآلف

أمره إلى أن وزر لألمير شاذ غرسيستان ثم اختص باألمير إسماعيل بن سبكتيكن 
وصار له وزيرا بغزنة وأقام بجرجان إلى أن مات وقرأ عليه أهلها منهم عبد القاهر 

  )٢("الجرجاني وليس له أستاذ سواه
لجرجاني في ابن عبد     وقد يكون السبب وراء حصر المصادر ألساتذة عبد القاهر ا

الوارث كون األول لم يخرج من جرجان ولم يخرج في طلب العلم ومجالسة العلماء، 
وأما أبو بكر عبد القاهر بن عبد  :"وإنما حصر نفسه في أساتذة جرجان، يقول األنباري

الرحمن الجرجاني النحوي، فإنه كان من أكابر النحويين، أخذ عن أبي الحسين محمد 
بن محمد بن عبد الوارث، وكان يحكي عنه كثيراً، ألنه لم يلقَ شيخاً بن الحسين 

مشهوراً في علم العربية غيره، ألنه لم يخرج عن جرجان في طلب العلم، وإنما طرأ 
  .)٣("عليه أبو الحسين فقرأ عليه، وأخذ عنه علي بن أبي زيد الفصيحي

 لم يبرح جرجان، وقد وفد وذكر القفطي أنه أكثر من النقل عن ابن عبد الوارث، وأنه
فارسى األصل، جرجانى  الدار، عالم :" إليه الكثير من طالب العلم، يقول القفطي

أخذ النحو بجرجان عن الشيخ أبى الحسين محمد بن الحسن بن محمد . بالنحو والبالغة

                                         
إرشاد األريب إلى معرفة ( ، ومعجم األدباء٢٥١، صنزهة األلباء في طبقات األدباء: حول ذلك ينظر(١)  

  .٢٥٢٣/ ٦، )األديب
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ، وينظر٩/ ٣الوافي بالوفيات، (٢)  

             صيدا، /  لبنان -محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية : تحقيق، )هـ٩١١: المتوفى(سيوطي الدين ال
٩٤/ ١.  

  .٢٦٤، صنزهة األلباء في طبقات األدباء(٣)  



 

 )١٢٤٥(

بن عبد الوارث الفارسى، نزيل جرجان، ابن أخت الشيخ أبى على الفارسى، وأكثر 
أ ونظر فى تصانيف النحاة واألدباء، وتصدر بجرجان، وحثّت إليه الرحال، عنه، وقر

ولم يزل مقيما بجرجان يفيد الراحلين إليه، والوافدين  .......وصنف التصانيف الجليلة
  .)١("عليه إلى أن توفى فى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 

 الحسين بن عبد    وذكر صاحب البلغة أن عبد القاهر الجرجاني تخرج على أبي
  )٢ (.الوارث، ولم يقرأ على غيره

  ونخلص مما ذكرته كتب التراجم أن ابن عبد الوارث يمثل حلقة مهمة في أعالم 
النحاة ، فهو تلميذ أبي علي الفارسي، وشيخ عبد القاهر، وبذلك يعد كتاب المقتصد في 

  .رث النحويةشرح اإليضاح هو المصدر الوحيد الذي نقل لنا آراء ابن عبد الوا
  :منهجه في النحو

 نهج ابن عبد الوارث نهج أستاذه أبي علي الفارسي في تقديم المادة النحوية وعرضها، 
وهو نهج بصري ، وقد كانت مخالفته له يسيرة ، وقد جاءت آراء ابن عبد الوارث 
خالل كتاب المقتصد في شرح اإليضاح تؤكد أنه يلتزم المنهج البصري في معظم 

وقد أورد ياقوت الحموي رواية تؤكد حرص ابن عبد الوارث على ذلك النهج آرائه، 
وقرأت بخط الشيخ أبي محمد ابن الخشاب، قال الشيخ أبو :" البصري، يقول فيها 

منصور موهوب بن أحمد، وقد جرى ذكر الشيخ أبي الحسن بن أبي زيد االستراباذي 
م اهللا، قال لي الشيخ أبو المعروف بالفصيحي صاحب عبد القاهر الجرجاني رحمه

 أعني -زكريا يحيى بن علي بن الخطيب التبريزي رحمه اهللا إنه حضر معه
حلقة تباع فيها الكتب، فنودي على كتاب فيه شيء من مصنفات أبي طالب - الفصيحي

المفضل بن سلمة بن عاصم وراق الفراء وعليه اسم المفضل منسوبا إلى النحو فقيل 
وقال لي كالمستهزىء النحوي، ) يقوله أبو زكريا(حي وناولنيه النحوي، فأخذه الفصي

تكون : أي قد نسبته  إلى النحو وهو عنده مقصر أي ال يستحق هذا الوصف قال فقلت
ال شبهة في أن : أنت نحوياً وال يكون المفضل منسوبا إلى النحو ؟ قال الشيخ أبو محمد

فضل أنه قد وقف على شيء من الذي حمل الفصيحي على الغض بهذا القول من الم
                                         

  .١٨٨/ ٢إنباه الرواة على أنباه النحاة ،(١)  
: المتوفى( بن يعقوب الفيروزآبادى البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، مجد الدين أبو طاهر محمد(٢)  
  .١٨٦/ ١م، ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١األولى : ، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة)هـ٨١٧



– 

  )١٢٤٦(

كالمه في بعض مصنفاته مما يتسمح به أهل الكوفة مما يراه أهل البصرة خطأ أو 
كالخطأ، وذاك مما ال يحتمله الفصيحي وال شيخه عبد القاهر وال شيخه ابن عبد 
الوارث أبو الحسين فيغضوا عليه، ألن طريقتهم التي يسلكونها في الصناعة منحرفة 

  .)١("لمفضل ومن جرى في أسلوبه كّل االنحرافعن طريقة ا
وهذا يؤكد أن  بصرية ابن عبد الوارث بصرية خالصة على نهج أستاذه، وما سوى 

  .المنهج البصري فهو دون منهجه
  :مؤلفاته

على حد –ذكرت كتب التراجم عدداً من الكتب البن عبد الوارث في اللغة واألدب، يبدو 
كتاب الهجاء، : لنا منها شيء حتى اآلن،من هذه الكتب  أنها مفقودة ولم يص–اطالعي 

وكتاب الشعر، وهذا ما أشار إليه كل من ياقوت الحموي وعمر رضا كحاله في معجم 
) ( ...  هـ٤٢١ -( ... محمد بن عبد الوارث:"المؤلفين، قال صاحب معجم المؤلفين

أبو (فارسي محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الوارث ال)  م١٠٣٠ -
وورد ...أخذ عن خاله أبي علي الفارسي علم العربية،. اديب، نحوي). الحسين

خراسان، ونزل نيسابور، ثم توجه الى مكة، وجاور بها، ثم عاد وزيرا لغزنة، ورجع 
عبد : الى نيسابور، ثم انتقل الى اسفراين، ثم استوطن جرجان، وقرأ عليه اهلها، منهم

  .)٢("كتاب الهجاء، وكتاب الشعر: من آثاره.  بهاالقاهر الجرجاني، وتوفي
  وذكر الزركلي أن له مكاتبات مدونة كانت بينه وبين الصاحب ابن عباد، وله كتاب 

كانت بينه وبين الصاحب ابن عباد مكاتبات ...ابن عبد الوارث:"واحد في الشعر، يقول
   )٣()"الشعر(وله تصانيف، منها كتاب في . مدونة

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين فقد أورد له ثالثة   أما صاحب  
لَه من التصانيف ماِهية الشّعر، وأمالي ِفي النَّحو واألدب، :"... مؤلفات، يقول

  .)٤("ومكاتبات

                                         
  .١٩٦٦-١٩٦٥/ ٥، )إرشاد األريب إلى معرفة األديب( معجم األدباء (١)  
  .٢٥٤  -٢٥٣/ ٩معجم المؤلفين (٢)  
  .٩٩/ ٦األعالم للزركلي (٣)  
  .٦٤/ ٢لعارفين هدية ا(٤)  



 

 )١٢٤٧(

ومفاد القول أن كل ما ذكرته كتب التراجم عن مؤلفات ابن عبد الوارث ال يمكن الجزم 
  .ى اآلن ، وال يمكن القطع بنسبتها إليهبوجودها مخطوطة حت

  :اختيارات ابن عبد الوارث المقترنة باالعتراضات النحوية: المبحث الثاني
يعد ابن عبد الوارث هو مصدر النقل الوحيد من أبي علي الفارسي إلى تلميذه عبد                    

بكر عبـد   قال الشيخ أبو    :" القاهر، وقد جاء كتاب المقتصد على طريقة رواية الحديث،          
القاهر بن عبد الرحمن، أخبرنا الشيخ أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبـد                
الوارث، قال أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن أحمـد بـن عبـد الغفـار رحمـه اهللا                   

  )١(:..."فقال
   وقد ذكر عبد  القاهر الجرجاني آراء شيخه ابن عبد الوارث واعتراضاته وتفسيراته 

مقتصد في شرح اإليضاح ، وألح على ذكره كثيرا ، ولمنزلة ابن عبد في كتاب ال
، وكان عبد )أبي الحسن(أو) الشيخ(أو ) شيخنا(الوارث في نظر أستاذه كان يلقبه ب

القاهر الجرجاني يوافقه في كل آرائه وال يعترض عليه إال في النذر اليسير، وكثيراً ما 
ي في مواضع ذكره، من ذلك مثالً ما ذكره كانت عبارات المدح من التلميذ لشيخه تأت

والحسن :" بعد عرضه لبعض حروف الجر التي تستعمل في الجر وغيره وال تلزم الجر
ما كان يقول الشيخ رحمه اهللا من أن الباء هو األصل فتدخل على المظهر والمضمر 

  )٢("باهللا ألفعلن، وبه ألفعلن، وبك ألفعلن: كقولك
ويأتي ذلك في   اقترنت بعض اختياراته النحوية باالعتراضات، أما ابن عبد الوارث فقد

  :عدد من االختيارات بيانها كالتالي
  :صفات االسم: أوال

جواز دخول األلف والالم ) أي عالماته(ذكر أبو علي الفارسي أن من صفات االسم 
يل عليه ولحاق التنوين به، وجعل عبد القاهر الجرجاني أن األلف والالم والتنوين دل

   )٣ (.على االسمية ألن األلف والالم ال يكون في غير األسماء
    

                                         
  .١/٦٨المقتصد في شرح اإليضاح، (١) 
   .٢/٨٣٨المقتصد في شرح اإليضاح، (٢) 
  .٧٢-١/٧١المقتصد في شرح اإليضاح : حول ذلك ينظر(٣) 



– 

  )١٢٤٨(

وقد اختار ابن عبد الوارث غير ذلك حيث جعل األلف والالم ال تعد دليالً على االسمية 
  :)١(ألنها تدخل على األفعال ،ونقل عن أبي زيد من قول الشاعر

ــا  ــِم نَاِطقً جالع ــض ــا وَأبغَ ــوُل الخَن   يقُ
  

ــى رب ــدع ِإلَ جــاِر الي ــوتُ الِحم ــا، ص   ن
  ويــستَخِْرج اليربــوع مــن نَاِفقَاِئــهِ     

  
عتَقَـــصـــِرِه بالـــشِّيخَِة اليحج وِمـــن  

   وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أن اختيار ابن عبد الوارث في هذه المسألة لم يلق   
 القليلة جداً التي خالف فيها القبول لدى تلميذه عبد القاهر الجرجاني، وهذا من المواضع

فأما ما :" التلميذ شيخه، بل وصل به األمر إلى الحكم عليه بالخطأ، يقول عبد القاهر
 أنشده شيخنا فال اعتداد به لشذوذه قياساً واستعماالً، وإنما جاء به على معنى الذي يجدع

 القاصعاء، جدع اهللا أذنه، والذي يقصع، تقصع أي دخل: ، الذي يقدع، أي يقال
  )٢("واستعمال نحو هذا خطأ بإجماع

المجدع للزمه أن يخفض : الذي يجدع، ولو قال:   يرى السيرافي أن الشاعر أراد
وفيه :"فيقوي؛ ألن القصيدة مرفوعة ففر من اإلقواء إلى ما هو أقبح، يقول السيرافي 

وال األلف والالم التي عندي وجه آخر، وهو أنه لم يرد األلف والالم التي بمعنى الذي، 
للتعريف، ولكنه أراد، الذي نفسها، فحذف الذّال والياء وإحدى الالمين، ألنه قد رأى 

  .)٣("اللّذ والّلذ: الذي يلحقها حذف كقولهم
. أراد الذي يجدع كما تقول هو اليضربك:"ورأى األخفش أنه من أقبح الضرورات،يقول

افية قلب االسم فعال وهو من أقبح ضرورات لما احتاج إلى رفع الق: وقال ابن السراج
  .)٤("الشعر

                                         
المقاصد النحوية في شرح شـواهد  : دينار بن هالل، شاعر جاهلي حول ذلك ينظر: قائله هو ذو الِخرِق الطُّهوي، واسمه   (١) 

: ،تحقيق) هـ٨٥٥المتوفى (،بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني »شرح الشواهد الكبرى«لفية المشهور بـ شروح األ
عبد العزيز محمد فاخر،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيـع  . أحمد محمد توفيق السوداني، د. د. علي محمد فاخر، أ . د. أ

  .٤٣١/ ١ م، ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١األولى، : بعة جمهورية مصر العربية، الط-والترجمة، القاهرة 
   .١/٧٢المقتصد في شرح اإليضاح، (٢) 
أحمـد حـسن   : ، تحقيـق ) هـ٣٦٨: المتوفى(شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان             (٣) 

  .٢٣٦/ ١ م، ٢٠٠٨األولى، :  لبنان، الطبعة–مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت 
: لبنان، الطبعة-، دار الكتب العلمية بيروت)هـ٣٩٢: المتوفى(سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (٤) 

، ومختار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الحنفـي                  ٢/٤٧م،  ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١األولي  
:  صيدا، الطبعـة   – الدار النموذجية، بيروت     -ف الشيخ محمد، المكتبة العصرية      يوس: ، تحقيق )هـ٦٦٦: المتوفى(الرازي  

  .٥٤م، ص١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، 



 

 )١٢٤٩(

ذا من قبيل نباري مع عبد القاهر، حيث يرى ابن األنباري أن هيتفق ابن األ  و
:" مر في الشاهد شاذ قياساً واستعماالً، يقول صاحب اإلنصافالضرورة الشعرية، واأل

ذا خطأ لشذوذه قياسا أدخل األلف والالم على الفعل، وأجمعنا على أن استعمال مثل ه
واستعمالًا، فكذلك ههنا، وإنما جاء هذا لضرورة الشعر، والضرورة ال يقاس عليها، كما 
لو اضطر إلى قصر الممدود على أصلنا وأصلكم أو إلى مد المقصور على أصلكم، 
وعلى ذلك سائر الضرورات وال يدل جوازه في الضرورة على جوازه في غير 

  .)١("نا، فسقط االحتجاج بهالضرورة، فكذلك هه
   وفصل ابن يعيش القول حول هذه الالم الداخلة على الفعل المضارع موضحاً 

قد اختلف في هذه الالم، فذهب قوم إلى أنها حرف وليست اسما، :" الخالف حولها بقوله
بغير " الذي"وإن نوي بها مذهب االسمية، ولذلك أعرب االسم الواقع بعدها بإعراب 

و كانت اسما، لكان اإلعراب لها، وحكم على موضعها باإلعراب الذي يستحقه ول. صلة
  .)٢("الذي"

   وذهب قوم إلى أنها اسم، واحتجوا لذلك بعود الضمير من الصفة بعدها إليها، كما 
والصواب األول أنها حرف، إذ لو كانت اسماً، لكان لها . من صلتها" الذي"يعود إلى 

ف أنه ال موضع لها من اإلعراب، أال ترى أنها لو كان وال خال. موضع من اإلعراب
، يكون موضعها رفعاً بأنها "جاءني الضارب: "لها موضع من اإلعراب، لكنت إذا قلت

األلف : فاعل، فكان يؤدي إلى أن يكون للفعل الواحد فاعالن من غير تثنية، أو عطف
عل مفعوالن، وذلك ال ، يكون للف"ضربت الكاتب: "والالم، واسم الفاعل، وإذا قلت

، "مررت بالضارب: "وإذا قلت. ألن هذا الفعل ال يكون له أكثر من مفعول واحد، يجوز
إنه يعود إليها الضمير من : يكون لحرف الجر مجروران، وذلك محال، وأما قولهم

الصفة، فال تقول إن الضمير يعود إلى نفس األلف والالم، بل تقول إنه يعود إلى 

                                         
البصريين والكوفيين، عبد الرحمن بـن محمـد بـن عبيـد اهللا           : اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين     (١) 

ـ ٥٧٧: المتوفى(األنصاري، أبو البركات، كمال الدين األنباري     األولـى  : المكتبـة العـصرية، الطبعـة   ، )هـ
  .١٢٣/ ١م، ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

شرح المفصل ، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الـدين األسـدي               (٢) 
الدكتور إميل بـديع يعقـوب، دار       : ، قدم له  )هـ٦٤٣: المتوفى(الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع       

  .٣٧٩/ ٢ م، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األولى، :  لبنان، الطبعة–مية، بيروت الكتب العل



– 

  )١٢٥٠(

مررت بالرجل : "، فتقديره"مررت بالضارب: "وف ألنك إذا قلتالموصوف المحذ
، فالضمير يعود إلى الرجل الموصوف المحذوف؛ ألنه في حكم المنطوق به، "الضارب

  .)١("الذي"إنه يعود إلى مدلول األلف والالم، وهو: وتارة تقول
 إليه ، وتحتاج من الصلة إلى مثل ما احتاجت"الذي"، فإنها تكون بمعنى "من"وأما 

، إال أنها ال تكون إال لذوات من يعقل، وهي اسم بدليل أنها تكون فاعلة، نحو "الذي"
رأيت من : "رفع بأنه فاعل، ومفعولة، نحو" من"، فموضع "جاءني من قام: "قولك
وال بد لها من . ، فيكون موضعها نصبا بأنه مفعول به كما تكون األسماء كذلك"عندك

  .)٢( خصائص األسماءضمير يعود إليها، وذلك من
  :معنى اإلعراب: ثانياً

    ذكر أبو علي الفارسي أن اإلعراب أن تختلف أواخر الكلم الختالف العامل، وذكر 
أعرب عن : أن يكون من قولهم: أحدهما : عبد القاهر أن معنى اإلعراب على وجهين

  .نينفسه، إذا بين ما في ضميره وأوضحه، ألن حقيقة اإلعراب إيضاح المعا
وقد اختار ابن عبد الوارث أن اإلعراب ايضاح المعاني واستشهد على ذلك بقول 

  :)٣ (الكميت
ــةً    ــم، آي ــي آِل ح ــم، ِف ــدنا لكُ وج  

  
  بــر ــي معـ ــا تَقـ ــا ِمنَّـ   تََأولَهـ

الفصيح الذي يكشف عن مقاصده ويوضحها، ولم يختر ابن عبد الوارث : والمعرب   
الة الفساد ورفع اإلبهام، وقد وافقه عبد القاهر وجمهور معنى اإلعراب الثاني وهو إز

  )٤(.النحاة في ذلك
ِلم سمي [ وقد يكون مفيداً أن نشير إلى أن ابن األنباري قد عقد باباً يتساءل فيه عن 

أن : ، ويجيب عن ذلك موضحاً أن اإلعراب فيه ثالثة أوجه؛أحدها]اإلعراب إعرابا
أعرب الرجل عن حجته، إذا : ين المعاني، مأخوذ من قولهميكون سمي بذلك؛ ألنه يب

                                         
   .٣٧٩/ ٢شرح المفصل ، : حول ذلك ينظر(١) 
   .٣٧٩/ ٢شرح المفصل ، : حول ذلك ينظر(٢) 
درة الغواص في أوهام الخواص، القاسم بن علي بن محمـد بـن             :الشاهد للكميت بن زيد ، حول ذلك ينظر       (٣) 

 –عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافيـة       : ، تحقيق )هـ٥١٦: المتوفى(ري البصري   عثمان، أبو محمد الحري   
  .١/٢٢هـ، ١٤١٨/١٩٩٨األولى، : بيروت، الطبعة

   .٩٨-١/٩٧المقتصد في شرح اإليضاح، : حول ذلك ينظر(٤) 



 

 )١٢٥١(

؛ أي تبين "الثَّيب تُعرب عن نفسها: "بينها؛ ومنه قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم
وتوضح، وعليه قول الشاعر سالف الذكر،فلما كان اإلعراب يبين المعاني، سمي 

: ر يلحق أواخر الكلم، من قولهمأن يكون سمي إعرابا؛ ألنه تغي: والوجه الثاني.ِإعرابا
عربت معدة الفصيل؛ : في قولهم" العرب: "إذا تغيرت؛ فإن قيل" عربت معدة الفصيل"

أعربت الكالم؛ : معنى قولك: الفساد؛ وكيف يكون اإلعراب مأخوذًا منه؟ قيل: معناه
مته، أعجمت الكتاب، إذا أزلت عج: أزلت عربه، وهو فساده، وصار هذا؛ كقولك: أي

ِإن {: وأشكيت الرجل، إذا أزلت شكايته، وعلى هذا، حمل بعض المفسرين قوله تعالى
. )١(همزة السلب: أزيل خفاءها؛ وهذه الهمزة تسمى: ؛ أي} الساعةَ آِتيةٌ َأكَاد ُأخِْفيها

أن يكون سمي إعرابا؛ ألن المعرب للكالم كأنه يتحبب إلى السامع : الثالث والوجه
عربا {: امرأة عروب، إذا كانت متحببة إلى زوجها، قال اهللا تعالى: إعرابه؛ من قولهمب

متحببات إلى أزواجهن، فلما كان المعرب للكالم، كأنه يتحبب إلى : ؛ أي١} َأتْرابا
  .)٢(السامع بإعرابه؛ سمي إعرابا

  :الحمل على اللفظ والمعنى في إعراب كال وكلتا: ثالثاً
علي الفارسي أن االختالف في أواخر الكلمات أي اإلعراب يكون على يرى أبو 

اختالف في الموضع ؛ فاالختالف في : اختالف في اللفظ، واآلخر : ضربين، أحدهما 
  .)٣(أحدهما بتعاقب الحركات، واآلخر بالحروف: اللفظ على ضربين

 المضمر، إذا أضيف إلى) كال(  ويكون اختالف اآلخر بالحروف في األسماء نحو 
  .جاءني الرجالن كالهما، ورأيت الرجلين كليهما، ومررت بالرجلين كليهما: نحو

                                         
ل الـدين   أسرار العربية، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا األنصاري، أبو البركات، كما            : حول ذلك ينظر  (١) 

  .٤٤م، ص١٩٩٩ -هـ١٤٢٠األولى : ، دار األرقم بن أبي األرقم، الطبعة)هـ٥٧٧: المتوفى(األنباري 
الكتاب، عمرو بن عثمـان بـن قنبـر         : ، وللمزيد حول ذلك ينظر    ٤٥أسرار العربية، ص  : حول ذلك ينظر  (٢) 

مكتبـة  : لسالم محمـد هـارون،      عبد ا : ، تحقيق )هـ١٨٠: المتوفى(الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه       
، والمقتضب، محمد بن يزيد ، أبو العباس،        ٣/٢٥٧ م،   ١٩٨٨ - هـ   ١٤٠٨الثالثة،  : الخانجي، القاهرة، الطبعة  

،وسفر ١/٢٣٨ بيروت، –. محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب: ، تحقيق)هـ٢٨٥: المتوفى(المعروف بالمبرد 
 عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي السعادة وسفير اإلفادة، علي بن محمد بن

ـ ٦٤٣: المتوفى(  هـ  ١٤١٥الثانية،  : شاكر الفحام ، دار صادر، الطبعة     . د: محمد الدالي، تقديم  . د: ، تحقيق ) ه
  .١/١٤٩ م، ١٩٩٥ -

   .١/١٠٢المقتصد في شرح اإليضاح، حول ذلك ينظر (٣) 



– 

  )١٢٥٢(

  وأيد عبد القاهر ذلك حيث يرى أن أصل اإلعراب أن يكون بالحركات، وإنما يعد 
يخص باإلعراب في حالة اإلضافة إلى المضمر، أما إن ) كال(عنها لسبب، ويرى أن

ولما وقع هذا التشبيه لم ) على(ب) كال(ب تشبيها لأضفتها للمظهر فلم يكن لها إعرا
يجعل القلب مستمراً في األحوال كلها، فلم يقلب في حال الرفع ليحصل االختالف في 

اسم ) كال(اسماً، ويعلل عبد القاهر ذلك بأن ) كال(آخره فيكون ذلك إعراباً، إذا كان
المعنى، ويعود الضمير إليه مفرد اللفظ مجموع ) كال(مفرد اللفظ مثنى المعنى، كما أن 

وهذا ) كلتا الجنتين آتت أكلها(  :على اللفظ وعلى المعنى، فعوده على اللفظ كقوله تعالى
  )١ (.هو األكثر في االستعمال

  وقد اختار ابن عبد الوارث الوجه اآلخر وهو الحمل على المعنى، واستشهد بقول 
  :الشاعر

ــا   ــري بينهم ــد الج ــين ج ــا ح   كالهم
  

ــد أ ــي   ق ــا راب ــالَ أنفيهم ــا وك   قلع
اقلع، : بالحمل على المعنى، ولو حمل على اللفظ لقال         ) أقلعا(حيث جاء الشاهد بقوله         

إال أن الحمل علـى المعنـى   ) كل(رابيان، ويجوز الوجهان في: كما قال راب، ولم يقل      
، والسبب فيه أنه مع كونه مثنى المعنـى ، يـضرب فـي              )كال(قليل في   ) كل(كثير في 

  .)٢(إلفراد من وجها
كال، (فمن خالل استقراء آراء النحاة حول الحمل في    وهذا يتفق مع آراء النحاة ؛

يالحظ أن الحمل على اللفظ أكثر من الحمل على المعنى، ونظيرهما في الحمل ) وكلتا
فإنه لما كان مفردا في اللفظ " كلٌّ"على اللفظ تارة وفي الحمل على المعنى أخرى 

كل "في المعنى رد الضمير إليه تارة على اللفظ وتارة على المعنى، كقولهم مجموعا 
ِإن كُلُّ من ِفي {:وقد جاء بهما التنزيل، قال اهللا تعالى" القوم ضربته، وكل القوم ضربتهم

على باإلفراد حملًا } آِتي{فقال] ٩٣: مريم[} السماواِت والَْأرِض ِإلَّا آِتي الرحمِن عبداً
بالجمع حملًا على } َأتَوه{فقال ] ٨٧: النمل[} وكُلٌّ َأتَوه داِخِرين{: اللفظ، وقال تعالى

                                         
   .١/١٠٣ في شرح اإليضاح، المقتصدحول ذلك ينظر (١) 
   .١/١٠٥المقتصد في شرح اإليضاح، حول ذلك ينظر (٢) 



 

 )١٢٥٣(

كال، "أكثر من الحمل على المعنى في " كل"المعنى، إال أن الحمل على المعنى في 
  .)١("وكلتا

جاءني ِكلَا ":    والذي يدل على أن فيهما إفرادا لفظيا أنك تضيفهما إلى التثنية فتقول
َأخَويك، ورأيت كال أخويك، ومررت بكال أخويك، وجاءني َأخَواك ِكلَاهما، ورأيتُهما 

إلى المظْهر والمضمر، فلو " كلتا"وكذلك حكم إضافة " ِكلَيِهما، ومررت بهما كليهما
  .ف إلى نفسهكانت التثنية فيهما لفظية لما جاز إضافتهما إلى التثنية؛ ألن الشيء ال يضا

ِإما {:    والذي يدل على أن األلف فيهما ليست للتثنية أنها تجوز إمالتها، قال اهللا تعالى
ِكلْتَا الْجنَّتَيِن آتَتْ {: وقال تعالى] ٢٣: االسراء[} يبلُغَن ِعنْدك الِْكبر َأحدهما َأو ِكلَاهما

ائي وخلف بإمالة األلف فيهما، ولو كانت قرأهما حمزة والكس] ٣٣: الكهف[} ُأكُلَها
  .األلف فيهما للتثنية لما جازت إمالتها؛ ألن ألف التثنية ال تجوز إمالتها

   والذي يدل أيضا على أن األلف فيهما ليست للتثنية أنها لو كانت للتثنية النقلبت في 
وإنما المضمر حالة النصب والجر إذا ُأِضيفَتَا إلى المظهر؛ ألن األصل هو المظهر، 

: ، وكذلك تقول في المؤنث"رأيت كال الرجلين، ومررت بكال الرجلين: "فرعه، تقول
ولو كانت للتثنية لوجب أن تنقلب مع " رأيت كلتا المرأتين، ومررت بكلتا المرأتين"

المظهر كما تنقلب مع المضمر؛ فلما لم تنقب دلَّ على أنها ألف مقصورة، وليست 
  .للتثنية

أن كُلّـا لإلحاطـة وِكلَـا لمعنًـى      " كُـلّ "ليست مأخوذة مـن     " كال"على أن   والذي يدل   
  .)٢(مخصوص؛ فال يكون أحدهما مأخوذًا من اآلخر
: قال:"السبب في ذلك هو الضرورة، يقولوقد فسر صاحب إيضاح شواهد اإليضاح أن 

 قد أقلعا، ولم يقل قد أقلع، وهذه ضرورة اضطرته إلى هذا، أال ترى كيف أتى بخبر
  .)١("كال أنفيهما رابي: "الثانية مفرداً، فقال

                                         
شرح المفصل ، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي الـسرايا            :، وينظر ٣٦٦/ ٢اإلنصاف في مسائل الخالف،     (١) 

: ىالمتـوف (محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي الموصلي، المعروف بابن يعـيش وبـابن الـصانع                
 هـ  ١٤٢٢األولى،  :  لبنان، الطبعة  –الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت         : ، قدم له  )هـ٦٤٣

  .١٥٩/ ١م،٢٠٠١ -
  .١٥٩/ ١، وشرح المفصل،٣٦٦/ ٢اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين،: ينظر(٢) 



– 

  )١٢٥٤(

  وكذلك حلل األنباري أن الشاعر قد مزجا بين الحمل على اللفظ والحمل على المعنى، 
اعتبارا " راب: "اعتبارا بالمعنى، وقال" أقلعا: "فرد إلى اللفظ والمعنى؛ فقال: "يقول

ثنية أنها لو كانت للتثنية؛ النقلبت في باللفظ، والذي يدُل على أن األلف فيهما ليست للت
  .)٢("النصب والجر إذا ُأضيفتا إلى المظهر؛ ألن األصل هو المظهر

  ويرى أحد الباحثين المعاصرين أن الجزء األول من البيت حمل على المعنى وهو 
،فقد جمع  بين األضعف واألقوى في عقد واحد،  ضعيف أما الحمل على اللفظ فقوي

ى اللفظ وعلى المعنى في كالم واحد، وذلك جائز عند العرب، وظاهر وقد يحمل عل
: كالهما قد أقلعا ضعيف؛ ألنه حمل على المعنى؛ وقوله: وجه الحكمة في لغتهم، فقوله

  )٣ (.وكال أنفيهما رابي قوي؛ ألنه حمل على اللفظ
  :عامل اإلعراب في الفعل المضارع:رابعاً

 المضارعة ضارعت االسم فأوجب لها الرفع   ذكر أبو علي الفارسي أن األفعال
والنصب والجزم، وأشار إلى الرفع خاصة أن سببه وقوعه موقع االسم؛ فالمعنى الذي 

  .)٤(رفعت به غير المعنى الذي أعربت به
  وأشار عبد القاهر الجرجاني إلى أن االفعال ضارعت األسماء فاستحقت أن يكون لها 

خر باختالف العوامل كما كان ذلك لألسماء، فلكل اإلعراب الذي حقيقته اختالف اآل
واحد من األنحاء الثالثة التي هي الرفع والنصب والجزم عامل كما أن لكل واحد من 
الرفع والنصب والجر عامالً في األسماء فعامل الرفع معنوي، وهو وقوعه موقع 

   )٥ (.االسم

                                                                                                     
الـدكتور  : ، دراسة وتحقيق)هـ٦ق  : وفىالمت(إيضاح شواهد اإليضاح، أبو علي الحسن بن عبد اهللا القيسي           (١) 

             م، ١٩٨٧ - هــ  ١٤٠٨األولـى،  :  لبنان، الطبعة–محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب اإلسالمي، بيروت       
٤٠٦/ ١.  

  .٢١٠أسرار العربية، ص(٢) 
ة في أمهـات    دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة، إبراهيم محمد أبو سكين دراسات لغوي           : حول ذلك ينظر  (٣) 

ـ ٣٩٢: المتوفى(الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي        :، وينظر ١٧٥: كتب اللغة ،ص   ، الهيئـة   )هـ
   .٣١٧/  ٣الرابعة،: المصرية العامة للكتاب، الطبعة

   .١/١٢٠المقتصد في شرح اإليضاح، حول ذلك ينظر (٤) 
   .١٢١-١/١٢٠المقتصد في شرح اإليضاح، حول ذلك ينظر (٥) 



 

 )١٢٥٥(

ذا لم يحصل لم يكن للعامل عراب إ  وقد اختار ابن عبد الوارث القول بأن موجب اإل
تأثير في اللفظ ، فإذا قلنا مررت برجل ضرب، فال يعمل وقوعه موقع االسم فيه 

مررت برجل يضرب، ويشير ابن عبد الوارث : الرفع، كما يعمل في يضرب إذا قلت 
من أين أنت؟ فال تعمل من في أين كما تعمل في زيد، ألن االسم لما : إلى أنك إذا قلت 

تمكن الذي هو موجب اإلعراب بمشابهة الحروف وتضمنه معناه لم يكن لدخول فارقه ال
    )١ (.العامل تأثير في لفظه

  ثم يعترض ابن عبد الوارث على رأي الكوفيين في هذه المسألة، وذلك بعدما أشار 
إلى موقفهم منها، فموقف الكوفيين أنهم لم يتحقق لديهم الفرق  بين  موجب اإلعراب 

اعترضوا بذلك على رأي سيبويه، ووقد تصدر أحمد بن يحي ثعلب هذا وعامله، و
:" الرأي، وعليه نجد ابن عبد الوارث يقف منه موقفاً معترضاً عليه، يقول عبد القاهر،

ونظر بعض الكوفيين إلى هذا السؤال ، ولم يتحقق الفرق بين موجب اإلعراب وعامله 
أحمد بن يحي ثعلب، وكان الشيخ فاعترض على صاحب الكتاب من غير بصيرة، وهو 

خبط أحمد بن يحي خبطاً في ذلك ، : يقول) هو ابن عبد الوارث( أبو الحسين رحمه اهللا
   )٢(".وهو وإن كان كبيراً فالحق أكبر منه

وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أن الرأي الذي تبناه ابن عبد الوارث ودافع عنه 
كوفية اإلمام أحمد بن يحي ثعلب هو رأي واختاره واعترض على رأس المدرسة ال

وحروفُ اإلعراب لألسماء المتمكّنة، :" سيبويه إمام المدرسة البصرية، يقول سيبويه
الهمزة، والتاء، : ولألفعال المضاِرعة ألسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد األربع

، )٣(" ويفعل هو، ونَفعل نحنأفْعُل أنا، وتَفعل أنتَ أو هي،: وذلك قولك. والياء، والنون
وما َأشبهه فَِهي ) يفْعل(َألن اَألفعال ِإذا كَانَت على :"وهذا ما أكد عليه المبرد  بقوله

  .)٤("مضارعة لَألسماِء
                                         

   .١/١٢٢المقتصد في شرح اإليضاح، حول ذلك ينظر (١) 
   .١/١٢٣المقتصد في شرح اإليضاح، حول ذلك ينظر (٢) 
    .١/١٣الكتاب لسيبويه ، (٣) 
علل النحو، محمد بن عبد اهللا بن العباس، أبو الحسن، ابـن  :   وللمزيد حول ذلك ينظر  .١/٢٤٣المقتضب ،   (٤) 

: السعودية، الطبعة/  الرياض -مود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد مح: ، تحقيق)هـ٣٨١: المتوفى(الوراق 
، ونتائج الفكر فـي     ٤٥٠-٢/٤٤٩، واإلنصاف في مسائل الخالف،      ١٨٧: م، ص ١٩٩٩ - هـ   ١٤٢٠األولى،  

=  بيروت،–، دار الكتب العلمية )هـ٥٨١: المتوفى(النَّحو ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد السهيلي 



– 

  )١٢٥٦(

  :بناء حيث : خامساً
   ذكر أبو علي الفارسي أن المبني من الكالم ينقسم وفق أقسام الحركات التي هي 

، أما )١(أين وكيف وحيثَ: سرة؛ فالبناء على الفتحة في األسماء نحوالفتحة والضمة والك
عبد القاهر الجرجاني فذكر في إطار حديثه عن الفتحة أنها بمنزلة السكون في مجيئها 

، )٢ (في االسم والفعل والحرف، ثم ذكر من األسماء المبنية على الفتح أين وكيف وحيثَ
 كل من أين وكيف وحيثَ، فقال في علة بناء ثم فسر عبد القاهر الجرجاني سبب بناء

، وأشار عبد القاهر إلى اللغات )٣("وأما حيث فسبب بنائه لزوم إضافته إلى الجمل" حيث
  )٤(".وحكي في حيث الضم والفتح، واألشيع الضم:" الموجودة في حيث، بقوله

ذه عبد       أما ابن عبد الوارث فقد حكى الكسر ونقله عن قطرب، وقد خالفه تلمي
 أما البغداديون فقد حكوا -  يعني لغة الكسر–القاهر في ذلك ذاكراً أنه ليس باألعرف 

، واعترض عبد القاهر الجرجاني على رأي البغداديين معلالً ذلك )٥ ()حوثَ وحوثُ(
، ألن ذلك ال يكثر في األسماء )حيثُ(بأن الواو فيهما ال يكون مبدالً من الياء في 

 المشابهة للحروف خليقة بأن ال يكون فيها ما يشيع في األسماء المعربة، واألسماء
  )٦ (.المتمكنة من التصرف واالتساع، فضالً عما يشذ ويقل، ألنها جوامد كالحروف

  ومن المفيد أن نشير إلى أن النحاة قد توسعوا في الحديث عـن حيـث مـن حيـث                   
 وبمعنـى الـشرط تـارة       البناء على الحركات الثالثة، وربطوا حديثهم بـالزمن تـارةً         

                                                                                                     
، ومسائل خالفية في النحو، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد             ١/١١٠ م،   ١٩٩٢ - ١٤١٢: الطبعة األولى =

 –محمد خير الحلواني، دار الـشرق العربـي         : ، تحقيق )هـ٦١٦: المتوفى(اهللا العكبري البغدادي محب الدين      
جب، حسن بن محمد بن شرف شاه       ، وشرح شافية ابن الحا    ١/٩٦م،  ١٩٩٢هـ  ١٤١٢األولى،  : بيروت، الطبعة 

عبد المقصود محمد عبد المقـصود ، مكتبـة   . د: ، تحقيق)هـ٧١٥: المتوفى(الحسيني األستراباذي، ركن الدين  
  ١/٢٦٨م، ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥األولي : الثقافة الدينية، الطبعة

   .١/١٣٣المقتصد في شرح اإليضاح، : حول ذلك ينظر(١) 
   .١/١٣٤شرح اإليضاح، المقتصد في : حول ذلك ينظر(٢) 
   .١/١٣٤ المقتصد في شرح اإليضاح، (٣) 
   .١/١٣٥ المقتصد في شرح اإليضاح، (٤) 
   .١/١٣٥ المقتصد في شرح اإليضاح، (٥) 
   .١٣٦- ١/١٣٥المقتصد في شرح اإليضاح، : حول ذلك ينظر(٦) 



 

 )١٢٥٧(

ضـمنت معنـي   " مـا الكافـة  "قد ترد للزمان، وإذا اتـصلت بهـا      : أخرى،قال األخفش 
  ) ١ (:الشرط وجزمت الفعلين قال الشاعر

ــك اهللا    ــدر لـ ــستقم يقـ ــا تـ   حيثمـ
  

ــان   ــالف األزم ــي س ــاً ف   نجاح
  

وفي هذا دليل على مجيئها للزمـان، وهـي فـي اسـتعمالها مالزمـة               : قال ابن هشام  
لى الجمل، ومالزمتها للفعلية أكثر، وندرت إضـافتها إلـى المفـرد كقـول              لإلضافة إ 

  :الشاعر
          ببيض المواضي حيثُ لي العمائم 

حيث بالياء وهـو األفـصح، وحـوث بـالواو وهـو            :   والكسائي يقيسه، وفيها لغات   
، ومن العرب من يبنيهـا علـى الـضم تـشبيها بالغايـات مـن حيـث                  )٢ (لغة طيء 

كيـف اسـتثقاالً للـضم مـع        : ضافة، ومنهم من يبنيها على الفـتح مثـل        مالزمتها لإل 
حيـث بالكـسر، ومـن العـرب مـن يعربهـا ،             : الياء، وحكى الكسائي عن العرب      

بكـسر الثـاء تحتمـل لغـة البـاء وتحتمـل       ) من حيِث ال يعلمـون ( وقراءة من قرأ  
  .)٣("اإلعراب
ـ "بالـضم، و  " حيـث : "قـالوا . أربع لغات " حيث"    وفي   ، "حـوث "بـالفتح، و  " ثحي

، وهي مبنية في جميع لغاتهـا، والـذي أوجـب بناءهـا أنهـا تقـع علـى                   "حوث  "و
، "تحـت "، و"فـوق "، و"شـمال "، و"يمـين "، و"قـدام   "، و "خلـف "الجهات الست، وهي    

ووقعـت عليهـا جميعـا، فـضاهت بإبهامهـا فـي            " حيث"وعلى كل مكان، فأبهمت     
مـضافة إلـى    " إذ"فكمـا كانـت     .  كلهـا  المبهمة في األزمنـة الماضـية     " إذ"األمكنة  

مـن ابتـداء وخبـر،      " إذ"بالجملة التي توضح بهـا      " حيث"جمله توضحها، أوضحت    

                                         
 الدين، محمد بـن علـي بـن    ابن نور( مصابيح المغاني في حروف المعاني ، الموزعي، : حول ذلك ينظر (١) 

عائض بن نافع بن ضـيف اهللا العمـري،   / دكتور: ، دراسة وتحقيق) هـ٨٢٥إبراهيم بن الخطيب المتوفى سنة   
  .٢٤٣-٢٤٢ م، ص ١٩٩٣- هـ ١٤١٤الطبعة األولى، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، 

ة نحوية في مصابيح المغاني دراس. اللغات في األدوات: ، وللمزيد حول ذلك ينظر٢٤٤نفسه،  ص ) ٢(
 يناير مارس ٤٧، دكتور عاطف عبد العزيز معوض، حوليات آداب عين شمس ، المجلد ) هـ٨٢٠(للموزعي

 .٢٨-٢٦ من ص ٢٠١٩
 .٢٤٤نفسه، ص ) ٣(



– 

  )١٢٥٨(

ونحوهـا مـن    " الـذي "وحين افتقرت إلـى الجملـة بعـدها، أشـبهت           . وفعل وفاعل 
الموصوالت في إبهامها في نفسها وافتقارها إلـى جملـه بعـدها توضـحها، فبنيـت                

  )١ (.كبناء الموصوالت
، صـرح بـه   )لغـة فـي حيـث، طائيـة      (بـالواو   ) حوث{  وقد صرح الزبيدي بأن    

. هـي لغـة طيـىء فقـط    : شيخه ابن هشام، في المغني، أو تميمية، وقـال اللحيـاني         
وقد أعلمتك أن أصل حيث إنمـا هـو حـوث علـى مـا نـذكره فـي              :"قال ابن سيده  

حـوث، فيفـتح، رواه اللحيـاني عـن         : ترجمة حيـث، ومـن العـرب مـن يقـول          
. حيـث، روى األزهـري بإسـناده عـن األسـود          : كسائي، كما أن منهم من يقـول      ال

ارم بهمـا حـوث     : كيف أضـع يـدي إذا سـجدت؟ قـال         : سأل رجل ابن عمر   : قال
لغتـان  : كذا رواه لنا، وهـي لغـة صـحيحة، حيـث وحـوث            : قال األزهري . وقعتا

  )٢ (".جيدتان، والقرآن نزل بالياء، وهي أفصح اللغتين
فقد نقل النحـاس عـن الكـسائي أن لغـة البنـاء علـى             ) حيث(ق ببناء      أما ما يتعل  

قـال  :" الضم لقـيس وكنانـة، ولغـة البنـاء علـى الفـتح لبنـي تمـيم فـي قولـه                
الضم لغة قيس وكنانة، والفتح لغة بني تمـيم، وبنـو أسـد يخفـضونها فـي                 :الكسائي

ـ   : ( موضع الخفض وينصبونها في موضع النـصب، قـال         ن حيـثُ   سنَـستَدِرجهم ِم
 ونلَمع٣()ال ي(  ويفتح ويقال حوث:ويضم")وطيىء تقول حـوث وفـي الثـاء فيهمـا           )٤ ،

الضم تشبيها بالغايات ألن اإلضـافة إلـى الجملـة كـال إضـافة؛ ألن أثرهـا وهـو                   
                                         

محمد : ،تحقيق) هـ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور: األزهري تهذيب اللغة،: حول ذلك ينظر) ١(
 ، ، اإلبانة في اللغة العربية،١٣٥/ ٥م، ٢٠٠١األولى، :  بيروت، الطبعة–رعب، دار إحياء التراث العربي عوض م

محمد .  د- صالح جرار .  د-نصرت عبد الرحمن .  د- عبد الكريم خليفة. د: سلَمة بن مسِلم العوتبي، تحقيق: الصحاريو
 -  هـ ١٤٢٠األولى، :  سلطنة عمان، الطبعة- مسقط - ي والثقافة وزارة التراث القوم جاسر أبو صفية،.  د-حسن عواد 

 .٣٩٠/ ٢ م، ١٩٩٩
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب : الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس،)٢(

 .٢٢٨/ ٥مجموعة من المحققين،دار الهداية، : ، تحقيق)هـ١٢٠٥: المتوفى(بمرتضى
 .١٨٢: افاألعر) ٣(
، وضع )هـ٣٣٨: المتوفى(النَّحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي  إعراب القرآن،)٤(

: عبد المنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: حواشيه وعلق عليه
نشوان بن سعيد : الحميرى مس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،ش: وينظر. ١/٢١٣ و ٤٦/ ١ هـ، ١٤٢١األولى،
  د يوسف محمد عبد اهللا، دار -  مطهر بن علي اإلرياني -د حسين بن عبد اهللا العمري : ، تحقيق) هـ٥٧٣: المتوفى(اليمني 

 .١٦٣٩/ ٣ م، ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األولى، : ، الطبعة) سورية-دمشق (، دار الفكر ) لبنان-بيروت (الفكر المعاصر 



 

 )١٢٥٩(

الجر ال يظهر، والكـسر علـى أصـل التقـاء الـساكنين والفـتح للتخفيـف، ومـن                   
ـ {العرب من يعرب حيث، وقراءة من قرأ         بالكـسر تحتملهـا   } ن حيـث ال يعلمـون     م

وتحتمل لغة البناء على الكسر، وهي للمكان اتفاقا قـال األخفـش وقـد تـرد للزمـان               
رفيـة أو خفـض بمـن وقـد تخفـض           والغالب كونها في محـل نـصب علـى الظ         

  )١ (.بغيرها
تبنـى علـى الفـتح علـى كـل      :      وتبنى على الضم، وعند بني يربوع، وطهيـة      

» مـن حيـث ال يعلمـون      «:قعدت حيث قعد زيـد،      : النصب نحو حال في الخفض، و   
وال تضم في لغتهم، وعند بني الحارث مـن أسـد، وبنـي فقعـس يخفـضونها فـي                   

مــن حيــث ال «: موضـع الخفــض، وينـصبونها فــي موضـع النــصب يقولـون    
حـوث، وقـال    : ، وكان ذلك حيث التقينا، وزعم ابن سيده أن أصـل حيـث            »يعلمون
حـوث عبـد اهللا زيـد، ومـن العـرب مـن يفـتح               : يقولونهي لغة طيئ    : اللحياني

: ، وقد ذكر صاحب العـين أن للعـرب فـي حيـث لغتـان واللغـة العاليـة           )٢(حوث
حـوث  : حيثُ، الثاء مضمومة وهو أداة للرفـع يرفـع االسـم بعـده، ولغـةٌ أخـرى         

   )٣ (:قال. رواية عن العرب لبني تميم

ــده   ــد ال تري ــذاها واح ــن ق   ولك
  

  طان من حـوث ال نـدري      أتتنا بها الغي  
  

        غير أن األشهر في حيث البنـاء علـى الـضم، وهـي لغـة قـيس وكنانـة،          
تشبيهاً لها بقبل وبعد، وهو الذي عليه القـرآن الكـريم، وبنـو تمـيم يبنونهـا علـى                   
الفتح في كل حال تشبيهاً لها بأين ، وقد حكـى سـيبويه لغتـي البنـاء علـى الـضم                     

 مواضـع مـن كتابـه دون أن يعـزو لغـة البنـاء علـى                 والبناء على الفتح في عدة    
فـالفتح فـي األسـماء    :" الضم أو البناء على الفتح إلى قوم بعينهم، فمـن ذلـك قولـه         

                                         
 .١٧٧-١٧٦: اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، ص)  ١(
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير : األندلسي ارتشاف الضرب من لسان العرب،) ٢(

رمضان عبد التواب،مكتبة : رجب عثمان محمد، مراجعة: ، تحقيق وشرح ودراسة) هـ٧٤٥: المتوفى(الدين 
 .١٤٤٨/ ٣ م،١٩٩٨ - هـ ١٤١٨األولى، : ي بالقاهرة، الطبعةالخانج

: المتوفى(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري : كتاب العين، الفراهيدي :ينظر) ٣(
 )٢٨٥/ ٣(د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، : ، المحقق)هـ١٧٠



– 

  )١٢٦٠(

، وقـال فـي بـاب       )١("حيـث وقبـل وبعـد     : والضم نحو ...حيث وأين وكيف  : قولهم
قبـل وبعـد وحيـث      : فأما مـا كـان غايـة نحـو          :" الظروف المبهمة غير المتمكنة   

  .)٢("حيثَ شبهوه بأين: حركونه بالضمة، وقد قال بعضهم فإنهم ي
    وقد يكون من المفيد أن نذكر أن العلة في بناء حيـث كونهـا ظرفـاً مبهمـاً مـن                
ظروف األمكنة وفي كل األحوال لم تخرج مـن دائـرة البنـاء سـواء أكـان البنـاء                   

ال تـستعمل إال  على الضم أم الفتح، وعلة بنائهـا شـبهها بـالحرف فـي االفتقـار إذ       
مضافة إلى جملة، فهي مبهمة فـي نفـسها ومفتقـرة إلـى جملـة بعـدها توضـحها                
فبنيت كبناء الموصوالت، وهذا التوجيه لسبب بنائها أصـل أخـذ بـه النحـاة لبنـاء                 
االسم عندما يشبه الحرف في موضع مـن المواضـع األربعـة، وهـو شـبه االسـم                  

ـ       اف العكبـري وجهـين لعلـة بنائهـا        للحرف في االفتقار الالزم كالموصوالت، وأض
على ما قال به النحاة يمكـن ذكرهمـا تعـضيداً للتوجيـه األول فـي سـبب بنائهـا،         

مخالفتها لنظائرها من ظـروف األمكنـة؛ ألنـه لـيس شـيء مـن ظـروف                 : وهما
األمكنة يضاف إلى جملة إال حيث، فلمـا خالفـت أخواتهـا بنيـت لخروجهـا عـن                  

 اإلضـافة، واالسـم إذا تـضمن معنـى الحـرف            تضمنها معنى حرف  : بابها،واآلخر
وهي مبنيـة علـى الـضم فـي اللغـة الجيـدة وفيـه ثالثـة         :"بني واستمع إلى قوله   

أنهـا  : والثـاني .أنها ناقصة ال تتم إال بجملـة توضـحها فهـي كالـذي        : أوجه، أحدها 
خرجت عن نظائرها من أسماء األمكنة فإن مبهمها يتـضح باإلضـافة إلـى المفـرد                

أنها تضمنت معنى حـرف اإلضـافة إذ مـن حكـم كـل            : والثالث.قدامكنحو خلفك و  
مضاف أن يظهر بعده حرف اإلضافة نحو غالمك وثوب خـز وقـدام لـك فلمـا لـم          

  )٣ (".يظهر كان متضمنا لها واالسم إذا تضمن معنى الحرف بني

                                         
 .١/١٥الكتاب ) ١(
  .٣٣١-٢٩٩-٢٩٢:  وانظر٢٨٦/ ٢كتاب ال)  ٢(
محمد بن : اللمحة في شرح الملحة، ابن الصائغ :، وينظر)٧٩/ ٢(العكبري،  اللباب في علل البناء واإلعراب،)٣(

إبراهيم بن سالم : ، تحقيق) هـ٧٢٠: المتوفى(حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد اهللا، شمس الدين، 
األولى، : علمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعةالصاعدي،عمادة البحث ال

 .٩٠٣-٩٠١/ ٢م، ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤



 

 )١٢٦١(

أن تسكن ثاؤها إال أنه حـرك آخرهـا لـئال يلتقـي سـاكنان،               ) حيث(   واألصل في 
فمـنهم مـن    :"...ها على الضم أو الفتح أجاب عنه ابـن يعـيش فـي قولـه              وعلة بنائ 

، ومـنهم مـن شـبهها       "كيـف "و" أيـن "فتح طلباً للخفة لثقل الكسرة بعد اليـاء كــ           
مـن جهـة   " حيـث "ووجه الشبه بينهمـا أن حـق       ". بعد"و" قبل"بالغايات، فضمها كـ    

، "أمامـك  ":أنها ظرف أن تضاف إلى المفرد كغيرها مـن ظـروف األمكنـة، نحـو              
ونحوهما، فلما أضـيفت إلـى الجملـة، صـارت إضـافتها كـال إضـافة،                " قدامك"و

" حيـث "فـي قطعهمـا عـن اإلضـافة، إال أن الحركـة فـي               " بعد"، و "قبل"فأشبهت  
  )١ (.للبناء" بعد"، و"قبل"اللتقاء الساكنين، وفي 

". حيـث "     ووجه ثان أنه ليس شيء من ظروف األمكنـة يـضاف إلـى جملـه إال          
ووجـب أن يكـون بناؤهـا علـى         . فلما خالفت أخواتها؛ بنيت لخروجها عـن بابهـا        

السكون؛ ألن المبني على حركة ما كـان لـه أصـل فـي الـتمكن، وحالـة يكـون                    
ونحوهمـا مـن    " بعـد "، و "قبـل "، وبابـه فـي النـداء، و       "يا زيـد  : "معرباً فيها، نحو  

سـاكنة اآلخـر إال أنـه       فلما لم تكن لهما هـذه الحالـة؛ كانـت           " حيث"فأما  . الغايات
التقى في آخرها ساكنان، وهما الياء والثـاء، فمـنهم مـن فـتح طلبـاً للخفـة لثقـل                    

، ومـنهم مـن شـبهها بالغايـات، فـضمها كــ             "كيـف "و"أين"الكسرة بعد الياء كـ     
من جهـة أنهـا ظـرف أن تـضاف          " حيث"ووجه الشبه بينهما أن حق      ". بعد"و" قبل"

ـ      ونحوهمـا،  " قـدامك "، و "أمامـك : "روف األمكنـة، نحـو    إلى المفرد كغيرها من ظ
فـي  "بعـد "، و"قبـل "فلما أضيفت إلى الجملة، صارت إضافتها كال إضـافة، فأشـبهت    

، "قبـل "اللتقـاء الـساكنين، وفـي     " حيـث "قطعهما عن اإلضافة، إال أن الحركة فـي         
  . )٢ (.للبناء" بعد"و

تيارات تناثرت فـي ثنايـا   وتجدر اإلشارة إلى أن البن عبد الوارث عدداً من االخ     
، ومن ذلك أيضا إجازة جعل ظرف الزمان        )٣() رب(كتاب المقتصد منها ما يتعلق بواو       

                                         
  .١١٥ -١١٤/ ٣شرح المفصل البن يعيش ) ١(
 .١١٥-١١٣/ ٣شرح المفصل ) ٢(

  .٢/٨٣٦المقتصد في شرح اإليضاح، :  حول ذلك ينظر(٣)



– 

  )١٢٦٢(

وغيرهـا مـن   .)٣(، وألفاظ العقود )٢(حاالت النون ، وحديثه عن )١(خبراً عن المبتدأ الجثة   
  )٤ (.االختيارات التي تحتاج إلى دراسات مستقلة

   .بد الوارثتفسيرات ابن ع:  المبحث الثالث
  يقصد البحث بتفسيرات ابن عبد الوارث طريقته في الشرح والتحليل فيما نقله عنه 
عبد القاهر الجرجاني؛ فقد يلجأ ابن عبد الوارث لتحليل قضية ما أو تفسير مسألة ما 

أسلوب تعليمي شيق إليصال الفكرة، وقد تمتزج تفسيراته بشواهد القران الكريم أو إلى 
 وقد تكون الحاجة فيها ملحة إلى إيراد العلل النحوية التی تكون في الغالب كالم العرب،

غير مفرقة وال صعبة غامضة، وقد يوحي سياق بعض التفسيرات أن مكانها وزمانها 
كانا حلقة الدرس، بخاصة أن عبد الظاهر ينص على ذلك في بعض المواضع، وقد 

ر، وسوف يورد البحث مجموعة يكتفي بذكر أنه معنى صاحب الكتاب أو أي علم آخ
من التفسيرات التي ذكرها ابن عبد الوارث لبعض المسائل النحوية ونقلها عنه تلميذه 

  .عبد القاهر
 :ـ جمع المذكر السالم١

    عرض أبو علي الفارسي لالسم المجموع وحصره في جمع التكسير وجمع 
 السالمة فهو الجمع السالمة؛ فجمع التكسير يشمل أولى العلم وغيرهم، وأما جمع

الذي على حد التثنية ألنه يسلم فيه بناء الواحد كما يسلم في التثنية، وال يتغير نظمه 
  .)٥(عما كان عليه في اإلفراد 

    أما عبد القاهر فكان أكثر تفصيالً وتحليالً حيث قسم المسألة الباب إلى فصلين ، 
، ثم بدأ بعد ذلك في شرح )٦(ميينعلى كم ضرباً يكون الجمع، والثاني ما يختص باآلد

كل فصل على حدة، موضحاً أن الجمع على ضربين ، أحدهما للتكسير ، وهو أن 
تنكسر صيغة الواحد وال تسلم، وجمع السالمة وهذا يقتضي األول والواحد يسلم فيه، 

                                         
  .٢٩١-١/٢٩٠نفسه :: حول ذلك ينظر(١) 
  .١٩١-١/١٩٠نفسه :: حول ذلك ينظر(٢) 
  .٧٣٩-٢/٧٣٨نفسه : حول ذلك ينظر(٣) 
- ٥٣١- ٤٠٨- ٢١١،٣٧٥-١٩٧-١٩٤-١٨٩-١٦٩-١٥٨-١٥٧-١٥٦-١/١٥١نفسه،  : حول ذلك ينظر  (٤) 
٢/٧٠٨، ٧٣٩-٢/٧٣٨، ٦١٩- ٦١١- ٦٠٠.  
  .١/١٩٢المقتصد في شرح اإليضاح، :  حول ذلك ينظر(٥)
  .١/١٩٣د في شرح اإليضاح، المقتص:  حول ذلك ينظر(٦)



 

 )١٢٦٣(

 وقد أشار عبد القاهر إلى أن الفارسي لم يعتد بما كان اسماً للجمع،ثم يوضح عبد القاهر
  )١ (.أن جمع السالمة ال يكون في الموات والبهائم، وإنما يكون فيما يعلم

ويؤكد عبد القاهر أن ما قصده النحويون صحيح ، وذلك فيما يخص الجمع السالم 
وإنما اختص :" وتعلقه باآلدميين، وذلك ألنهم قصدوا الجمع الحقيقي، وعلل ذلك بقوله

  .)٢("نهم األولون والمقدمون على أنواع الخالئق، أل باآلدميين-يعني السالمة-ا الجمعهذ
أما تفسير ابن عبد الوارث في هذه المسألة، فقد جعل لجمع السالمة فضيلة على غيره 

وهذا الجمع فيه فضيلة ألن  "من أنواع الجمع، وحلل ذلك بطريقة تعليمية بسيطة، يقول
احد زيد، وليس كذلك الزيدون عرف أن الو: الواحد يعرف منه، أال ترى أنك إذا قلت

ألنه ال يعرف من لفظه أنه جمع فعل أو فعل أو فعل، ألن كل واحد من هذه ) رجال(
جبل وجبال، وكلب وكالب، ورجل ورجال، فإذا ال يعلم أن : األمثلة تجمع علیه كقولك

هذا هو معنى صاحب الكتاب على ما فسره لنا . واحد رجال رجل إال بعد معرفة سابقة
  .)٣("و الحسينشيخنا أب

  :ـ جوازم الفعل المضارع٢
يتبع ابن عبد الوارث نسقاً تعليمياً في تفسيره لمسألة جوازم المضارع، قال عبـد              

ال تخرج يـا زيـد، وال       : في النهي تكون للمخاطب والغائب، تقول     ) ال(أعلم أن   :"القاهر
م فمخـتص   تخرجا، وال تخرجوا، وال يخرج زيد، وال يخرجا، وال يخرجوا، وأما الـال            

ليضرب زيد، وليمتثل األمر، وقد تكون للمخاطب نحو قـراءة          : بالغائب في األكثر نحو   
، وهذا موضع لبس، وذلك أن صاحب الكتـاب زعـم أن            )٤(من قرأ ﴿فَِبذَِلك فَلْتَفْرحوا﴾   

وإنمـا ذلـك    : قال شيخنا رحمه اهللا   . لتضرب يا زيد  : األصل أمر المخاطب بالالم نحو    
لتقم وال يقم زيـد،     :  يكون األمر بحرف كما كان النهي كذلك فتقول        ألجل أن األصل أن   

إن تفسير ابـن عبـد      . )٥("ال تقم وال يقم زية، فكان حال الخطاب كحال الغيبة         : كما قلت 

                                         
  .١٩٤ -١/١٩٣ المقتصد في شرح اإليضاح،  : حول ذلك ينظر(١)
  .١٩٤/ ١المقتصد في شرح اإليضاح، (٢) 
  .١/١٩٥المقتصد في شرح اإليضاح (٣) 
أبو علي الحسن بن عبد الغفار، الحجة للقـراء الـسبعة،           : الفارسي: وتنظر القراءة في  ،  )٥٨( سورة يونس    (٤)

  .٤/٢٨٠م، ۱۹۹۰، دار المأمون للتراث، دمشق، )۱(ر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، ط بد: تحقيق
  .١٠٩٤-٢/١٠٩٣المقتصد : الجرجاني(٥) 



– 

  )١٢٦٤(

الوارث يأتي هذه المرة في حضرة قرآن النحو الكتاب وإمام النحاة سـيبويه، إذ اعتمـد          
و على قضية يكثر دورانها في النحـو العربـي          التوفيق بين الرأيين مستنداً على ما يبد      

أم باب النهي، والالم أم بـاب األمـر   ) ال(وهي قضية أم الباب؛ فكأنه أراد أن يقول أن         
  .الذي يستوي فيه المخاطب والغائب

  :ـ الفاعل، حكمه ورتبته٣
تناول أبو علي الفارسي حكم الفاعل ورتبته، فـذكر أن الفاعـل حكمـه الرفـع،             

د الفعل إليه مقدماً، أما عبد القاهر فذكر أن الفاعل إنما خص بالرفع دون              وصفته أن يسن  
  )١ (.النصب ألجل أن الرفع أثقل من الناصب

أما ابن عبد الوارث فقد فسر المسألة تفـسيراً تعليميـاً مغـايراً، وكأنـه يـشرح        
للطالب، فحتى يقرب المسألة من المتعلمين فسر المسألة عن طريق المحاكـاة، فجعـل              
الرفع في الفاعل وهو األثقل، والمفعول باألخف وهو النصب لتكون قلة الفاعل موازية،             
: لثقل الرفع وخفة النصب موازية، ومثل هذا مثل رجل تنـصب بـين يديـه حجـرين              

أحدهما خمسة أرطال واآلخر عشرة أرطال، فتقول له احمل الخفيـف عـشر مـرات               
ء خفة الوزن، وقلة الممارسـة بـإزاء        والثقيل خمس مرات، فتجعل كثرة الممارسة بإزا      

ثقله فتكون ثابتاً على الحكمة، فإن أمرته بحمل الثقيل عشر مـرات ناقـضت، لجمعـك       
عليه ثقل الوزن وكثرة العمل في حالة واحدة، وخفتهما في حـال، وتتـرك االقتـصاد                

 أبـو   وهذا تمثيل ذكره شيخنا   :" ، قال عبد القاهر   )٢(واالعتبار في التعادل في الموضعين،    
  .)٣("الحسين رحمه اهللا حكاية عن الخليل

  ـ معمول الصفة المشبهة٤
مـررت بزيـد    : ذكر أبو علي الفارسي أنه يجوز نصب كلمة الوجه في قولـك             

، أما عبد القاهر الجرجاني فقـد خـالف رأي   )٤(الحسن الوجه، تشبيهاً بالضارب الرجل، 
، ألنه بمنزلة الفعل نحو     أبي علي، حيث ذكر أن األصل في الضارب الرجل أن ينصب          

حسن فالن  : الذي ضرب، وفي الحسن الوجه أن يجر، ألن فعله غير متعد، إذ ال تقول               

                                         
  .١/٣٢٦المقتصد في شرح اإليضاح (١) 
  .١/٣٢٦المقتصد في شرح اإليضاح : حول ذلك ينظر(٢)  
  .١/٣٢٦المقتصد في شرح اإليضاح (٣) 
  .١/٥٧٤ي شرح اإليضاح المقتصد ف:  حول ذلك ينظر(٤) 



 

 )١٢٦٥(

حـسن الوجـه   : ،ثم يفصل عبد القاهر القول في المسألة فيشير إلى أن في   )١ (.وجه زيد 
مررت برجل حسن وجهه وهو االول، ألن الحسن للوجه، والثاني حـسن           : وجوه أحدها 

حسن الوجه بالنـصب    : حسن وجه، والرابع  : كون معرفة مثل وجهه، والثالث    الوجه، لي 
 :وجهاً على التمييز كقولـه تعـالى      حسن  : ، والخامس   )٢(على التشبيه بالضارب الرجل   

مررت برجل حسن وجهه، على أن ترفعهما جميعـاً،  : ، والسادس ) باألخسرين أعماال (
قولهم : الجملة في موضع خبر، والسابع    فنجعل وجهه مبتدأ وحسن خبراً مقدماً عليه ، و        

حسنة الوجه، وهو   : مررت بامرأة حسنة وجهها، بإضافة حسنة إلى وجهها كما تقول           : 
  .قليل

 علـى   -يعني سـيبويه  –   وقد فسر ابن عبد الوارث سبب حكم صاحب الكتاب          
 :ووجه ضعفه أنك إذا نقلت الضمير من الوجه في قولك         :" الوجه السابع بالضعف بقوله     

مررت بامرأة حسنة لم تحـتج إلـى كونـه فـي     : بامرأة حسن وجهها إلى الصفة فقلت 
الوجه، ويبين ذلك أن الفعل كما عرفت للوجه في األصل، فإذا كان مضافاً إلى ضـمير                
الموصوف الذي هو صاحبه كان على صفة يمكن معها رفعه واجـراؤه علـى أصـله                

صاحبه الذي هو مستعار له من جهتـه    وحقيقته فال يحسن جره باإلضافة، وجعل الفعل ل       
ألنه إذا كان متهيأ ألن يرتفع بفعله، كان هو أولى به من المرأة التي إذا رفع ضـميرها                  

  .)٣("به فعلى سبيل االستعارة والتوسل
  :ـ امتناع جواز السكوت على الفاعل في باب ظننت وعلمت٥

لى أن السكوت علـى  وفي باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين، أشار عبد القاهر إ   
أعطيـت وكـسوت،   : الفاعل وترك ذكر المفعولين ال شبهة في جوازه، وذلك نحو قولك   

   )٤ (.ظننت وحسبت فيجوز عند صاحب الكتاب: وكذلك تقول
وربما أتى التفسير مصحوباً بمثل عربي أو قول نحوي مشهود له، وذلك نحو مـا      

وأمـا  : "واتها، جاء في المقتصدنرى في مسألة جواز حذف المفعولين، من باب ظن وأخ  
أعطيـت  : السكوت على الفاعل وترك ذكر المفعولين فال شبهة في جوازه، وذلك قولك           

                                         
  .١/٥٤٧المقتصد في شرح اإليضاح : حول ذلك ينظر(١)  
  .١/٥٤٧المقتصد في شرح اإليضاح : حول ذلك ينظر(٢)  
  .١/٣٢٦المقتصد في شرح اإليضاح (٣) 
  .١/٦٠٨المقتصد في شرح اإليضاح : ينظر(٤) 



– 

  )١٢٦٦(

ظننت وحسبت عند صاحب الكتـاب، وهـو        : ضربت، وكذلك تقول  : وكسوت كما قلت  
مـن يـسمع    : ويدل عليه قولهم في  المثل     : قال شيخنا أبو الحسين رحمه اهللا     . الصحيح

نطوق بها من غير مفعول،  وذهب أبو الحـسن إلـى امتنـاع جـواز           ، فخلت م  )١(يخل
السكوت على الفاعل في باب ظننت وعلمت، وحكى الشيخ أن الشيخ أبا علي كان يحتج               
له بأنهم قد أجروا هذه األفعال مجرى القسم، فأجابوها بما يجاب به القسم في نحو قولـه        

 لقد دل ابن عبد الوارث في تفسيره هنا بأمثـال           ،)٢(﴿وظَنُّوا ما لَهم مِّن مِّحيٍص﴾    : تعالى
العرب، ثم عاد وحكى عن شيخه أبي علي جوابه على األخفش األوسـط بحمـل هـذه             
المسألة على القسم، المسألة كان قد حسمها سيبويه من قبل بالقبول وعدم المنع، وكفـى               

  .برأيه من رأي
لمختلفة للمـسألة الواحـدة،   وقد يلتمس الشيخ في تفسيراته التعليمية ذكر األحوال ا  

) بـل (ي وإيراد األوجه المحتملة لها، من ذلك ما ورد في المقتصد عند الحديث عن معان      
ـ : إذ جاء فيه   : بعد اإليجاب والنفي، فاإليجاب ما ذكرنا مـن قولـك         ) بل(ـ  ويستدرك ب

: قال شيخنا رحمـه اهللا . ما جاءني زيد بل عمرو: ضربت زيدا بل عمرا، والنفي كقولك 
ما جاءني زيد بل ما جـاءني عمـرو،   : أن يكون التقدير : أحدهما: إن هذا على وجهين   "

: والوجه الثـاني  ... فكانك قصدت أن تثبت نفي المجيء لزيد ثم استدركت فثبته لعمرو            
ما جاءني زية بل جاءني عمرو، فيكون نفـي المجـيء ثابتـاً لزيـد       : أن يكون المعني  

راك في الفعل وحده دون الفعل وحرف النفي معـا،          ويكون إثباته لعمرو، ويكون االستد    
  .)٣("فاعرفه

وقد تكون هذه التفسيرات أيضاً على وجه التقريب على نحو ما أورده عبد القاهر              
كان الـشيخ أبـو الحـسين       "و: إذ قال ) عن(و  ) من(في الفرق بين معنيي حرفي الجر       

في ما ال ينتقل    ) عن(م، و أخذت منه الدراه  : تستعمل في ما ينتقل كقولك    ) من(إن  : يقول
ال ) عـن  ( لمذهب االستعمال، وإال فـــأخذت عنه العلم، وهذا تقريب وتمهيد     : كقولك

يعري من االنتقال؛ أال ترى أن العلم وإن لم يكن قد انتقل انتقال زوال فقد حـصل لـك                  

                                         
، )۲(ضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، ط     محمد أبو الف  : العسكري، أبي هالل، جمهرة األمثال، تحقيق     : ينظر(١) 
  .٢/٢٦٣م، ۱۹۸۸، بیروت،  الفكردار
  .من سورة فصلت) ٤١(واآلية . ٦٠٩-١/٦٠٨المقتصد في شرح اإليضاح (٢) 
  . ٥٤٩-١/٥٤٨المقتصد في شرح اإليضاح (٣) 



 

 )١٢٦٧(

 إال  ، فالشيخ أبو الحسين وإن كان قد أطلق حكماً عاماً على استعمال ما            )١(مثل ما كان له   
أن هذا الحكم يراد به تقريب االستعمال لذهن المتعلم الذي هو بحاجة إلـى العموميـات               
أوالً ثم الغوص في التفصيالت ثانياً، وقد ظهر هذا التوجيه واضحا فـي عبـارة عبـد                 

  .القاهر عند تفسيره لقول شيخه
متعلم، وقد تمتد هذه التفسيرات أيضا إلى اللغة إليضاح مدلول لفظة ما يحتاجها ال             

وتقف عائقا أمام تحقق الفهم، وال سيما أن تفسيرات ابن عبد الـوارث هـي تفـسيرات             
والمـضاف  : "جاء في المقتصد عن الحديث عن أسماء األفعال       . تعليمية في المقام األول   

فادن : الزم زيدا، وأما قول جرير    : دونك عمرا وعليك زيدا، وهما اسمان لقولك      : كقولك
ـ   ) )(دونك(إن  ، ف ( )دونك كأنـه ادن ادن، كـذا قـال الـشيخ أبـو      ) ادن(ـ  فيه اسم ل

  .)٢(الحسين

                                         
  . ٢/٨٤٩المقتصد في شرح اإليضاح (١) 
  . ١/٥٧٢المقتصد في شرح اإليضاح (٢) 



– 

  )١٢٦٨(

  :نتائج البحث
 إن ابن عبد الوارث لم يكن مجرد ناقل للمسائل حاِك لآلراء، بل كان مفكراً نحويـاً                 -١

يقارن ويوازن ليخلص إلى رأي يراه األدق واألصوب، وتظهر آراؤه هذه فـي سلـسلِة        
 والتفسيرات، مستشهداً بآراء من قبله وبكـالم العـرب،          من االختيارات واالعتراضات  

  . وموظفاً العلة النحوية توظيفاً الفتاً
ـ  اعترض ابن عبد الوارث على عدد من النحاة لعل في مقدمتهم أبو العباس ثعلـب                 ٢
  .رأس مدرسة الكوفة في زمانه)  ه۲۹۱ت (
تتعـداها إلـى نحـاة     لم تتوقف اعتراضات ابن عبد الوارث عند نحاة الكوفة، بـل     -٣

البصرة الذين ارتضى مذهبهم وسلك طريقتهم واعتمد نهجهم، فتصل إلى رؤوسهم فـي             
أزمنتهم كأبي العباس المبرد، إذ اعترضا عليه هو وتلميذه عبد القاهر مـن بعـده فـي                 

  .مسألة منع أحد األسماء من الصرف، ووصفا مذهبه بغير السديد
علي الفارسي في مواضع كثيـرة، واعتـرض      انتصر ابن عبد الوارث لمذهب أبي        -٤

عليه في مواضع، والحق أن ابن عبد الوارث يظهر دقيقاً في محاكمـة النـصوص، ال                
يكاد ينصرف عن الرأي حتى يمحصه نظراً وتفسيراً واعتراضاً أو حتى موافقة، وهـو              

يـا  في هذه المواضع يلتمس العذر لشيخه، ويتسامح فيما يذكره، ألن مراده ربما كان جل             
  . في الظاهر

المـصدر الوحيـد آلراء أبـي الحـسين         ) المقتصد في شرح اإليضاح   ( يعد كتاب    -٥
النحوية، حيث قدمه عبد القاهر الجرجاني في مواضع تناهز المائة، وكأنه كان حريصاً              
في تأليفه لهذا الكتاب على إبراز آراء شيخه واعتراضاته وتفسيراته، في حين ذكـرت              

  . إشارات ال يعبأ لهابعض المصادر النحوية
 انتهج ابن عبد الوارث المنهج البصري في النحو، على طريقة أسـتاذه الفارسـي،               -٦

ويظهر هذا المنهج في مواطن عدة من كتاب المقتـصد، غيـر أنـه لـم يلتـزم آراء                   
  .البصريين التزاماً تاماً، بل خالفهم في مواطن يسيرة



 

 )١٢٦٩(

 :أهم المراجع
عبد الكريم . د: سلَمة بن مسِلم العوتبي، تحقيق: ، و الصحاريـ اإلبانة في اللغة العربية١

جاسر أبو . محمد حسن عواد د.  د-صالح جرار .  د-الرحمن =نصرت عبد .  د-خليفة
 هـ ١٤٢٠األولى، :  سلطنة عمان، الطبعة-  مسقط -صفية، وزارة التراث القومي والثقافة 

  . م١٩٩٩ -
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن : ب، األندلسيارتشاف الضرب من لسان العرـ ٢

رجب عثمان : ، تحقيق وشرح ودراسة)  هـ٧٤٥: المتوفى(يوسف بن حيان أثير الدين 
 -  هـ ١٤١٨األولى، : رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: محمد، مراجعة

  . م١٩٩٨
 األنصاري، أبو البركات، كمال الـدين    ـ أسرار العربية، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا         ٣

ـ ١٤٢٠األولـى   : ، دار األرقم بن أبي األرقـم، الطبعـة        )هـ٥٧٧: المتوفى(األنباري    -هـ
  .م١٩٩٩

أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي : إعراب القرآن، النَّحاسـ ٤
 خليل إبراهيم، منشورات محمد عبد المنعم: ، وضع حواشيه وعلق عليه) هـ٣٣٨: المتوفى(

  . هـ١٤٢١األولى، : علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة
: المتـوفى (ـ األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  ٥

  . م٢٠٠٢مايو /  أيار -، دار العلم للماليين،الطبعة الخامسة عشر )هـ١٣٩٦
: المتـوفى (ة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطـي              ـ إنباه الروا  ٦

 القاهرة، ومؤسـسة الكتـب      -محمد أبو الفضل إبراهيم،دار الفكر العربي       : ، تحقيق )هـ٦٤٦
  م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٦األولى، :  بيروت، الطبعة–الثقافية 

يين، عبد الرحمن بن محمـد      البصريين والكوف : ـ اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين      ٧
ـ ٥٧٧: المتـوفى (بن عبيد اهللا األنصاري، أبو البركات، كمال الدين األنباري           ، المكتبـة   )هـ

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤األولى : العصرية، الطبعة
، دراسة  )هـ٦ق  : المتوفى(ـ إيضاح شواهد اإليضاح، أبو علي الحسن بن عبد اهللا القيسي            ٨

:  لبنان، الطبعـة   –الدعجاني، دار الغرب اإلسالمي، بيروت      الدكتور محمد بن حمود     : وتحقيق
  . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨األولى، 

ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الـسيوطي        ٩
  .صيدا/  لبنان -محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية : ، تحقيق)هـ٩١١: المتوفى(
  



– 

  )١٢٧٠(

ة في تراجم أئمة النحو واللغة، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى              ـ البلغ ١٠
ـ ١٤٢١األولى  : ، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة       )هـ٨١٧: المتوفى(  -هـ

  .م٢٠٠٠
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، : ـ تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي١١

مجموعة من المحققين، دار : ، تحقيق) هـ١٢٠٥: المتوفى(، الملقّب بمرتضىأبو الفيض
  .الهداية

، )هـ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور : تهذيب اللغة، األزهريـ ١٢
  .م٢٠٠١األولى، :  بيروت، الطبعة–محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي : تحقيق

محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيـد       : سكري، أبي هالل،  تحقيق    ـ جمهرة األمثال، الع   ١٣
  .م۱۹۸۸، دار الفکر، بیروت، )۲(قطامش، ط

بدر الدين قهوجي   : أبو علي الحسن بن عبد الغفار تحقيق      : الحجة للقراء السبعة، الفارسي   ـ  ١٤
  .م۱۹۹۰، دار المأمون للتراث، دمشق، )۱(وبشير جويجاتي، ط 

، الهيئة المـصرية    )هـ٣٩٢: المتوفى(الفتح عثمان بن جني الموصلي      ـ الخصائص، أبو    ١٥
  .الرابعة: العامة للكتاب، الطبعة

ـ درة الغواص في أوهام الخواص، القاسم بن علي بن محمد بـن عثمـان، أبـو محمـد              ١٦
 –عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافيـة       : ، تحقيق )هـ٥١٦: المتوفى(الحريري البصري   

  .هـ١٤١٨/١٩٩٨ األولى، :بيروت، الطبعة
ـ ٣٩٢: المتـوفى (سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي          ـ  ١٧ ، دار  )هـ

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١األولي : لبنان، الطبعة-الكتب العلمية بيروت
ـ  السعادة وسفير اإلفادة، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبـو            ١٨

ـ ٦٤٣: المتوفى(لسخاوي  الحسن، علم الدين ا    شـاكر  . د: محمد الدالي، تقديم  . د: ، تحقيق ) ه
  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥الثانية، : الفحام ، دار صادر، الطبعة

ـ شرح المفصل ، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبـو البقـاء،                   ١٩
، قـدم  )هـ٦٤٣: لمتوفىا(موفق الدين األسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع         

            األولـى،  :  لبنـان، الطبعـة    –الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلميـة، بيـروت           : له
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

ـ شرح المفصل ، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفـق                   ٢٠
الـدكتور  : ، قدم له)هـ٦٤٣: المتوفى(بن الصانع الدين األسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبا 

  . م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢األولى، :  لبنان، الطبعة–إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 



 

 )١٢٧١(

شرح شافية ابن الحاجب، حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني األسـتراباذي، ركـن               ـ  ٢١
بد المقـصود ، مكتبـة الثقافـة        عبد المقصود محمد ع   . د: ، تحقيق )هـ٧١٥: المتوفى(الدين  

  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥األولي : الدينية، الطبعة
 : المتـوفى (ـ شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد اهللا بـن المرزبـان               ٢٢

ـ ٣٦٨  لبنـان،  –أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيـروت   : ، تحقيق ) ه
  . م٢٠٠٨األولى، : الطبعة

: المتوفى(نشوان بن سعيد اليمني : مس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، الحميرىشـ ٢٣
  د يوسف - مطهر بن علي اإلرياني -د حسين بن عبد اهللا العمري : ، تحقيق) هـ٥٧٣

: ، الطبعة) سورية-دمشق (، دار الفكر ) لبنان-بيروت (محمد عبد اهللا، دار الفكر المعاصر 
  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األولى، 

، )هـ٣٨١: المتوفى(ـ علل النحو، محمد بن عبد اهللا بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق              ٢٤
األولـى،  : السعودية، الطبعة /  الرياض   -محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد       : تحقيق
  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

ن تميم البصري أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو ب: ـ كتاب العين، الفراهيدي٢٥
  .د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل: ، المحقق) هـ١٧٠: المتوفى(

: المتـوفى (ـ الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه            ٢٦
لثالثـة،  ا: مكتبة الخانجي، القـاهرة، الطبعـة     : عبد السالم محمد هارون،     : ، تحقيق )هـ١٨٠

  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨
، دكتور ) هـ٨٢٠(دراسة نحوية في مصابيح المغاني للموزعي . ـ اللغات في األدوات٢٧

  . م٢٠١٩ يناير مارس ٤٧عاطف عبد العزيز معوض، حوليات آداب عين شمس ، المجلد 
 محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي،: اللمحة في شرح الملحة، ابن الصائغـ ٢٨

إبراهيم بن سالم الصاعدي،عمادة : ، تحقيق) هـ٧٢٠: المتوفى(أبو عبد اهللا، شمس الدين، 
األولى، : البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤
ادر الحنفي الرازي   ـ مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد الق              ٢٩

 الـدار النموذجيـة،     -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العـصرية       : ، تحقيق )هـ٦٦٦: المتوفى(
  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، :  صيدا، الطبعة–بيروت 



– 

  )١٢٧٢(

ـ مسائل خالفية في النحو، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبـري البغـدادي               ٣٠
 بيروت،  –محمد خير الحلواني، دار الشرق العربي       :  تحقيق ،)هـ٦١٦: المتوفى(محب الدين   

  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢األولى، : الطبعة
ابن نور الدين، محمد بن علي بـن        ( ـ مصابيح المغاني في حروف المعاني ، الموزعي،         ٣١

ـ ٨٢٥إبراهيم بن الخطيب المتوفى سنة       عائض بن نـافع بـن      / دكتور: ، دراسة وتحقيق  ) ه
             - هــ    ١٤١٤لطبعة األولى، دار المنار للطبـع والنـشر والتوزيـع،           ضيف اهللا العمري، ا   

  . م١٩٩٣
، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بـن         )إرشاد األريب إلى معرفة األديب    ( ـ معجم األدباء    ٣٢

إحسان عباس، دار الغرب اإلسـالمي،      : ، تحقيق )هـ٦٢٦: المتوفى(عبد اهللا الرومي الحموي     
  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األولى، : بيروت، الطبعة

 بيروت، دار إحياء التراث العربـي       -ـ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى         ٣٣
  .بيروت

شـرح الـشواهد    «ـ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفيـة المـشهور بــ              ٣٤
ـ ٨٥٥المتوفى  (،بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني         »الكبرى علي . د. أ: ،تحقيق) ه

عبد العزيز محمد فاخر،دار السالم للطباعة      . أحمد محمد توفيق السوداني، د    . د. محمد فاخر، أ  
 هــ   ١٤٣١األولى،  :  جمهورية مصر العربية، الطبعة    -والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة     

  . م٢٠١٠ -
ـ  : لعبد القاهر الجرجـاني، تحقيـق     " ـ المقتصد في شرح اإليضاح    ٣٥ اظم بحـر  الـدكتور ك

م ، دار الرشيد للنـشر  ١٩٨٢المرجان، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية      
  .سلسلة كتب التراث

: ، تحقيق )هـ٢٨٥: المتوفى(ـ المقتضب، محمد بن يزيد ، أبو العباس، المعروف بالمبرد           ٣٦
  . بيروت–. محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب

: المتـوفى ( النَّحو ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد السهيلي             نتائج الفكر في  ـ  ٣٧
   م١٩٩ -١٤١٢:  بيروت، الطبعة األولى–، دار الكتب العلمية )هـ٥٨١
ـ نزهة األلباء في طبقات األدباء، عبد الرحمن بن محمد بن عبيـد اهللا األنـصاري، أبـو       ٣٨

إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار،    : ، تحقيق )هـ٥٧٧: المتوفى(البركات، كمال الدين األنباري     
  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثالثة، :  األردن، الطبعة–الزرقاء 



 

 )١٢٧٣(

ـ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن ميـر سـليم     ٣٩
طبعتها البهية  ، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في م       )هـ١٣٩٩: المتوفى(الباباني البغدادي   

  .م١٩٥١استانبول 
ـ ٧٦٤: المتوفى(ـ الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي        ٤٠ ، )هـ

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بيروت، –أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث : تحقيق
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )١٢٧٤(

 



 

 )١٢٧٥(

  
  
  
  
  

  
  

  
  :مقدمة

إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات            
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهللا وحده                  

  .ا عبده ورسولهمحمدسيدنا ال شريك له، وأشهد أن 
اا يهنُواْ اتَّ َأيآم الَِّذينوتُنالَ تَمقَّ تُقَاِتِه وح ِإالَّ قُواْ اللّه ونِلمسَأنتُم مو )١( 
اا يهٍة َأياِحدن نَّفٍْس والَِّذي خَلَقَكُم م كُمباتَّقُواْ ر خَلَقَ النَّاسـا    وهجوـا زِمنْه

 الَِّذي تَساءلُون ِبِه واَألرحام ِإن اللّـه كَـان  اللّه  واتَّقُواْ وبثَّ ِمنْهما ِرجاالً كَِثيراً وِنساء
كُملَيِقيباً عر )٢(   

اا يهِديداً َأيالً سقُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم الَِّذين * ِلحصي لَكُم الَكُممَأع   غِْفـريو
ولَهسرو اللَّه ِطعن يمو كُمذُنُوب فَ لَكُمِظيماً قَدزاً عفَو فَاز)٣(  

  :بعدو
ـ  ٣٥٤ت   (حاتم محمد بن حبان البستي    ا  الحافظ العالمة أب  فإن   رحمـه  –)  هـ

، فاعتنى بتقـسيم رواة األحاديـث   علم الرجالمن أهم العلماء الذين صنفوا في   يعد   -اهللا
 :، وصنف فـي الـضعفاء كتابـه   "الثقات": صنف في الثقات كتابه و،إلى ثقات وضعفاء 

  ."معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين"

                                         
  .١٠٢: آل عمران)١(
  .١: النساء)٢(
  .٧١-٧٠: األحزاب)٣(

 
 

 
  أستاذ الحديث وعلومه المساعد

   كلية أصول الدين بالمنوفية–حديث قسم ال
  



– 

  )١٢٧٦(

ـ قَْأو ":، فقـال  "الثقات"في مقدمة كتاب    وقد أشار إلى هذين الكتابين       ع بهـذين   ِن
  )١(".المختصرين عن كتاب التاريخ الكبير) الثقات والمجروحين: يعني (الكتابين

ـ                ده أنـه   فمن صح عنده من الرواة أنه ثقة أدخله في الثقات، ومـن صـح عن
  )٢(.ضعيف أدخله في كتابه المجروحين

وقد ُأِخذ على ابن حبان ذكره لجماعة من الرواة في الثقات وفي المجـروحين              
  . مما عده بعض العلماء تناقضا أو غفلة، أو تغيرا في اجتهاده

في كتاب الثقات خلقاً كثيراً، ثـم أعـاد   ابن حبان قد ذكر  : "قال ابن عبد الهادي   
  ." وبين ضعفهم وذلك من تناقضه وغفلته، أو من تغير اجتهاده،جروحينذكرهم في الم

وقـد  ،   مثل هذا التناقض والوهم في مواضع كثيرة       بن حبان وقع ال : "وقال أيضا 
   )٣(."بن الصالح أنه غلط الغلط الفاحش في تصرفهاذكر الشيخ 

وقد تعقب الحافظان الذهبي في ميزان االعتدال، وابـن حجـر فـي التهـذيب         
لتقريب ابن حبان في الرواة الذين ذكرهم في الثقات وفي المجـروحين مـن رجـال                وا

  : الكتب الستة، واتهماه بالتناقض أو الغفلة في ثنايا هذه التراجم، ومن أمثلة ذلك
، وفـي  )٤(ذكره ابـن حبـان فـي الثقـات    : النميريبن عبد اهللا    زياد   -
  )٥(.المجروحين
  )٦(."فهذا تناقض": قال الذهبيو
وفـي  ،  )٧(ذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات         :  بن قران العكلي   دهثم -
  )٨(.المجروحين

                                         
  .)١١/ ١(الثقات البن حبان   )١(
  )١٣/ ١(الثقات البن حبان  )٢(
  )١٠٥، ٦٩: ص(الصارم المنكي في الرد على السبكي ) ٣ (
  ٢٧٨٨رقم )٢٥٥/ ٤(الثقات البن حبان )٤(
   ٣٦١رقم) ٣٠٦/ ١(المجروحين البن حبان )٥(
  ٢٩٤٥رقم )٩٠/ ٢(ميزان االعتدال )٦(
   ٧٧٨٣رقم ) ٢٩٣/ ٦(الثقات البن حبان )٧(
   ٣٣٢رقم ) ٢٩٥/ ١(المجروحين البن حبان )٨(



 

 )١٢٧٧(

ا فـي  وأما ابن حبان فذكره في الثقات فأساء، وقد ذكـره أيـض          ": قال الذهبي و
  )١(."الضعفاء فأجاد

وفـي  ، )٢(ذكره ابن حبـان فـي الثقـات   : عبد اهللا بن بشر بن النبهان  -
  )٣(.المجروحين
  )٤(."في الثقات، وغفل فذكره في الضعفاءذكره ابن حبان : "ابن حجرقال و
، وفـي   )٥( ابن حبان في الثقات    ذكره: كثير بن زياد أبو سهل البرساني      -
 )٦(.المجروحين

  )٧(".الضعفاءغفل وذكره في ثم  ، ابن حبان في الثقاتذكره: "وقال ابن حجر
، وفـي   )٨( ذكره ابن حبـان فـي الثقـات        : عمران بن ظبيان الكوفي    -
  )٩(.المجروحين
  )١٠(."تناقض فيه ابن حبان: "قال ابن حجرو
، وفـي   )١١(ذكره ابن حبـان فـي الثقـات       : عبد اهللا بن عصم الحنفي     -
  )١٢(.المجروحين

  )١٣(." وتناقض،أفرط ابن حبان فيه: "وقال ابن حجر
وقد حظيت تراجم رجال الكتب الستة باهتمام كثير من الباحثين في هذا الشأن،             

 الشريف النبوي الحديث في الماجستير درجة لنيل الرسائل وقد وقفت على مجموعة من    
                                         

   ٢٦٨٣رقم ) ٢/٢٨(ميزان االعتدال )١(
  ٨٩٨٨رقم )٥٦/ ٧(الثقات البن حبان )٢(
  ٥٦٢رقم ) ٣٢/ ٢(المجروحين البن حبان )٣(
   ٢٧٣رقم ) ١٦٠/ ٥(تهذيب التهذيب )٤(
 )٣٥٣/ ٧(الثقات البن حبان )٥(
   ٨٩٧رقم ) ٢٢٤/ ٢(المجروحين البن حبان )٦(
 )٤١٣/ ٨(تهذيب التهذيب )٧(
   ٩٨٦١رقم ) ٢٣٩/ ٧(الثقات البن حبان )٨(
   ٧١٤ رقم )١٢٣/ ٢(المجروحين البن حبان )٩(
  ٥١٥٨رقم ) ٤٢٩: ص(تقريب التهذيب ) ١٠(
   ٣٨٣٧رقم ) ٥٧/ ٥(الثقات البن حبان ) ١١(
   ٥٢٤رقم ) ٥/ ٢(المجروحين البن حبان ) ١٢(
  .٣٤٧٦رقم ) ٣١٤: ص(تقريب التهذيب ) ١٣(



– 

  )١٢٧٨(

 من غيره على حجر ابن الحافظ تعقبات "بعنوان األردنية بالجامعة العليا الدراسات بكلية
  ".التهذيب تهذيب كتابه خالل من العلماء

ولذا أفردت هذا البحث لجمع ودراسة الرواة من غير رجال الكتب الستة الذين             
قات وفي المجروحين، وتعقبه فيهم الحافظ ابن حجر فـي كتابـه        ذكرهم ابن حبان في الث    

  : ، فاتهمه بالتناقض أو الغفلة في ثنايا هذه التراجم، ومن أمثلة ذلك"لسان الميزان"
ذكره فـي   ، و )٢(ذكره ابن حبان في الثقات    )  ١(:راشد بن معبد الواسطي    -
 )  ٣(.المجروحين

  )٤(." فتناقض،ن في الثقاتوذكره ابن ِحبا": ابن حجر في اللسانوقال 
وذكـره فـي     ،)٦(ذكره ابن حبـان فـي الثقـات       : )٥(قاسم بن غصن   -
 )٧(.المجروحين

  )٨(."هو ممن تناقض ابن حبان فيه ": ابن حجر في اللسانوقال
  :جاء هذا البحث  بعنوانقد و

فـي  فيمن ذكرهم فـي الثقـات و      على ابن حبان    تعقبات الحافظ ابن حجر في اللسان       "
  "المجروحين

  :أسباب اختيار الموضوع
  :تتلخص أسباب اختياري لهذا الموضوع في األسباب التالية

 .التعرف على منهج العلماء في التعقب والنقد - ١
 . وأهميتها في الوصول إلى الحق،بيان ضرورة التعقبات العلمية - ٢

                                         
 ميزان ٣٤١) ٢٩٨/ ١( المجروحين البن حبان ٢٦٦٨)٢٣٣/ ٤(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في) ١(

  )٨٦/ ٤( الكامل في ضعفاء الرجال ٣٠٨٨) ٤٣٦/ ٣( لسان الميزان ٢٧٠٩)٣٦/ ٢(دال االعت
  ٢٦٦٨)٢٣٣/ ٤(الثقات البن حبان ) ٢(
  ٣٤١) ٢٩٨/ ١(المجروحين البن حبان ) ٣(
  ٣٠٨٨) ٤٣٦/ ٣(لسان الميزان ) ٤(
 ميزان - ٨٧٨)٢١٢/ ٢( المجروحين البن حبان ١٠٣٤٨)٣٣٩/ ٧(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في) ٥(

  ٦١٢٦)٣٧٩/ ٦( لسان الميزان ٦٨٢٩) ٣٧٧/ ٣(االعتدال 
  ١٠٣٤٨)٣٣٩/ ٧(الثقات البن حبان ) ٦(
  - ٨٧٨)٢١٢/ ٢(المجروحين البن حبان ) ٧(
  ٦١٢٦)٣٧٩/ ٦(لسان الميزان ) ٨(



 

 )١٢٧٩(

 فـي علـم   مؤلفـاتهم جاللة المتعقِّب والمتعقَّب عليه، ومكانتهما، ومكانـة    بيان   - ٣
 .الرجال

الوصول إلى خالصة في التعقبات الواردة، ومحاولة معرفة وجـه الـصواب             - ٤
 .فيها
      :منهج البحث

المنهج المتبع في البحث هو المنهج االستقرائي التحليلـي وفـق اإلجـراءات             
  :التالية
 .للوقوف على تلك التعقباتلسان الميزان استقراء كتاب  - ١
 : التعقبات على النحو التاليدراسة - ٢

  .المعجم حروف على مبحث كل تحت ةالروا ترتيب -
فـي كتابيـه الثقـات      أذكر قول الحافظ ابـن حبـان فـي الـراوي             -

 .المجروحينو
علـى قـول    لسان الميزان    في كتابه    ابن حجر ثم أذكر تعقيب الحافظ      -

 .الحافظ ابن حبان
 ما أستند إليه مـن أقـوال        خالصة القول في الراوي مع ذكر     تم أذكر    -

 .العلماء
 .ماء إلى مصادرها األصليةأعزو أقوال العل -
من مصادرها األصلية مع بيان الحكـم        -إن وجدت –أخرج األحاديث    -

  .عليها
    : خطة البحث

  . وخاتمة، وفصل، وتمهيد،قسمت مادة البحث إلى مقدمة
  . ومنهجي فيه، وأسباب اختياره،أما المقدمة فقد بينت فيها موضوع البحث

  :وأما التمهيد فقد جاء في ثالثة مباحث
  .مفهوم التعقب: المبحث األول
، "المجـروحين "، و "الثقات"يه  التعريف بالحافظ ابن حبان وكتاب    : المبحث الثاني 

  :وفيه مطلبان
  .التعريف بالحافظ ابن حبان: المطلب األول



– 

  )١٢٨٠(

  ."المجروحين"، و"الثقات" يتاببكالتعريف : المطلب الثاني
 وفيـه  ،"ان الميـزان لـس " وكتابـه  ابن حجرالتعريف بالحافظ   :المبحث الثالث 

  :مطلبان
  .ابن حجرالتعريف بالحافظ : المطلب األول
  ."لسان الميزان"التعريف بكتاب : المطلب الثاني

الرواة الذين ذكرهم الحافظ ابن حبان فـي الثقـات،          "وأما الفصل فجاء بعنوان     
  ".وفي المجروحين، وتعقبه فيهم الحافظ ابن حجر في اللسان

لى ما توصلت إليـه فـي هـذا البحـث مـن نتـائج        وأما الخاتمة فاشتملت ع   
  .وتوصيات



 

 )١٢٨١(

  تمهيد
  :مفهوم التعقب: المبحث األول

 ، وإتياِنه بعد غيره   ،يدلُّ على تأخير شيء   :  والباء ، والقاف ،العين: التَّعقُّب أصله 
ا فهـو  كلُّ شيء يعقُب شيًئ: قال الخليل. واألصل اآلخَر يدلُّ على ارتفاٍع وشدة وصعوبة      

قيباآلخَر         : ه كقولك ع قَبهما عخْلُفُ، بمنزلة اللَّيل والنهار إذا مضى أحدوهمـا   ،خَلَفَ ي 
إذا جـاء أحـدهما ذَهـب    :  ويعتقَِبان ويتَعاقَبانِ  ـعقيباِن، كلُّ واحٍد منهما عقيب صاحِبه     
  )١(.أي خَلَفَه: اآلخر، وعقَب اللَّيل النَّهار والنهار الليل

يعني أنه  ،  اا أي متفحص   ولم أجد عن قولك معقّب     ،تتبعته: نع فالن وتعقبت ما ص  
تَعقَّبـتُ  :  ويقَالُ ،تَتَبعه: وتَعقَّب الخَبر ،  )٢(من السداد والصحة بحيث ال يحتاج إلى تعقب       

لرجـَل، وتَعقَّبتُـه ِإذا     ، واسـتَعقَبتُ ا   ...التَّدبر، والنظر ثَاِنيةً  :  والتَّعقُّب ،اَألمر ِإذا تَدبرته  
  )٣(.طَلَبت عورتَه وعثْرته

والـتفحص،    التتبـع،  :ومما سبق يتبين أن معاني التعقب في اللغة تدور حول         
  .والتدبر، والنظر

 ا، ولم أقف فيما اطلعت عليه من مصار على من عروممـا  ف التعقب اصطالح
تتبع : عريف التعقب اصطالحا وهو   سبق من المعاني اللغوية للتعقب يمكن أن نستخرج ت        

العالم وتفحصه وتدبره ونظره في كالم نفسه أو غيره؛ إلصـالحه وتـصويبه ومزيـد               
  .تحقيق له

 كالـذي   ،والتعقب بمعناه مستقر عند العلماء، فمنهم من أفرد لذلك كتابا مستقال          
ي ، وهو على صـحيحي البخـار      "اإللزامات والتتبع "صنعه اإلمام الدارقطني في كتابه      

" اإلطـراف بأوهـام األطـراف   " ومسلم، وكذلك ما صنعه أبو الفضل العراقي في كتابه        
، ومنهم من سجل تعقباته علـى       "تحفة األشراف "تعقب فيه اإلمام المزي في كتابه       حيث  

، فلـه  "ميزان االعتدال" كما صنع الحافظ الذهبي في   ،هاتغيره من العلماء في ثنايا مصنف     
  .وغيرهم، )٣(وابن الجوزي، )٢(والنسائي، )١(والبخاري ،)٤(تعقبات على أبي حاتم

                                         
  )٧٧/ ٤(باب العين والقاف والباء،معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ١٧٩/ ١(العين : انظر) ١(
  )٦٦٧/ ١(أساس البالغة  للزمخشري : انظر) ٢(
  )٤١٠/ ٣(تاج العروس للزبيدي ) ٦١٩، ٦١٧/ ١(لسان العرب البن منظور : انظر) ٣(
  .٩٦٤٤ رقم) ٤/٤١٣(ترجمة يحيى بن واضح، أبو تميلة المروزي في ميزان االعتدال : انظر مثال) ٤(



– 

  )١٢٨٢(

 تعقب الكثير   حيث" تهذيب التهذيب   " الحافظ ابن حجر في     ذلك أيضا   صنع  قد  و
  .، واألمثلة على ذلك كثيرة)٤(من العلماء

فالتعقب مشروع لحفظ الدين وحماية السنة النبوية، فقد جاء الخبر عن رسـول             
ي تحريضه الناس على حفظ حديثه، وتبليغ من سمعه إلـى   ف-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  

  .غيره كما سمعه، ودعائه بالخير لمن فعل ذلك
قال رسـول   :  قال -رضي اهللا عنه  -ومن ذلك ما ورد عن عبد اهللا بن مسعود          

ـ      : "-صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا   ه، فَـرب  نَضر اُهللا امرًأ سِمع ِمنَّا حِديثًا فَحِفظَه حتَّى يبلِّغَ
  )٥(."مبلٍَّغ َأحفَظُ لَه ِمن ساِمٍع

 على سامع حديثه ومبلغه حين دعا له        -صلى اهللا عليه وسلم   -فقد اشترط النبي    
  )٦(.، ثم يؤديه كما سمعههأن يعيه ويحفظ

 لبيان فضلهم وحرصهم علـى      ؛لذا حرص العلماء على اقتفاء آثار من سبقوهم       
 إذ لم يكونـوا معـصومين   ؛ن ما أهملوا، وتسديد ما أغفلوابياوكذلك  حفظ السنة النبوية،  

  .من الخطأ
فالتعقب نوع من أنواع التصنيف الذي درج عليه العلماء، وليس فيـه انتقـاص      

  . في كالمهبقِّعمن قدر من تُ
                                                                                                     

  .٢١٨٩ رقم) ١/٥٧٧(ال ترجمة الحكم بن عتيبة بن نهاس في ميزان االعتد: انظر مثال) ١(
  .١٠٠٠رقم ) ٢٦٦/ ١(ترجمة أشعث بن عبد الرحمن اليامي في ميزان االعتدال : انظر مثال) ٢(
تعقبات الحافظ الذهبي في :  جامعة اليرموك في بحثه بعنوان–محمد طوالبه : جمع هذه التعقبات الباحث) ٣(

  .الميزان على كتاب الضعفاء والمتروكون البن الجوزي
معت هذه التعقبات في مجموعة من الرسائل لنيل درجة الماجستير في الحديث النبوي الشريف بكلية ج) ٤(

تعقبات الحافظ ابن حجر على غيره من العلماء من خالل كتابه تهذيب "الدراسات العليا بالجامعة األردنية بعنوان 
  ".التهذيب 

ي سننه كتاب العلم باب ما جاء في الحث على ، والترمذي ف٤١٥٧ رقم  )١/٤٣٦( أخرجه أحمد في مسنده )٥(
وأخرجه ابن ماجة في السنن " حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي،  )٢٦٥٧(رقم  )  ٥/٣٤(تبليغ السماع ـ 

 أبي داود كتاب  وفي الباب عن زيد بن ثابت أخرجه.٢٣٢رقم ) ٨٥/ ١(في أبواب السنة باب من بلغ علما 
 باب ما جاء في الحث على تبليغ ، والترمذي في كتاب العلم،)٣/٣٦٠ (٣٦٦٢م  باب فضل نشر العلم رق،العلم

وفي الباب عن عبد اهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل و جبير بن : وقال أبو عيسى٠)٥/٣٤ (٢٦٥٦السماع رقم 
  .حديث زيد بن ثابت حديث حسن:مطعم وأبي الدرداء و أنس، وقال

  .)١٧٩: ص(التمييز لمسلم :  انظر)٦(



 

 )١٢٨٣(

 هذا حديث   :وقد استنكر اإلمام مسلم على من استعظم قول القائل من أهل العلم           
 في روايته حديث كذا، ونسبوه إلـى اغتيـاب          ئن يخط خطأ، وهذا حديث صحيح، وفال    
فليس من ناقل خبر وحامل أثر مـن الـسلف          ": ثم قال ،  الصالحين من السلف الماضين   

 وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقـل إال  ،الماضين إلى زماننا  
  )١(.!"؟لسهولة فكيف بمن طريقه الغفلة وا،الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله

ولعلَّ بعض من ينظر فيما سطَّرناه، ويقف علـى مـا           ": قال الخطيب البغدادي  
 بنا، ويرى أنَّا عمدنا للطَّعـن علـى مـن تقـدمنا،     الظن لكتابنا هذا ضمنَّاه، يلحق سيء

ا، وبشعاع نَرِكشيوخنا وعلماء سلفنا، وأنَّى يكون ذلك؟ وبهم ذُ وإظهار العيب على كبراء
 ،وباقتفاء واضح رسومهم تميزنا، وبسلوك سبيلهم على الهمج تحيزنـا  ئهم تبصرنا،ضيا

مـا نحـن فيمـا    :  قال-ساقه بسنده- ومثلنا إال ما ذكر أبو عمرو بن العالء وما مثلهم
  ."طوال مضى إالَّ كبقل في أصول نخل

مـا، لـزم    ا، ونصب لكل قوم إما    ما جعل اهللا تعالى في الخلق أعالم      ولَ": قالثم  
أنوارهم، والقائمين بالحقِّ في اقتفاء آثارهم، ممن رزق البحـث والفهـم    المهتدين بمبين

 النَّظر في العلم بيان ما أهملوا، وتسديد ما أغفلوا، إذ لم يكونوا معـصومين مـن   وإنعام
 الزلل، وال آمنين من مقارفة الخطأ والخطل، وذلك حقُّ العالم على المـتعلِّم، وواجـب  

  )٢(." التَّالي للمتقدمعلى
بل كان لزاما على العلماء إمعان النظر في أقوال سابقيهم، وتـدبرها، وبيـان              

فالكالم الذي ال يأتيه الباطل مـن        "،فيها، وال لوم على العلماء في ذلك       الصواب والخطأ 
 ،كالم اهللا الحكيم، وكالم من شهد بعصمته القـرآن الكـريم          : بين يديه وال من خلفه هو     

 -رضي اهللا عنهم  - ولو أن العلماء     ،كّل كالم بعد ذلك فله خطأ وصواب، وقشر ولباب        و
  )٣(."تركوا الذّب عن الحقّ خوفاً من كالم الخلق لكانوا قد أضاعوا كثيراً، وخافوا حقيراً

                                         
  .)١٦٩: ص(التمييز لمسلم : انظر )١(
  .)١٣/ ١(موضح أوهام الجمع والتفريق  )٢(
  .)٧٧/ ١(الروض الباسم البن الوزير  )٣(



– 

  )١٢٨٤(

  ".المجروحين"و" الثقات"يه التعريف بالحافظ ابن حبان وكتاب: ثانيالمبحث ال
  .بالحافظ ابن حبانالتعريف : المطلب األول

   :اسمه وكنيته ونسبه
إلمام الحافظ العالمة أبو حاتم محمد بن ِحبان بن أحمد بن ِحبان بن معـاذ               ا هو

بن معبد بن سِهيد بن هِديّة بن مرّة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بـن عبـد اهللا بـن       
  )٢(. البستي)١(تميميال داِرم بن حنْظَلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم

   )٣(.ومائتين ولد في مدينة بست سنة بضع وسبعين  : مولده
  : نشأته العلمية

 فسافر ورحل إلى بلـدان      ،)٤(طلب اإلمام ابن حبان العلم على رأس الثالثمائة         
، وسمع من أكثر مـن  )٦(" ِإلى اإلسكندرية)٥(رحل ِفيما بين الشاش: "قال السمعاني كثيرة،  
  )٧(".ولعلَّنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ: ٍخ كما قال هو عن نفسهألفي شي

   :ومن شيوخه
  .)هـ٣٠٣ت (النَّسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  -١
  ).هـ٣٠٧ت(  أبو يعلى الـموِصِلي،أحمد بن علي -٢
  .)هـ٣١٣ت(  المقدسيعبد اهللا بن محمد بن سلم -٣
  ).هـ٣١١ت(وري أبو بكر النَّيساب ،محمد بن إسحاق بن خزيمة -٤

    :ومن تالميذه
  ).هـ٣٩٥ت (األصبهاني  أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن منده -١

                                         
 ).٢٢٢/ ١: (، واللباب)٧٦/ ٣: (انظر األنساب. نسبة إلى تميم القبيلة العربية المشهورة )١(
بلدة حسنة كثيرة الخضر واألنهار نسبة إلى بست، وهي بلدة من بالد كابل، بين هراة وغزنة، وهي ) ٢(

أطلس التاريخ : انظر.وهي إحدي مدن أفغانستان).٤١٤/ ١: (، معجم البلدان)١٥١/ ١: (انظر اللباب. والبساتين
  .٦٢العربي اإلسالمي ص 

  )٩٣/ ١٦( سير أعالم النبالء (٣)
  ) ٥٠٦/ ٣(ميزان االعتدال  (٤)

وتسمى اليوم طشقند، على ضفة نهر سيحون . وجه الترك،مدينة وراء نهر سيحون، وهي أكبر ثغر في ) ٥(
 ٥٢٣بلدان الخالفة الشرقية ص). ٣٠٨/ ٣: (، ومعجم البلدان)١٣/ ٨: (األنساب: انظر. اليمنى

  ).٢٢٥/ ٢(األنساب ) ٦(
  ).١٥٢/ ١(مقدمة ابن حبان لصحيحه ) ٧(



 

 )١٢٨٥(

  .أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني -٢
  .)هـ٤٠٥ ت(أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري  -٣
   ). هـ٣٨٥ت (أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني  -٤

    :ثناء العلماء عليه
كان من أوعية العلم    ": قال أبو عبد اهللا الحاكم    فقد  يه الكثير من العلماء،     أثنى عل 

  ) ١(." وكانت الرحلة إليه،في الفقه والحديث واللغة والوعظ ومن عقالء الرجال
وكـان مـن الحفـاظ    ": وقـال أيـضا  ) ٢(."فَِهماًكان ثقة نبيالً    ": وقال الخطيب 

   )٣(."األثبات
الطب والنجوم، والكالم والفقه، رأسا في معرفة       كان عارفا ب  ": وقال عنه الذهبي  

  )٤(."الحديث
وابن حبان قد كان صاحب فنون، وذكاء مفرط، وحفظ واسع          ": وقال ابن حجر  

  )٥(."إلى الغاية
  :مصنفاته

مما سبق من أقوال العلماء عن ابن حبان تبين أنه كان كثير التصانيف، له مـن    
 ،نها الخطيب البغدادي في الجامع ألخالق الـراوي الكثير مالكتب العدد الكثير، وقد ذكر     

 والزركلـي فـي     ، والذهبي في سير أعالم النـبالء      ،وياقوت الحموي في معجم البلدان    
  )٦(.األعالم

أكـّل  : فقلت لـه ) أبا سعيد السجِزي(سألت مسعود بن ناصر     : قال الخطيب و
 يوجـد منهـا الـشيء       إنما: هذه الكتب موجودة عندكم، ومقدور عليها ببالدكم؟ فقال       

وقد كان أبو حاتم ابن حبان سبل كتبه ووقفهـا، وجمعهـا     : اليسير، والنزر الحقير قال   
في داٍر رسمها لها، فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان ضعف أمر الـسلطان،               

  .واستيالء ذوي العبث والفساد على أهل تلك البالد
                                         

 .)٣٧٥: ص( طبقات الحفاظ للسيوطي )١(
 .ولم أقف عليه في تاريخ بغداد). ٣٧٦: ص(طبقات الحفاظ للسيوطي ).٩٤/ ١٦ (:سير أعالم النبالء:  انظر)٢(
  ).٣١٦/ ٢: (المصدر السابق) ٣(
  ).٥٠٦/ ٣(ميزان االعتدال  )٤(
 ).٥٠/ ٧: (لسان الميزان) ٥(
، سير أعالم )١/٤١٧(معجم البلدان) ٣٠٤/ ٢(الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي : انظر) ٦(

  ).٦/٧٨(، األعالم )١٦/٩٥(لنبالء ا



– 

  )١٢٨٦(

ة كان يجـب أن يكثـر بهـا النـسخ،     ومثل هذه الكتب الجليل": ثم قال الخطيب 
فيتنافس فيها أهل العلم، ويكتبوها ويجلّدوها إحرازاً لها، وال أحسب المانع من ذلك كـان         
إال قلّة معرفة أهل تلك البالد بمحلِّ العلم وفضله، وزهدهم فيه، ورغبتهم عنـه، وعـدم                

  )١(".بصيرتهم به
  : طبع من مصنفاتهقد و

  .روف بصحيح ابن حبانكتاب التقاسيم واألنواع المع -١
  .كتاب الثقات -٢
  .كتاب معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين -٣
  . كتاب مشاهير علماء األمصار -٤
  . كتاب روضة العقالء ونزهة الفضالء -٥

ذكرها لي مـسعود بـن ناصـر        : )٢(فقد من مصنفاته الكثير، قال الخطيب     قد  و
 ألنهـا  ؛در لي الوصول إلى النظر فيهـا      السجزي، وأوقفني على تذكرة بأساميها، ولم يق      

  . غير موجودة بيننا، وال معروفة عندنا
:  فمن ذلـك   ،هتوأنا أذكر منها ما أستحسنه سوى ما عدلت عنه واطرح         : ثم قال 

كتاب الصحابة خمسة أجزاء، كتاب التابعين اثنا عشر جزءا، كتـاب أتبـاع التـابعين               
زءا، كتاب تبـاع التبـع عـشرون        خمسة عشر جزءا، كتاب تبع األتباع سبعة عشر ج        

ومن آخر ما صنف كتاب     : إلى أن قال   ...جزءا، كتاب الفصل بين النقلة عشرة أجزاء،      
 )٣(.وهذا من أنبل كتبه وأعزها: ثم قال، ...الهداية إلى علم السنن

  :وفاته
كانت وفاة اإلمام ابن حبان سـنة أربـع وخمـسين وثالثمائـة مـن الهجـرة          

  )٤(.قليم سجستان، وهو في عشر الثمانينبمدينة بست بإ) هـ٣٥٤(
                                         

  ).٣٠٢/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) ١(
  .)٣٠٣ - ٣٠١/ ٢(الجامع ألخالق الراوي )٢(
  .)٣٠٣/ ٢(الجامع ألخالق الراوي : انظر)٣(
: تاريخ دمشق، ٨٧٩رقم  ) ٨٩/ ٣(، تذكرة الحفاظ ٧٠رقم ) ٩٢/ ١٦(سير أعالم النبالء : مصادر الترجمة)٤(
/ ٢٦(تاريخ اإلسالم ) ٣١٦/ ٢(االكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف ـ ، ٦١٩٣ رقم) ٢٤٩/ ٥٢(

: ص( طبقات الحفاظ للسيوطي ،١٢٥رقم ) ١٣١/ ٣(طبقات الشافعية الكبرى  )٧٨/ ٦(األعالم للزركلي ) ١١٢
رقم  ) ٥٠٦/ ٣(ل ، ميزان االعتدا)٢٨١/ ١٥: (، البداية والنهاية)٢٣٦/ ٢(الوافي بالوفيات  ٨٤٧رقم ) ٣٧٥

  .٦٦١٩رقم ) ٤٦/ ٧( لسان الميزان ٧٣٤٦



 

 )١٢٨٧(

  :البن حبان" المجروحين"، و"الثقات"ي تاببكالتعريف : المطلب الثاني
   :"الثقات" التعريف بكتابه : أولًا

وال  ": فقـال  ،بين الحافظ ابن حبان في مقدمة كتابه أن موضوع الكتاب الثقات          
ت الـذين يجـوز االحتجـاج       إال الثقـا  ) أي كتاب الثقـات   ( أذكر في هذا الكتاب األول    

  )١(."بخبرهم
  : في كتابه على النحو التالي) ٢(ثم كان منهجه

 إلـى   -تعـالى –ومولده ومبعثه وهجرته إلى أن قبضه اهللا         بدأ بسيرة النبي     -١
 .جنته

رحمـة اهللا   -ثم ذكر بعده الخلفاء الراشدين المهديين بأيامهم إلى أن قتل علـي              -٢
 .-عليه

 :طبقاتثم رتب بقية الكتاب على ال -٣
 واحداً واحـداً علـى    -صلى اهللا عليه وسلم   -أصحاب رسول اهللا    : الطبقة األولى  -

تبعهم بمن اشتهر بكنيته، وفي نهاية هذا القسم ذكـر النـسوة مـن              أحروف المعجم، ثم    
  . ثم أردفهن بمن اشتهرت بكنيتها،الصحابة على األسماء أوالً

صلى اهللا عليـه    -صحاب رسول اهللا    وهم التابعون الذين شافهوا أ    : الطبقة الثانية  -
 ثـم   ، ثـم الكنـى    ، ورتبهم على المعجم بناء على الحرف األول من االسم فقط          ،-وسلم
  .كما صنع في الصحابة، النساء
 وذكـرهم علـى نحـو       ،تباع التابعين الذين رأوا التـابعين     أوهم  : الطبقة الثالثة  -

  .الطبقتين األوليين
  . ورتبهم كسابقيهم،ن الذين انتهى بهم إلى زمانه وهم تبع التابعي:الطبقة الرابعة -
 فاقتصر في   ، كما ذكر بشكل مختصر    ،أورد في كتابه هذا كل من هو ثقة عنده         -٤

 واسم أبيه، ونَقََل بعض أقواَل أئمِة الجـرِح والتعـديِل فيـه    ،الترجمة على اسم الشخص 
  .   أحيانا، وربما ذَكَر بعض شيوِخ وتالميِذ صاحِب الترجمة

  ".معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين"تعريف بكتابه ال
إنـي  : "بين الحافظ ابن حبان في مقدمة الكتاب أن موضوعه في الضعفاء فقال           

ذاكر ضعفاء المحدثين وأضداد العدول من الماضين ممن أطلق أئمتنـا علـيهم القـدح،           
                                         

  )١١/ ١(الثقات البن حبان   )١(
  .)١١، ١٠/ ١(انظر الثقات البن حبان ) ٢(



– 

  )١٢٨٨(

 ؛جرح، والعلة التـي بهـا قُـِدح   وصح عندنا فيهم الجرح، وأذكر السبب الذي من أجله         
 )١(".ليرفض سلوك االعوجاج بالقول بأخبارهم عند االحتجاج

:  فقـال ،وبين الحافظ  أنواع جرح الضعفاء عنده، وجعلها في عـشرين نوعـا   
فأما الجرح في الضعفاء فهو على عشرين نوعا، يجب على كل منتحٍل للـسنن طالـٍب        "

طلق على كل إنسان إال ما فيه، وال يقول عليه فوق ما             لئال ي  ؛لها باحٍث عنها أن يعرفها    
 .ثم ذكرها، )٢ ("...يعلم منه

ولم يكتف ابن حبان بذكر الضعفاء، بل ذكر ستة أجناس من أحاديـث الثقـات               
 وكشف ابن حبان عن الهدف من ذكـره لهـذه األصـناف     ،التي ال يجوز االحتجاج بها    

 االحتجاج بأخبارهم في    ي من الثقات في نف    وإنما ذكرنا هذه األجناس الست    ": الستة فقال 
 لـئال يغتـر     ؛هذه المواضع، وإن كان غير هذا الكتاب به أشبه، وإن لم يطل الكالم فيه             

بعض من لم ينعم النظر في صناعة األخبار، وال تفقه في صحيح اآلثار، فيحـتج علـى     
لصحاح إال   يخرجه في ا    من لم يكن العلم صناعته بخبر من هذه الضروب الست، ولئال          

  )٣(." وصفناهايبعد أن يصح له على الشرائط الت
  : ثم جاء منهجه في الكتاب كالتالي

وأقصد في " :المعجم قائال بعد المقدمة رتَّب الرواة في هذا الكتاب على حروف - ١
 إذ هو أدعى للمتعلم إلى حفظه، وأنشط للمبتدئ فـي وعيـه،   ؛ذكر أسمائهم المعجم 

 )٤(."هوأسهل عند البغية لمن أراد
 يذكر اسم الراوي كامال وكنيته، وقد يذكر بعض شيوخه وتالميذه  - ٢
  . واألسباب التي استند إليها في تكوين هذا الحكم،يذكر الحكم على الراوي - ٣
  . األئمة في الراوييقد ينقل بعد هذا رأ - ٤
مترجم، وقـد يـصدر     يختم الترجمة بأن يسوق ما يستنكر من حديث الراوي الْ          - ٥

 .، وقد يبين ما في الحديث من علة" أبو حاتمقال: "ذلك بقوله

                                         
  )٤/ ١(المجروحين البن حبان ) ١(
   )٩٠: ٦٢/ ١(انظر المجروحين البن حبان ) ٢(
   )٩٤: ٩٠/ ١(المجروحين البن حبان : انظر) ٣(
   ).١/٩٥ (المجروحين: انظر) ٤(



 

 )١٢٨٩(

  "لسان الميزان"ه  وكتابحجرالتعريف بالحافظ ابن : المبحث الثالث
  )١(:التعريف بالحافظ ابن حجر: المطلب األول

  :اسمه وكنيته ونسبه
اإلمام الحافظ العالمة أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي              هو  

  .جر الكناني العسقالني األصلبن محمود بن أحمد بن ح
  )٢(.ولد في مصر سنة ثالث وسبعين وسبعمائة   :مولده

   :حلته في طلب العلمر
 ، واإلسـكندرية ، منهـا مكـة  ، إلى بالد كثيرة-رحمه اهللا تعالى  -رحل الحافظ   

الشام وغيرها، وتلقى مختلف العلوم عن جماعة من العلماء، كل واحـد كـان             و ،واليمن
، واجتمـع لـه جملـة       )٣( واألصول ، والفقه ، واللغة ، والحديث ،لقراءاترأسا في فنه؛ كا   

 شـيخًا،   ٤٥٠وافرة من الشيوخ الذين تتلمذ على أيديهم، فقد بلغت جملة هؤالء الشيوخ             
المجمـع المؤسـس والمعجـم    " وترجم لهم في كتابـه الحافـل   ،وقد جمع أسماء هؤالء   

  ."المفهرس
  : شيوخهومن 

ت  (حمد بن سليمان النيسابوري المعروف بالنـشاوري اهللا بن محمد بن م     عبد – ١
   ).ه٧٩٠

  ). هـ٨١٧ت (اهللا بن ظهيرة المخزومي المكي جمال الدين   محمد بن عبد- ٢
ت (لعراقـي   ا زين الدين    ، أبو الفضل  الرحمن الرحيم بن الحسين بن عبد      عبد – ٣

   ).هـ٨٠٦
  ). ه٨٠٧ت ( أبو الحسن الهيثمي ، علي بن أبي بكر بن سليمان- ٤

                                         
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ). ٣/ ١(إنباء الغمر بأبناء العمر، البن حجر : انظر ترجمته في )١(

 طبقات الحفاظ، للسيوطي). ٣٦/ ٢( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي. ابن حجر للسخاوي
  ).٢٧٠/ ٧( ماد شذرات الذهب، البن الع، )٧/ ١(كشف الظنون، لحاجي خليفة ،)٥٥٢ص(
  )١٠٢ص(الجواهر والدرر )٢(
  ).١٦٥ - ١٤٢ص(الجواهر والدرر : انظر لرحالته)٣(



– 

  )١٢٩٠(

  :تالميذهومن 
             الرحمن بـن محمـد بـن أبـي بكـر شـمس الـدين الـسخاوي                 محمد بن عبد   -١

   .) هـ٩٠٢ت (
  .) هـ٨٨٥ت  (إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي -٢
  .) هـ٩٢٢ت  (زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري -٣
  .) هـ٨٧١ت ( الشافعي المكي الفضل أبو محمد، بن محمد بن محمد -٤

   : عليهثناء العلماء
شهد له القدماء بالحفظ والثقة واألمانة والمعرفة التامة والذهن الوقـاد والـذكاء        
المفرط وسعة العلم في فنون شتى، وشهد له شيخه العراقي بأنه أعلـم أصـحابه فـي                 

  )١(.الحديث
المجيـد، الحـافظ    الشيخ العالم الكامل الفاضل المحدث المفيـد        : "قال العراقي 

المتقن، الضابط الثقة المأمون، شهاب الدين أحمد أبو الفضل ابن الشيخ اإلمـام العـالم               
  )٢(."األوحد المرحوم نور الدين

 وإمام الحفاظ فـي  ،شيخ اإلسالم: "وقال الحافظ السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ     
وقد غلق بعده البـاب،     : "وقال ،)٣(" وحافظ الديار المصرية، بل حافظ الدنيا مطلقًا       ،زمانه

  )٤(."وختم به هذا الشأن
شيخ اإلسالم علم األعالم أمير المـؤمنين       : "وقال ابن العماد في شذرات الذهب     

  )٥(."في الحديث حافظ العصر
  :مؤلفاته 

وتـصانيفه أكثـر مـن أن        "،يعد الحافظ ابن حجر من المكثرين في التـأليف        
جنسا ونوعـا، التـي تـشنفت بـسماعها         ، جمع فيها فأوعى، وفاق أقرانه       )٦(" تحصى

                                         
  ).٢٦٩/ ١(الضوء الالمع  )١(
  .)٤٦/ ١(النكت على ابن الصالح  مقدمة )٢(
  )٢٥٣/ ١(طبقات الحفاظ  )٣(
  ).٢٥٤/ ١(المصدر السابق  )٤(
  ).٢٦٩/ ٧( شذرات الذهب )٥(
  .)٣/٥(أبجد العلوم ) ٦(



 

 )١٢٩١(

جماع؛ فرزق فيها الحظ الـسامي عـن اللمـس،          األسماع، وانعقد على كمالها لسان اإل     
  )١(."وسارت بها الركبان سير الشمس

  .مؤلفًا) ٢٧٣(وقد ذكر له السخاوي في ترجمته له 
  : مصنفاتهومن أشهر

 .إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة - ١
 .بة في تمييز الصحابةاإلصا - ٢
 .الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ٣
 .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - ٤
 .المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية - ٥
 .النكت على مقدمة ابن الصالح - ٦
 .الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف - ٧
 .بلوغ المرام في أدلة األحكام - ٨
 .ال األئمة األربعةتعجيل المنفعة بزوائد رج - ٩

 .تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس -١٠
 .تقريب التهذيب -١١
 .التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -١٢
 .تهذيب التهذيب -١٣
 .لسان الميزان -١٤
 .نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر -١٥

معجم مؤلفات ابـن حجـر      : "وذكر الدكتور ناصر بن سعود السالمة في كتابه       
مائـة وسـت    ) ١٢٦(عناوين المخطوطات الموجودة له، وأوصـلها إلـى         " قالنيالعس

  .وعشرين مخطوطة
 . هـ٨٥٢سنة كانت وفاة الحافظ ابن حجر  :وفاته

                                         
  .)٢١٣ص( لحظ األلحاظ )١(



– 

  )١٢٩٢(

  )١(:التعريف بكتاب لسان الميزان البن حجر: المطلب الثاني
هو تـراجم   و ،"ميزان االعتدال "كموضوع أصله   كتاب لسان الميزان    موضوع  

ء، مع االستدراك والتعقيب واإلضافة على كالم اإلمام الذهبي إن احتـاج            الرواة الضعفا 
  .األمر إلى ذلك

  :وجاء منهج الحافظ ابن حجر في الكتاب على النحو التالي
صلى اهللا عليـه    -حفظ اهللا لسنة نبيه      افتتح المؤلف كتابه بمقدمٍة نفيسٍة بيّن فيها       -

تناء بها والتفتيش عـن حـال       ، وبين أهمية السنة النبوية وضرورة االع      -موسل
  .رجال الحديث وحملة اآلثار

  .ثم ختم المقدمة بعشرة فصول يحتاج إليها في علم الجرح والتعديل -
ثم شرع في تراجم الرواة مرتَّبين على حروف المعجم في أسـمائهم وأسـماء               -

 .آبائهم، ثم ذكر الكنى، ثم المبهمين والمبهمات
 لكـونهم فـي     ؛"اللـسان " كان قد حذفها من      ثم ذكر فصالً ضمّنه األسماء التي      -

بأسمائهم المجردة فقـط دون     " اللسان" ثم عاد فأدخلهم في آخر       ،"تهذيب الكمال "
  .ترجمة، أو بترجمة موجزة

ورمز لهـا    ،تراجم زادها من عنده   " الميزان"زاد الحافظ ابن حجر إلى األصل        -
ـ ( وتراجم أخرى أخذها من كتاب شـيخه العراقـي          ،)ز(بالرمز   ل ميـزان  ذي
  .)ذ(، ورمز لها بالرمز )االعتدال

 الحـافظ ابـن    فهو كـالم  ذلك وما بعد  ،)انتهى(ذَيل كالم الحافظ الذهبي بقوله       -
  .حجر

                                         
  .)١٩٣-١/١٩١( انظر لسان الميزان )١(



 

 )١٢٩٣(

الرواة الذين ذكرهم الحافظ ابن حبان في الثقـات وفـي المجـروحين،             "فصل بعنوان   
  "وتعقبه فيهم الحافظ ابن حجر في اللسان

 )١(.إسحاق بن أبي يحيى الكعبي - ١
  . وابن جريج،سفيان الثوري: روى عن
  .علي بن سعيد بن شداد: روى عنه

  )٢(.ذكره ابن حبان في الثقات
 ،ينفرد عن الثقات ما ليس من حديث األثبات       ": قال، و )٣(وذكره في المجروحين  

 ، ال يحل االحتجاج به    ،ويأتي عن األئمة المرضيين ما هو من حديث الضعفاء والكذابين         
  ". إال على سبيل االعتبار؛وال الرواية عنه
 كـان  : عن ابن عباس قال، عن عطاء،بن جريجاوهو الذي روى عن    ": ثم قال 

إن " :-صلى اهللا عليه وسلم   - فقال له النبي     ، مؤذن يطرب  -صلى اهللا عليه وسلم   -للنبي  
ثنـا مكحـول    :  قـال  ،" وإال فال تؤذن   ، فإن كان أذانك سمحا سهال     ،األذان سمح سهل  

 ، ثنا إسحاق بن أبي يحيى الكعبي      ، ثنا علي بن معبد    ،س بن عبد األعلى    ثنا يون  ،ببيروت
-صلى اهللا عليه وسلم   - وليس لهذا الحديث أصل من حديث رسول اهللا          ،بن جريج اعن  

.")٤(  
: قول ابن حبان في المجـروحين وتعقبـه بقولـه         )  ٥(ذكر ابن حجر في اللسان    

  ."فيه في الضعفاء ما قال فذكره في كتاب الثقات بعد أن قال ،وغفل ابن حبان"
مكانه في الضعفاء، وذكر ابن حبان له في الثقات ال محل له بعد أن قـال    : قلت

 فقـد  ،موافق لكالم العلماءالو ذا هثبات، وه هالك يأتي بالمناكير عن األ    : فيه في الضعفاء  
حدث عـن جماعـة مـن الثقـات     : )٧(قال ابن عدي ، و )٦(منكر الحديث : قال الدارقطني 

                                         
  ميزان ٦٠)١٣٧/ ١( المجروحين البن حبان ١٢٤٧١) ١٠٩/ ٨(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في) ١(

  ١٠٨٤)٨٤/ ٢(  لسان الميزان ٨٠٤)٢٠٥/ ١(االعتدال 
  ١٢٤٧١) ١٠٩/ ٨(الثقات البن حبان  )٢(
  ٦٠)١٣٧/ ١(المجروحين البن حبان  )٣(
  ٦٠)١٣٧/ ١(المجروحين البن حبان  )٤(
  ١٠٨٤)٨٤/ ٢(لسان الميزان  )٥(
  ٩٤) ٢٥٧/ ١(الضعفاء والمتروكون للدارقطني  )٦(
  ١٦٥)٥٥٠/ ١(الكامل في ضعفاء الرجال  )٧(



– 

  )١٢٩٤(

بن أبي يحيـى مـن      اولم أر إلسحاق    :  ثم قال بعد أن ساق له حديثين منكرين         ر،مناكي
  . ومقدار ما رأيته مناكير،الحديث إال مقدار عشرة، أو أقل

هالـك يـأتي بالمنـاكير عـن        : قال، و )١(في الميزان أيضا  ذكره الذهبي   قد  و
  .في الثقات وذكر قول ابن حبان في المجروحين مختصرا، ولم يشر إلى قوله ،اإلثبات

حـدثَنَا  :  في السنن قال   )٢(أما حديثه الذي ذكره ابن حبان فقد أخرجه الدارقطني        
عِلي بن محمٍد الِْمصِري، نا ِمقْدام بن داود، ثنا عِلي بن معبٍد، ثنا ِإسحاقُ بن َأِبي يحيـى         

صـلى اهللا  -كَان ِلرسوِل اللَّـِه  : اٍء، عِن ابِن عباٍس قَاَلالْكَعِبي، عِن ابِن جريٍج، عن عطَ    
 ،الَْأذَان سمح سهلٌ  «:   مَؤذِّن يطِْرب، فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم         -عليه وسلم 

 ، في الموضوعات)٣(ه ابن الجوزيذكرقد  و،» وِإلَّا فَلَا تَُؤذِّن،فَِإن كَان َأذَانُك سهلًا سمحا
في تنزيـه   ) ٥( وابن عراق  ، المصنوعة في األحاديث الموضوعة    ئ في الآلل  )٤(والسيوطي

: في الفتح  )٦( وقال الحافظ ابن حجر    ،الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة     
 ، وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، وهو ضعيف عند الـدارقطني           ،أخرجه الدارقطني "

  ." ثم غفل فذكره في الثقات، ال تحل الرواية عنه:بن حبانا وقال ،وابن عدي

 )٧(.الحسن بن محمد البلخي أبو محمد، قاضي مرو - ٢
  .حميد الطويل، وعوف األعرابي، وهشام بن حسان وغيرهم: روى عن
وارث بن الفضل، وإبراهيم بـن مهـدي، وأحمـد بـن عبـد اهللا               : روى عنه 

يانانيوغيرهم،الِفر .  
كان على قضاء مرو يروي عن مقاتل بن        : قال، و )٨(ذكره ابن حبان في الثقات    

 وكـان فـي   ،بن المبارك يميل إليها وكان   ، روى عنه أهل مرو الحكايات     ،حيان والناس 

                                         
  ٨٠٤)٢٠٥/ ١(ميزان االعتدال  )١(
  ٩١٧)٤٤٦/ ١(السنن كتاب الصالة باب ذكر اإلقامة واختالف الروايات فيها ) ٢(
  )٨٧/ ٢(الموضوعات  )٣(
  )١١/ ٢(الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة  )٤(
  )٩٨/ ٢(تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة  )٥(
  )٨٨/ ٢(فتح الباري  )٦(
  ٢١٤) ٢٣٨/ ١( المجروحين البن حبان ١٢٧٨٩) ١٦٨/ ٨(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في )٧(
  ١٢٧٨٩) ١٦٨/ ٨(ات البن حبان الثق )٨(



 

 )١٢٩٥(

  .أيامه على القضاء بها
 شيخ يـروي عـن      ،الحسن بن محمد البلخي   : قال، و )١(وذكره في المجروحين  

 وعن غيرهما من الثقات األحاديـث  ،األعرابي األشياء الموضوعةحميد الطويل وعوف   
 وهذا شـيخ لـيس يعرفـه إال         ، وال الرواية عنه بحال    ، ال يجوز االحتجاج به    ،المقلوبة

  .الباحث عن هذا الشأن
:  وتعقبـه بقولـه  ،قول ابن حبان في المجروحين )  ٢(وذكر ابن حجر في اللسان    

  . " فذكره في الثقات،وقد غفل ابن حبان"
 كما قـال ابـن   ،مكانه في الضعفاء، وذكر ابن حبان له في الثقات غفلة : قلـت 

،  نعـيم  ي وأب ، والعقيلي ، كابن عدي  ،حجر، فقد ذكره غير واحد من العلماء في الضعفاء        
  .  لروايته المناكيروذلك

  )٣(."ليس بمعروف منكر الحديث عن الثقات": قال ابن عدي
والْحـسن بـن محمـد      ": ما ذكره ابن حبان   وقال بعد أن ساق له أحاديث منها        

الْبلِْخي هذَا ال َأدِري هْل لَه من الْحِديث غير ما ذَكَرتُ َأم ال، وِإن رِوي عنْه غَيـر مـا                    
نَاِكيرا مكُلُّهقَِليال و كُوني فَِإنَّه تُه٤(."ذَكَر(   

  )٥(."منكر الحديث": وقال العقيلي
 ومعـاذ   ، حدث عنه الفرياناني   ،حدث عن حميد الطويل بمناكير     ":بو نعيم وقال أ 

  )٦(". ال شيء، ووارث بن الفضل،بن أسد
  )٧(."حدث، عن حميد، عن َأنس أحاديث موضوعة": وقال أبو سعيد النقاش

عن أبي علي النيسابوري يروي، عن حميد، وغيـره أحاديـث           ": وقال الحاكم 
  )٨(".منكرة

                                         
  ٢١٤) ٢٣٨/ ١(المجروحين البن حبان  )١(
  ٢٣٨٣)١١١/ ٣(لسان الميزان )٢(
  ٤٥٤) ١٦٥/ ٣(الكامل في ضعفاء الرجال )٣(
  ٤٥٤) ١٦٥/ ٣(الكامل في ضعفاء الرجال )٤(
  )٢٤٢/ ١(الضعفاء الكبير للعقيلي )٥(
  )٧٣:ص(الضعفاء ألبي نعيم )٦(
  ٢٣٨٣)١١١/ ٣(لسان الميزان )٧(
  ٢٣٨٣)١١١/ ٣(لسان الميزان )٨(



– 

  )١٢٩٦(

 ونقل قول ابن حبان في المجروحين مختصرا ،         ،)١(ذهبي في الميزان  وذكره ال 
  .ولم يشر إلى قوله في الثقات

  .) ه٢٠٠-١٩١( وأرخ وفاته بين،)٢("متروك الحديث": وقال في تاريخ اإلسالم

  : فقال،حديثين في ترجمته )٣(وقد ساق له ابن حبان
صـلى اهللا   -اهللا   قال رسول    : عن أنس بن مالك قال     ،عن حميد الطويل  : األول

  ".اهمِح رعطَ قَدقَ فٍَقاِس فَن ِمهتَيمِر كَجو زنم" :-عليه وسلم
 قـال   : عن أبي هريـرة قـال      ،بن سيرين ا عن   ،عن عوف األعرابي  : والثاني

ـ  الِْماِئ الصرجا َأهلَ فَةَُأرم الِْتلَما حذَِإ" :-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا   ـ قَ الِْماِئقَ  ِتاِن
ـ لَ فَقُلْا الطَّهبرا ضذَِإ فَ،-لَّج وزع-  اِهللايِلِبي س  فِ ِداِهجم الْ ِتِبخْمالْ ا يـ ي َأِرد حـ د  ن ِم
   ".ٍةمس نَقُتْ ِعٍةعض ولِّكُا ِبهلَ فَتْعضا وذَِإ فَ،ِرجَأ الْنا ِمهلَ ا مِقاِئلَخَالْ

 ثنـا وارث بـن   ،بن الحسن بـن قتيبـة  أخبرنا بالحديثين جميعا محمد : ثم قال 
 -يعني الحسن بن محمد البلخـي     - وقال   ، ثنا حميد  ، ثنا الحسن بن محمد البلخي     ،الفضل

  . حدثنا عوف:في الخبر اآلخر
وقـال فـي     ،" ورفعـه باطـل    ، الشعبي قوُل": قال ابن حبان في الحديث األول     

  . فهذا الحديث ال أصل له: الحديث الثاني
ـ  ورف الشعبي، هو من قول     :لحديث األول أما قوله عن ا   : قلت  فقـد   ،ه باطـل  ع

وهذا الحديث مسنده منكر، وإنمـا      ": بعد ذكره لهذا الحديث قال     وافقه في قوله ابن عدي    
  )٤(." قوله-رحمه اهللا-يروي هذا عن الشعبي 

مـن  ) ٧(ابـن حبـان   ، و )٦(البيهقي، و )٥(فأخرجه أبو نعيم  ي  شعبالأما األثر عن    و
وصـحح إسـناده   ،  عـن الـشعبي مـن قولـه       ، عن مطرف  ،ةطريق الخليل بن زرار   

                                         
  ١٩٣٧) ٥١٩/ ١(ميزان االعتدال )١(
  ٦٧)١٠٩١/ ٤(تاريخ اإلسالم ت بشار )٢(
  ٢١٤) ٢٣٨/ ١(المجروحين البن حبان )٣(
  )١٦٥/ ٣(الكامل في ضعفاء الرجال )٤(
  )٣١٤/ ٤(الحلية )٥(
  )١٥٧/ ١١(شعب اإليمان ) ٦(
  )٢٣٠/ ٨(الثقات)٧(



 

 )١٢٩٧(

  )  ١(.العراقي
قال ابـن   ف،    "ال أصل له  ":  وقال ،أما الحديث الثاني الذي ذكره ابن حبان      : قلت

وهذا أيضا منكر عن عوف، وهشام، عن ابـن سـيرين،           ": عدي بعد ذكره لهذا الحديث    
 فـي   )٤(وأقره السيوطي  ،"الموضوعات" في   )  ٣( أورده ابن الجوزي   ،)٢("عن أبي هريرة  

  ".تنزيه الشريعة" في ) ٥( وابن عراق،"الآللئ"
 )٦(.الحسين بن عطاء بن يسار المدني - ٣

  . وزيد بن أسلم،أبيه: روى عن
  .عبد الحميد بن جعفر: روى عنهو

  )٧(." ويدلس،يخطئ": وقال، ذكره ابن حبان في الثقات
كير التـي ليـست   يروي عن زيد بن أسلم المنـا ":  فقال وذكره في المجروحين  

  )٨(." ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد لمخالفته األثبات في الروايات،تشبه حديث األثبات
 قلت ألبـي    :بن عمر قال  ا عن   ،روى عن زيد بن أسلم    : ا فقال ثم ساق له حديثً   

ِإن " : فقـال  ، كمـا سـألتني    -صلى اهللا عليه وسلم   - قال سألت رسول اهللا      ، أوصني :ذر
 حتَ الضلَّيص     الْغَاِفِلين ِمن تُكْتَب ِن لَمتَيكْعى ر،      الْفَاِئِزين ا كُنْتَ ِمنعبتَ َأرلَّيص ِإنو ،  ِإنو 

     ِئٍذ ذَنْبموي كتَِّبعي ا لَمتَ ِستلَّيص،      الْقَاِنِتين تَ ِمنا كُِتباِنيتَ ثَملَّيص ِإنو ،    تَ اثْنَتَيلَّيص ِإنو 
 ِفيهـا   -عز وجلَّ - ا ساعٍة ِإلَّا هللا    وما ِمن يوٍم ولَيلٍَة ولَ     ، بنَى اللَّه لَك بيتًا ِفي الْجنَّةِ      عشْرةَ

     شَاءي نلَى ما عِبه نمقَةٌ يدص،     قَ اللَّهدا تَصملَّ - وجو زع-    َأن َل ِمـنٍد ِبَأفْـضبلَى عع 
 ِذكْر هلِْهملَّ-اللَِّه يجو زع-."  

 ثنـا أبـو     ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي     ،أنبأناه محمد بن مسرور بأرغيان    : قال

                                         
  )٤٧٩: ص(األسفار المغني عن حمل )١(
  )١٦٧/ ٣(لكامل في ضعفاء الرجال)( ٢(
  )٢٦٠/ ٢" (الموضوعات)٣(
  )١٣٨/ ٢" (الآللئ)"٤(
  )٢٠٠/ ٢" (تنزيه الشريعة)٥(
ميزان االعتدال ) ٢٤٣/ ١( المجروحين البن حبان ٧٤٠٥)٢٠٩/ ٦(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في) ٦(
  ٢٥٦٧) ١٨٧/ ٣( لسان الميزان ٢٠٢٥) ٥٤٢/ ١(
  ٧٤٠٥)٢٠٩/ ٦(الثقات البن حبان )٧(
  )٢٤٣/ ١(المجروحين البن حبان )٨(



– 

  )١٢٩٨(

ال ": ثم قـال  ،   عن زيد بن أسلم    ، عن حسين بن عطاء    ، ثنا عبد الحميد بن جعفر     ،عاصم
  ."يصح هذا كله

  .في الثقاتله أشار إلى ذكر ابن حبان ، و)١(وذكره ابن حجر في اللسان
 وهو قليل   ،شيخ منكر الحديث  ": قال عنه أبو حاتم   فقد  انه في الضعفاء،    مك: قلت

لـيس  ": وقال أبـو داود ، )٣("كذاب":  وقال ابن الجارود ،)٢(" وما حدث به فمنكر    ،الحديث
  )٤(."هو بشيء

نقل قول ابن حبان في المجروحين مختـصرا،        ، و )٥(وذكره الذهبي في الميزان   
  .ولم يشر إلى قوله في الثقات

 في  )٦( عاصم ابن أبي  فأخرجه    حديثه الذي ذكره ابن حبان في المجروحين       أما
 وهو ابن يساٍر،    ، عطَاءٍ  عن حسين بنِ   ،اآلحاد والمثاني من طريق عبد الْحِميِد بن جعفَرٍ       

    رِن ِعمِن ابع ،لَمِن َأسِد بيز نهنأعِصِن:  قَاَل ِلَأِبي ذَرَأو ،ما عَأِخـي،   : ي، فَقَاَلي ـنا ابي
ِإن صـلَّيتَ الـضحى     «:  كَما سَألَتِْني، فَقَـالَ    -صلى اهللا عليه وسلم   -سَألْتُ رسوَل اللَِّه    

تا ركْعتَيِن لَم تُكْتَب ِمن الْغَاِفِلين، وِإن صلَّيتَها َأربعا كُِتبتَ ِمن الْعاِبِدين، وِإن صلَّيتَها سِ             
لَم يتْبعك ِفي ذَِلك الْيوِم ذَنْب، وِإن صلَّيتَها ثَماِنيا كُِتبتَ ِمن الْقَاِنِتين، وِإن صلَّيتَها اثْنَـا              

ِللَّـِه  عشَر بنَى اللَّه عز وجلَّ لَك بيتًا ِفي الْجنَِّة، وما ِمن يوٍم ولَا لَيلٍَة ولَا ساعٍة ِإلَّـا                    
تَعالَى ِفيِه صدقَةٌ يمن ِبها علَى من يشَاء ِمن ِعباِدِه، وما من اللَّه عز وجلَّ علَى عبـٍد                  

هِذكْر هلِْهمي ِبِمثِْل َأن«.  
-وهذا الكالم ال نعلمه يروى عـن النبـي          ":  وقال ،وأخرجه البزار في مسنده   

ن هذا الوجه، وال نعلم روى ابن عمر، عن أبي ذر حـديثا              إال م  -صلى اهللا عليه وسلم   
  )٧(."مسندا إال هذا الحديث

                                         
  ٢٥٦٧) ١٨٧/ ٣(لسان الميزان )١(
  ٢٧٣) ٦١/ ٣(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )٢(
  ٢٥٦٧) ١٨٧/ ٣(لسان الميزان )٣(
  ٢٥٦٧) ١٨٧/ ٣(لسان الميزان )٤(
  ٢٠٢٥) ٥٤٢/ ١(ميزان االعتدال )٥(
  ٩٨٧)٢٣١/ ٢( أبي عاصم اآلحاد والمثاني البن)٦(
  - ٣٨٩٠)٣٣٥/ ٩(البحر الزخار = مسند البزار )٧(



 

 )١٢٩٩(

  )١(."في إسناده نظر":  وقال،وأخرجه البيهقي في السنن

                                         
  - ٤٩٠٦) ٦٩/ ٣(السنن الكبرى للبيهقي )١(



– 

  )١٣٠٠(

 ضـعفه   ،رواه البزار، وفيه حسين بن عطاء     ": وقال الهيثمي في مجمع الزوائد    
 ولـم يتنبـه   ،)١("يخطـئ ويـدلس  :  وقال ، وذكره ابن حبان في الثقات     ،أبو حاتم وغيره  

  .المجروحينالهيثمي لذكر ابن حبان له في 
 فرواه حـسين  ،اختلف عليه في إسنادهوالحديث مداره على زبد بن أسلم،   : قلت

  . عن أبي ذر،عن ابِن عمر،  عن زيد بن أسلم،بن عطاء
 عن عبد اهللا بـن عمـرو        ، فرواه عن زيد بن أسلم     ،وقد خالفه الصلت بن سالم    

 من طريق موسـى     )٢("الضعفاء"أخرجه العقيلي في    ،  ي الدرداء مرفوعا   عن أب  ،السهمي
  . عن الصلت،يعقوب الزمعيبن 

، ولم يذكر في إسناد األول زيـد        )٣("العلل"ذكر الحديثين ابن أبي حاتم في       قد  و
، )مـولى لعمـر  : (قلت ألبي: "ثم قال عقبه". مولى لعمر بن الخطاب  : " بل قال  ،بن أسلم 

جميعـا  : أيهما أشبه؟ قَـالَ   : قلتُ َألِبي : ثم قال ،  "فيما أرى ) ن أسلم زيد ب : (من هو؟ قال  
  .مضطَِربيِن؛ لَيس لَهما ِفي الرواية معنى

 ضعفه أبو حاتم    ، فاألول فيه حسين بن عطاء     ؛كال  الحديثين ضعيف جدا    : قلت
، )٤("ديثـه ال يصح ح":  قال عنه البخاري،والثاني فيه الصلت بن سالم،   كما سبق  ،وغيره
  )٥(."يءمنكر الحديث ليس بش": أبو حاتمفيه وقال 

 )٦(.الحكم بن أبي القاسم: الحكم بن طَهمان، أبو عزة الدباغ، وهو الذي يقال له - ٤
 ، وشهر بن حوشـب    ، الرباب مولى معقل بن يسار     و وَأب ،ابن عون : روى عن 

 . وغيرهم،والحسن
 وموسـى بـن    ، بن عـون الزيـادي      ومحمد ، وأبو الوليد  ،أبو نعيم : روى عنه 

  . وغيرهم،إسماعيل

                                         
  )٢٣٧/ ٢(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )١(
  )٢/٢٠٩(الضعفاء الكبير للعقيلي )٢(
  )٢٧٨/ ٢(علل الحديث البن أبي حاتم )٣(
  ١٧٥) ٧٥: ص(الضعفاء الصغير للبخاري ت أبي العينين )٤(
  ١٩١٦) ٤٣٧/ ٤(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )٥(
 لسان الميزان ٢١٧٧) ٥٧١/ ١( ميزان االعتدال ١٢٩٣٧) ١٩٣/ ٨(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في) ٦(
)٢٦٨٩(٢٤٣/ ٣  



 

 )١٣٠١(

   )١(.ذكره ابن حبان في الثقات
  )   ٢(.وذكره في ذيل الضعفاء

 ثـم   ،ونقل ابن حبان أن ابن مِعين ضـعفه       ": فقال وذكره ابن حجر في اللسان    
  )٣(."تناقض ابن حبان فذكره في الثقات

ثقة ال بأس بـه  ": أبو حاتمفيه ال  الحكم بن طَهمان، أبو عزة الدباغ ثقة، ق       : قلت
أبـو عـزة    ":  وقال يحيى بن معـين     ،)٥("شيخ ثقة ": ة وقال أبو زرع   ،)٤("صالح الحديث 
  )٧(.أن ابن معين وثقه  وذكر ابن حجر،)٦("الدباغ صالح

  .   وغفل فنقل أن ابن معين ضعفه،وتناقض ابن حبان فذكره في ذيل الضعفاء
ار إلى  تضعيف ابن حبان لـه فـي ذيـل            وأش) ٨( وذكره الذهبي في الميزان   

( وفاتـه بـين     ) ٩( وأرخ في تاريخ اإلسـالم     ، ولم يشر إلى ذكره له في الثقات       ،الضعفاء
  ). ه١٧٠ - ١٦١

   )١٠(. َأبو روح الواسطي،ابن محدوج: خالد بن مفدوح، ويقال - ٥
  .أنس وغيره: روى عن
يد العطـار   ويحيـى بـن سـع   ، وَأبو أسـامة ،علي بن عبد العزيز: روى عنه 

  . وغيرهم،الحمصي
 ، أبـو روح   ،خالد بن محـدوج الواسـطي     ":  وقال ،ذكره ابن حبان في الثقات    

  )١١(." روى عنه أبو أسامة،يروي عن أنس بن مالك

                                         
  ١٢٩٣٧) ١٩٣/ ٨(الثقات البن حبان )١(
  ٢١٧٧) ٥٧١/ ١(ميزان االعتدال )٢(
  ٢٦٨٩)٢٤٣/ ٣(لسان الميزان )٣(
  ٥٤٩) ١١٨/ ٣(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )٤(
  ٥٤٩)١١٨/ ٣(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )٥(
  ٥٤٩)١١٨/ ٣(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )٦(
  ٢٦٨٩)٢٤٣/ ٣( لسان الميزان -٢٢١) ٤٥٩/ ١(تعجيل المنفعة )٧(
  ٢١٧٧) ٥٧١/ ١(ميزان االعتدال )٨(
  ٤٧٠)٥٦٢/ ٤(تاريخ اإلسالم ت بشار )٩(
/ ١( ميزان االعتدال - ٣٠٠)٢٨١/ ١( المجروحين البن حبان -  ٢٥١٨)٢٠٦/ ٤(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في)١٠(

  ٢٩٠١) ٣٤٠/ ٣( لسان الميزان ٢٤٦٥)٦٤٢
  - ٢٥١٨)٢٠٦/ ٤(الثقات البن حبان )١١(



– 

  )١٣٠٢(

 ،بن محدوج ا : ويقال ،خالد بن مقدوح الواسطي   ":  وقال ،وذكره في المجروحين  
خبار حتى صار ممـن      يقلب األ  ، روى عنه أبو أسامة    ، عن أنس  يروي ،كنيته أبو روح  

  )١(". وكان يزيد بن هارون يرميه بالكذب،ال يحتج به في اآلثار
 فـذكره فـي   ،ثم غفـل ":  وتعقب ابن حبان بقوله  ،وذكره ابن حجر في اللسان    

   )٢(."الثقات
بن ، وا )٥(العقيلي، و )٤(الساجي، و )٣(مكانه في الضعفاء، فقد ذكره البخاري     : قلت

:  وقال أبـو حـاتم     ،)٧("كان يزيد يرميه بالكذب   ":  البخاري الوق ،في الضعفاء ) ٦(الجارود
 قال النَّسائي فـي     : وقال ابن حجر   ،)٨(" منكر الحديث جدا   ، ضعيف الحديث  يء،ليس بش "
عامة ما يرويـه  ":  وقال ابن عدي،)١٠("ليس بثقة، وال يكتب حديثه    "": )٩(الجرح والتعديل "

   )١٢(."ر الحديث ضعيف جداهو عندهم منك":  وقال ابن عبد البر،)١١("رمناكي

أشار إلى  قـول     ، و )١٤(وذكره في الميزان   ،)١٣("واه":  في المقتنى  وقال الذهبي 
  .المجروحين، ولم يشر إلى ذكره له في الثقاتفي ابن حبان عنه  

                                         
  - ٣٠٠)٢٨١/ ١(المجروحين البن حبان )١(
  ٢٩٠١) ٣٤٠/ ٣(لسان الميزان )٢(
  ١٠٨) ٥٦: ص(فاء الصغير للبخاري ت أبي العينين الضع)٣(
  ٢٩٠١) ٣٤٠/ ٣(لسان الميزان )٤(
  ٤٢٣)١٥/ ٢(الضعفاء الكبير للعقيلي )٥(
  ٢٩٠١) ٣٤٠/ ٣(لسان الميزان )٦(
  ٥٨٩) ١٧٢/ ٣(التاريخ الكبير للبخاري  )٧(
  ١٥٩٨)  ٣٥٤/ ٣(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )٨(
  لتعديل البن أبي حاتملم أقف عليه في الجرح وا) ٩(
  ٢٩٠١) ٣٤٠/ ٣(لسان الميزان )١٠(
  ٥٧٤)٤١٩/ ٣(الكامل في ضعفاء الرجال )١١(
  ٢٩٠١) ٣٤٠/ ٣(لسان الميزان )١٢(
  ٢٢٤١)٢٤٠/ ١(المقتنى في سرد الكنى )١٣(
  ٢٤٦٥)٦٤٢/ ١(ميزان االعتدال )١٤(



 

 )١٣٠٣(

     )١(.راشد بن معبد الواسطي - ٦
  .أنس: روى عن
ـ  ، وزيد بن الحباب ، وأبو نعيم  ،يزيد بن هارون  : روى عنه   ،امع وعامر بـن ج

  . وغيرهم،أبو بكر
 ، يروي عن أنس بـن مالـك       ،راشد بن معبد  ": فقال ذكره ابن حبان في الثقات    

  )٢(." وأبو نعيم،روى عنه الحسن بن حبيب
 شيخ يروي عن أنـس      ،راشد بن معبد الواسطي   ": الفق وذكره في المجروحين  

د مـن    يشه ، عن أنس أشياء موضوعة ال أصول لها       ، روى عنه زيد بن حباب     ،بن مالك 
  )٣(."ليس العلم صناعته أنها موضوعة يكثر ذكرها

    )٤(." فتناقض،وذكره ابن ِحبان في الثقات":  فقالوتعقبه ابن حجر في اللسان
 وليس في الثقات، فقد ضعفه      ،راشد بن معبد الواسطي مكانه في الضعفاء      : قلت

. في الـضعفاء  ) ٩(عقيلي وال ،)٨(وذكره الساجي ،  )٧(وابن شاهين  ،)٦( والنسائي ،)٥(ابن معين 
تضعيف النـسائي    ونقل ابن عدي  ،  )١٠("روى عن َأنس أحاديث موضوعة    ": وقال الحاكم 

:  وقال أبو موسـى المـديني     ،)١٢("ِفي حِديثه موضوعات لَا شَيء    " :وقال أبو نعيم  ،  )١١(له
   )١٣(".ضعفوه"

                                         
 ميزان ٣٤١) ٢٩٨/ ١ ( المجروحين البن حبان٢٦٦٨)٢٣٣/ ٤(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في) ١(

  )٨٦/ ٤( الكامل في ضعفاء الرجال ٣٠٨٨) ٤٣٦/ ٣( لسان الميزان ٢٧٠٩)٣٦/ ٢(االعتدال 
  ٢٦٦٨)٢٣٣/ ٤(الثقات البن حبان ) ٢(
  ٣٤١) ٢٩٨/ ١(المجروحين البن حبان ) ٣(
  ٣٠٨٨) ٤٣٦/ ٣(لسان الميزان )  ٤(
  )٥٤٢) (٤٠٢: ص( الجنيد سؤاالت ابن)  ٣٨٥/ ٤( رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) ٥(
  )٤٠: ص(الضعفاء والمتروكون للنسائي ) ٦(
  ٩٠: ص(تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ) ٧(
  ٣٠٨٨) ٤٣٦/ ٣(لسان الميزان ) ٨(
  ٤٨٩) ٥٥/ ٢(الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٩(
  )٤٣٦/ ٣(لسان الميزان )  ١٠(
  )٨٦/ ٤(الكامل في ضعفاء الرجال )  ١١(
   )٨٢: ص(يم الضعفاء ألبي نع)  ١٢(
  )٣٦/ ٢(ميزان االعتدال )  ١٣(



– 

  )١٣٠٤(

    ولم أقف على أحد علَدال بـأس  ": ولـه ن أبي داود ق ع )١( إال ما نقل ابن حجر     ه
  ."به

قول ابن حبان في المجروحين مختـصرا ، ولـم          ) ٢(وذكر الذهبي في الميزان   
 . يشر إلى ذكره له في الثقات

 )٣(.زرعة بن إبراهيم الدمشقي الزبيدي - ٧
  . وغيرهم، ونافع مولى ابن عمر، وخالد بن اللجالج،عطاء: روى عن
 ،ومحمـد بـن إسـحاق      ، ومحمد بن شـعيب    ،سعيد بن َأِبي هالل   : روى عنه 

  .يرهمغو
 يروي  ،زرعة بن ِإبراِهيم الدمشِْقي الزبيِدي    ":  وقال ،ذكره ابن حبان في الثقات    

 ومحمد بـن شُـعيب بـن    ، روى عنه سعيد بن َأِبي ِهلَال    ، وخَاِلد بن اللَّجلَاج   ،عن عطاء 
ي أشياء يرويها يـوهم أنـه    حدثني الزبيدي ف: ويقول، وهو الذي روى عنه بقية    ،شَابور

  )٤(." يجب أن يعتبر بحديثه من غير رواية بقية عنه،محمد بن الوليد بن عمار الزبيدي
  .ولم أقف عليه في المجروحين البن حبان

 ثم تعقبـه  ،نقل كالم ابن حبان في الثقات    ، و )٥(ذكره ابن حجر في اللسان    لكن  و
  ".وذكره أيضا في الثقات فتناقض": بقوله

 فـأين   ،ا ذكره ابن حجر في اللسان هو كالم ابن حبـان فـي الثقـات              م: قلت
  . واهللا أعلم،تناقض؟ ولم أقف عليه في المجروحين البن حبانال

 ،ليس بـالقوي  ": قال أبو حاتم  ومكانه في الضعفاء، فقد ضعفه أكثر أهل العلم،         
:  وقال أبو نعـيم    ،)٧(" ولم يكن ِبالْقَِوي   ،كَان يضعف ":  وقال ابن المديني   ،)٦("يكتب حديثه 

                                         
  )٤٣٦/ ٣(لسان الميزان )  ١(
  ٢٧٠٩)٣٦/ ٢(ميزان االعتدال ) ٢(
 لسان الميزان – ٢٨٥٩)٧٠/ ٢( ميزان االعتدال - ٨٠٣٤)٣٤٣/ ٦(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في) ٣(
)٣٢٠٠)٤٩٨/ ٣  
  - ٨٠٣٤)٣٤٣/ ٦(الثقات البن حبان )  ٤(
  ٣٢٠٠)٤٩٨/ ٣(زان لسان المي)  ٥(
  - ٢٧٤٥)٦٠٦/ ٣(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  ٦(
  )١٥٣: ص(سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )  ٧(



 

 )١٣٠٥(

صـالح  ":  ولم أقف على أحد عدله غيـر ابـن معـين قـال         ،)١("ليس بثقة، وال مأمون   "
  )٢(".الحديث

 ، وأنه كان يهوديا سـاحرا ،في ترجمته أنه كان يضع الحديث    وذكر ابن عساكر  
صـح عنـدنا    ":  ونقل بسنده عن إسماعيل بن عبيد اهللا بن أبي المهاجر قولـه            ،ثم أسلم 
  )٣(."لم يصح عندنا توبته من السحر و،إسالمه

لم يشر إلى ذكر ابن حبان له فـي الثقـات أو            ، و )٤(وذكره الذهبي في الميزان   
  . المجروحين

وقتل زرعة يوم دخلت المسودة دمشق في رمـضان سـنة اثنتـين وثالثـين               
  )٥(.ئةاوم

  )٦(.زيد بن معاِوية العبسي الكوفي - ٨
  . واألسود،علقمة: روى عن
 وابنه بـشر بـن      ، وأشعث بن سليم المحاربي    ،و إسحاق السبيعي  أب: روى عنه 

  .زيد
 )٧(.ذكره ابن حبان في الثقات

  )٨(.ذكره ابن حبان في ذيل الضعفاءو
 وأشار إلى ذكر ابن حبان له في ذيل الـضعفاء،        ،)٩(ذكره الذهبي في الميزان   و

  .ولم يشر إلى ذكره له في الثقات

                                         
  ٣٢٠٠)٤٩٨/ ٣(لسان الميزان )  ١(
  - ٥١٢٦) ٤٢٨/ ٤( رواية الدوري -تاريخ ابن معين )  ٢(
  - ٢٢٤٦)٣/ ١٩(تاريخ دمشق البن عساكر )  ٣(
  – ٢٨٥٩)٧٠/ ٢(ميزان االعتدال )  ٤(
  ٨١)٦٥٤/ ٣( تاريخ اإلسالم ت بشار -  ٢٢٤٦)٣/ ١٩(تاريخ دمشق البن عساكر )  ٥(
 التاريخ الكبير ٣٠٢٦)١٠٦/ ٢( ميزان االعتدال - ٧٩٠٤)٣١٧/ ٦(الثقات البن حبان :  انظر ترجمته في)  ٦(

  ٢٥٩٣)٥٧٢/ ٣( الجرح والتعديل البن أبي حاتم ١٣٤٩)٤٠٦/ ٣(للبخاري  
  - ٧٩٠٤)٣١٧/ ٦(قات البن حبان الث)  ٧(
  ٣٠٢٦)١٠٦/ ٢(ميزان االعتدال )  ٨(
  ٣٠٢٦)١٠٦/ ٢(ميزان االعتدال )  ٩(



– 

  )١٣٠٦(

  .إلى ذكر ابن حبان له في الثقات وأشار ،)١(وذكره ابن حجر في اللسان
وابـن أبـي حـاتم فـي الجـرح          ،  )٢(ذكره  البخاري في التاريخ الكبير     : قلت

  )٤(. ووثقه العجلي، ولم يذكرا فيه جرحا وال تعديال،)٣(والتعديل
  )٥(.سعيد بن طهمان القطعي - ٩

  . والمغيرة بن شعبة، وأنس،ابن عباس: روى عن
  . بن مسلم ومغيرة،يحيى بن أبي كثير: روى عنه

 )٦(.ذكره ابن حبان في الثقات
  )٧(."حديثه منكر": وقال ،ذكره ابن حبان في ذيل الضعفاءو
 وأشار إلى قول ابن حبان في ذيل الضعفاء، ولم          ،)٨(ذكره الذهبي في الميزان   و

  .يشر إلى ذكره له في الثقات
  . وأشار إلى ذكر ابن حبان له في الثقات،)٩(وذكره ابن حجر في اللسان

وابـن أبـي حـاتم فـي الجـرح           ،)١٠(ذكره البخاري في التاريخ الكبير    : لتق
لـيس  ":  وقال األزدي  )١٢(. ووثقه العجلي  ،ولم يذكرا فيه جرحا وال تعديال     ،  )١١(والتعديل

  ) ١٣(".بحجة

                                         
  ٣٣١٦)٥٦٣/ ٣(لسان الميزان )  ١(
  ١٣٤٩)٤٠٦/ ٣(التاريخ الكبير للبخاري  )  ٢(
  ٢٥٩٣)٥٧٢/ ٣(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  ٣(
  -٤٨٨)١٧١: ص(الثقات للعجلي ط الباز )  ٤(
/ ٤( لسان الميزان ٣٢١٨)١٤٦/ ٢( ميزان االعتدال ٢٩٣٤)٢٨٦/ ٤(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في)  ٥(

  - ١٤٩)٣٥/ ٤( الجرح والتعديل البن أبي حاتم -١٦٢٢) ٤٨٥/ ٣( التاريخ الكبير للبخاري - ٣٤٤٠)٦٠
  - ٢٩٣٤)٢٨٦/ ٤(الثقات البن حبان )  ٦(
  ٣٢١٨)١٤٦/ ٢(ميزان االعتدال )  ٧(
  ٣٢١٨)١٤٦/ ٢(ميزان االعتدال )  ٨(
  - ٣٤٤٠)٦٠/ ٤(لسان الميزان )  ٩(
  -١٦٢٢)٤٨٥/ ٣(التاريخ الكبير للبخاري )  ١٠(
  - ١٤٩)٣٥/ ٤(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  ١١(
  ٥٥٢)١٨٥: ص(الثقات للعجلي ط الباز )  ١٢(
  ٣٢١٨)١٤٦/ ٢(ميزان االعتدال )  ١٣(



 

 )١٣٠٧(

 )١(.سهل بن عطية األعرابي -١٠
  .أبي الوليد مولى لقريش: روى عن
  .مرحوم بن عبد العزيز العطار: روى عنه

سهل بن عطية أعرابي يروي عـن أبـي         ":  وقال ،ان في الثقات  ذكره ابن حب  
  )٢(." روى عنه مرحوم بن عبد العزيز العطار،الوليد مولى لقريش

 شيخ من أهل البـصرة قليـل        ،سهل األعرابي ":  وقال ،وذكره في المجروحين  
 ، وليس بالمحل الذي يقبل ما انفرد لغلبة المناكير علـى روايتـه        ، منكر الرواية  ،الحديث

 عن بالل بن أبي     ، وروى عن سهل األعرابي    ،وى عنه مرحوم بن عبد العزيز العطار      ر
 -صلى اهللا عليـه وسـلم     -أن النبي    -رضي اهللا عنه  – عن أبي موسى     ، عن أبيه  ،بردة
  )٣(."اهنْ ِمقٌر ِعيِهِف و َأٍةيِغ بنباا لَّ ِإاِسى النَّلَي عِغبا يلَ" :قال

وقد ذكره ابـن ِحبـان فـي      ،  )٤("وهو هو ": وقال ،وتعقبه ابن حجر في اللسان    
  .الثقات أيضا
 وكـذا ذكـره   ، كما قال ابـن حجـر  ،سهل األعرابي هو سهل بن عطية    : قلت

ـ  ، )٦(وابن أبي حاتم في الجرح، )٥(البخاري في التاريخ الكبير    ا وال ولم يذكرا فيـه جرح
  .اتعديلً

بصري، مقل، ال يقبل مـا      سهل األعرابي،   ": قال، و وذكره الذهبي في الميزان   
  ."وقيل هو سهل بن عطية": ثم قال،  وساق حديثه تبعا البن حبان،)٧("انفرد به

روى عنه مرحوم بـن     : قالف أما حديثه الذي ذكره ابن حبان في المجروحين       و
 عـن   ، عن أبيه  ، عن بالل بن أبي بردة     ، وروى عن سهل األعرابي    ،عبد العزيز العطار  

 و أَ ٍةيِغ ب نباا  لَّ إِ اِسى النَّ لَي ع ِغبا ي لَ" : قال - اهللا عليه وسلم   صلى-أبي موسى أن النبي     
  ."اهنْ ِمقٌر ِعيِهِف

                                         
/ ٢(ميزان االعتدال - ٤٥٠)٩٦/ ١( المجروحين البن حبان ١٣٤٩٦)٢٨٩/ ٨(ن حبان الثقات الب: انظر ترجمته في)  ١(

  .٣٧٢٠)٢٠٨/ ٤( لسان الميزان ٣٥٩٨)٢٤٢
  ١٣٤٩٦)٢٨٩/ ٨(الثقات البن حبان ) ٢(
  - ٤٥٠)٩٦/ ١(المجروحين البن حبان ) ٣(
  - ٣٧٢٠)٢٠٨/ ٤(لسان الميزان ) ٤(
  - ٢١٠٧)١٠٢/ ٤(التاريخ  الكبير للبخاري  ) ٥(
  - ٨٧٤)٢٠٣/ ٤(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ٦(
  ٣٥٩٨)٢٤٢/ ٢(ميزان االعتدال ) ٧(



– 

  )١٣٠٨(

وزاد في إسناده أبا الوليد مولى لقريش       ،  )١(فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير    
قال لي محمد بن المثنى نا مرحوم سمع سهل األعرابي عن أبـي الوليـد مـولى                 : قال

ا لَ": -صلى اهللا عليه وسلم   - بالل بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي            لقريش سمع 
يِغباا لَّ ِإاِسى النَّلَي عبنِغ بَأي ِعيِهِف و نْ ِمقٌره".  

  .من طريق البخاري )٢(وأخرجه البيهقي في الشعب
 وأبو الوليد القرشـي     ،رواه الطبراني ": قال، و وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد    

  )٣(."مجهول، وبقية رجاله ثقات
 .ولم أقف عليه في المعجم الكبير للطبراني

 ولم يذكر في إسناده أبا الوليد تبعا        ،في تذكرة الحفاظ   وذكره ابن طاهر المقدسي   
رواه سهل األعرابي، عن بالل بن أبي بردة، عن أبيـه، عـن أبـي           ":  فقال ،البن حبان 

  )٤(."موسى
وسهل هذا من أهل البصرة قليل الحديث منكـر         والحديث ال أصل له،     ": ثم قال 

  ."الرواية، وليس بالمحل الذي يقبل منه ما ينفرد به
 )٥(. أبو نعامة الضبي،شيبة بن نعامة -١١

 ، وفاطمة بنـت حـسين     ، وموسى بن طلحة   ، وسعيد بن جبير   ،أنس: روى عن 
 .وغيرهم

 وأبـو معاويـة     ، وجرير بن عبد الحميـد     ، وهشيم ،سفيان الثوري : روى عنه 
  . وغيرهم، وابراهيم بن المختار،لضريرا

 ، يـروي عـن العـراقيين     ،من أهل الكوفة  ":  وقال ،ذكره ابن حبان في الثقات    
  )٦(." وجرير بن عبد الحميد، وهشيم،روى عنه الثوري

                                         
  - ٢١٠٧)١٠٢/ ٤(التاريخ الكبير للبخاري  )  ١(
  ٦٢٤٨)٥٣/ ٩(شعب اإليمان )  ٢(
  )٢٣٣/ ٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )  ٣(
  -١٠٢٠)٣٩٦: ص(تذكرة الحفاظ البن القيسراني )  ٤(
                  ميزان االعتدال ٤٧٧)٣٦٢/ ١( المجروحين البن حبان ٨٥١١) ٤٤٥/ ٦(حبان الثقات البن ) ٥(
  ٣٨٣٩)٢٦٩/ ٤(  لسان الميزان ٣٧٦١)٢٨٦/ ٢(
  ٨٥١١) ٤٤٥/ ٦(الثقات البن حبان )  ٦(



 

 )١٣٠٩(

روى عنه أبو معاوية الضرير ممن يروي عن        ":  وقال ،وذكره في المجروحين  
 ال يجـوز    ،ما يخالف حـديث األثبـات      وعن غيره من الثقات      ،ال يشبه حديثه   أنس ما 

  )١(."االحتجاج به
فكأنـه  ":  وتعقبه بقولـه   ، قول ابن حبان في الثقات     ،وذكر ابن حجر في اللسان    
  )٢(."غفل عن ذكره في الضعفاء كعادته

وقد ذكـره فـي   ، )٣("ضِعيف الحِديث":  قال ابن معين   ،مكانه في الضعفاء  : قلت
  )٤(". وهو لين الحديث،كانت عنده أخبار": لبزاروقال ا. الضعفاء أيضا ابن الجارود

 ولم يشر إلى    ،نقل قول ابن حبان فيه مختصرا     ، و )٥(وذكره الذهبي في الميزان   
  .ذكره له في الثقات

 )٦(.طاهر بن الفضل الحلبي -١٢
  . وحجاج بن محمد األعور،سفيان بن عيينة: روى عن
 ومحمـد بـن     ،طرائفي والحسن بن علي ال    ،أبو عوانة اإلسفراييني  :  روى عنه 
  . وغيرهم،أيوب النيسابوري

  )٧(."يخطئ ويخالف":  وقال،ذكره ابن حبان في الثقات
 ويقلـب   ،ايضع الحديث على الثقـات وضـع      ":  وقال ،وذكره في المجروحين  

 علـى جهـة    ال يحل كتابة حديثه إال   ، يلزق المتون الواهية باألسانيد الصحيحة     ،األسانيد
  .ديثين من طريقه عن سفيان بن عيينةثم ساق له ح، )٨("التعجب

 عن أنس بـن مالـك       ، عن الزهري  ،روى عن سفيان بن عيينة    : قال ابن حبان  
 يـا  : ِقيـلَ "انْصر َأخَاك ظَاِلما َأو مظْلُوما    " :-صلى اهللا عليه وسلم   - قال رسول اهللا     :قال

  ." عِن الظُّلِْمهردتَ" : قَاَل؟ارسوَل اللَِّه نَنْصره مظْلُوما فَكَيفَ َأنْصره ظَاِلم
                                         

  ٤٧٧)٣٦٢/ ١(المجروحين البن حبان )  ١(
  ٣٨٣٩)٢٦٩/ ٤(لسان الميزان )  ٢(
  ١٤٧٢)٣٣٥/ ٤( الجرح والتعديل البن أبي حاتم ٣٠٥٤) ٤٤/ ٤(لدوري  رواية ا- تاريخ ابن معين )  ٣(
  .)٢٦٩/ ٤(لسان الميزان )  ٤(
  ٣٧٦١)٢٨٦/ ٢(ميزان االعتدال )  ٥(
 ميزان االعتدال ٥٢٠) ٣٨٤/ ١(المجروحين البن حبان . - ١٣٧٠٦)٣٢٨/ ٨(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في)  ٦(
  ٣٩٨٤)٣٤٨ /٤( لسان الميزان – ٣٩٨٠)٣٣٥/ ٢(
  .- ١٣٧٠٦)٣٢٨/ ٨(الثقات البن حبان )  ٧(
  ٥٢٠) ٣٨٤/ ١(المجروحين البن حبان )  ٨(



– 

  )١٣١٠(

  ير ِبالِْعيِرِعالْو: ُأرقْ كَان ي-صلى اهللا عليه وسلم-وبإسناده أن رسول اهللا 
أخبرنا بهما محمد بن أيوب بن مشكان النيسابوري بطبريـة          : ثم قال ابن حبان   

 ذكرهـا    حدثنا طاهر بن الفضل في نسخة كتبناها عنه بهذا اإلسناد وغيره كرهنـا             :قال
  .مخافة التطويل

إنما هـو  :  -حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما -ثم قال ابن حبان عن األول       
   . عن أنس،من حديث عائشة ليس من حديث الزهري

 عـن أخيـه    ، عن يزيد  ،وأما قراءته العير بالعير روى يونس     : وقال عن الثاني  
  .غير هذا عن أنس بن مالك ليس له طريق ، عن الزهري،أبي علي بن يزيد

  .فألصقها بابن عيينة: ثم قال
  .ثم ساق ابن حبان له حديثين من طريقه عن حجاج بن محمد األعور

بن ا عن   ، عن عطاء  ،بن جريج ا عن   ،وروى عن حجاج بن محمد األعور     : قال
ما عظُمتْ ِنعمةُ اللَِّه علَى عبـٍد ِإال  " :-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا :عباس قال 

ُئونَةُ النَّاِسعِه ملَيتْ عا،ظُماِلهوةَ ِلزمالنِّع ِتلْك ضرُئونَةَ النَّاِس عْل ممتَحي لَم نفَم ".  
 :بن عباس قـال   ا عن   ، عن عطاء  ،بن جريج ا عن   ،وروى عن حجاج بن محمد    

 فَِإن كُلَّ   ، ِبالِْكتْمانِ استَِعينُوا علَى نُجِح الْحواِئجِ   " :-صلى اهللا عليه وسلم   -ل رسول اهللا    قا
ودسحٍة ممِذي ِنع."  

 حدثنا طاهر بن    :أخبرنا بالحديثين أيضا محمد بن أيوب بن مشكان قال        : ثم قال 
 وهذان موضوعان على الحجاج بن محمـد        ، حدثنا حجاج بن محمد    :الفضل الحلبي قال  

  . وما حدث بهذا حجاج قط،ال شك فيه
فهو ":  ثم تعقبه بقوله   ،ول ابن حبان عنه في الثقات      ق وذكر ابن حجر في اللسان    

  )١(". فما لذكره في الثقات معنى،هو
 ليس لذكر ابن حبان له في الثقات معنى، وقـد قـال             :كما قال ابن حجر   : قلت

عنه ما قال في المجروحين، وذكر له أحاديث ألصقها بابن عيينة، وأخرى وضعها على              
بن عيينَـة وحجـاج بـن محمـد         اروى عن   ": عيمقال أبو ن  . الحجاج بن محمد األعور   

  )٢(."ِبالْمنَاِكيِر لَا شَيء
                                         

  ٣٩٨٤)٣٤٨/ ٤(لسان الميزان )  ١(
  - ١٠٤)٩٦: ص(الضعفاء ألبي نعيم )  ٢(



 

 )١٣١١(

 وحجاج بن محمد وغيرهما أحاديث مناكير       ،روى عن ابن عيينة   ": وقال الحاكم 
  )١(."موضوعة

أشار إلى قول ابن حبان عنه في المجـروحين،  ، و)٢(وذكره الذهبي في الميزان 
  .ي الثقاتولم يشر إلى ذكر ابن حبان له ف

 )٣(. أبو بشر المزني،عتاب بن حرب بن عبد اهللا -١٣
  .صالح بن رستم أبي عامر الخزاز: روى عن
  . وعمرو بن علي،إبراهيم بن محمد بن عرعرة: روى عنه

 أبو بشر بـن     ،عتاب بن حرب بن عبد اهللا     ": قال، و ذكره ابن حبان في الثقات    
 ، عن أبي مليك   ،الح بن رستم   يروي عن جده ص    ، من أهل البصرة   ،ابنة صالح بن رستم   

  )٤(."روى عنه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني
 يروي عـن    ،عتاب بن حرب بن جبير المزني     ": وقال ،وذكره في المجروحين  

 كان  ، روى عنه عمرو بن علي والبصريون      ، عداده في أهل البصرة    ،أبي عامر الخزاز  
 فليس ممن يحتج بـه      ،وايتهممن ينفرد عن الثقات بما ال يشبه حديث األثبات على قلة ر           

  )٥(".إذا انفرد
 ثـم   ،قول ابن حبان في المجروحين وقوله في الثقات        ذكر ابن حجر في اللسان    

 ثم عرفت أنه هـو      ، فصالح بن رستم هو أبو عامر الخزاز       ،فالظاهر أنه هو  ": قال معقبا 
ث ضعيف جدا يحـد   :  ونقل قول عمرو بن علي الفالس      ،فإن العقيلي ذكره في الضعفاء    

حـدثنا  :  ثم ساق له من طريق إبراهيم بن محمد بـن عرعـرة   ،)٦("عن صالح بن رستم   
ال يتابع  :  وقال ،فذكر حديثا مشهورا  ... عتاب بن حرب، حدثني جدي أبو عامر الخزاز       

  .عليه

                                         
  )١٤٨: ص(المدخل إلى الصحيح )  ١(
  – ٣٩٨٠)٣٣٥/ ٢(ميزان االعتدال )  ٢(
 – ٨٢٦)١٨٩/ ٢( المجروحين البن حبان - ١٤٨٠٨)٥٢٢/ ٨(بان الثقات البن ح:  انظر ترجمته في)  ٣(

  ٥٠٨٨)٣٦٧/ ٥( لسان الميزان ٥٤٦٧)٢٧/ ٣(ميزان االعتدال 
  - ١٤٨٠٨)٥٢٢/ ٨(الثقات البن حبان )  ٤(
  – ٨٢٦)١٨٩/ ٢(المجروحين البن حبان )  ٥(
  ٥٠٨٨)٣٦٧/ ٥(لسان الميزان )  ٦(



– 

  )١٣١٢(

-فذكره في الثقات ظنا منه أنه غيره، والظاهر أنـه هـو   حبان  وهم ابن    :قلت
وعتاب يـروي عنـه البـصريون       ": في ترجمته   فقد قال ابن عدي    ،-كما قال ابن حجر   

   )١(." ويحدث عن صالح بن رستٍُم، وهو َأبو عامر الخزاز،أحاديث يسيرة
سمع صالح بن رستم، سمع منـه       ": فقال وترجم له البخاري في التاريخ الكبير     

   )٢(."عمرو بن علي، وضعفه جدا
 سـمع منـه     ،ستمسمع صالح بن ر   ": وقال ،وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح      

  )٣(." وعمرو بن علي،إبراهيم بن محمد بن عرعرة
 وقال أبو أحمـد     ،في الضعفاء ) ٦(ابن الجارود ، و )٥(الساجي، و )٤(وذكره العقيلي 

  )٧(."ليس بالقوي عندهم": الحاكم
 ولم يشر إلى ذكره     ،ذكر تليين ابن حبان له    ، و )٨(ذكره الذهبي في الميزان   وقد  
  .له في الثقات

 )٩(.يشيد الثقفعثمان بن ر -١٤
  . أنس بن سيرين:روى عن
  . ويونس بن محمد،عبد الصمد بن عبد الوارث: روى عنه

 روى عنه عبـد  ،يروي عن أنس بن سيرين": وقال ،ذكره ابن حبان في الثقات    
  )١٠(."الصمد بن عبد الوارث

                                         
  -١٥١٦)٦٤/ ٧(الكامل في ضعفاء الرجال )  ١(
  -٢٥٠)٥٥/ ٧(التاريخ الكبير للبخاري )  ٢(
  ٥٤) ١٢/ ٧(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  ٣(
  ١٣٥١)٣٣٠/ ٣(الضعفاء الكبير للعقيلي )  ٤(
  ٥٠٨٨)٣٦٧/ ٥(لسان الميزان )  ٥(
  .المصدر السابق)  ٦(
  .المصدر السابق)  ٧(
  ٥٤٦٧) ٢٧/ ٣(ميزان االعتدال )  ٨(
 ميزان - ٦٦٢)٩٦/ ٢( المجروحين البن حبان - ٩٦٢٩)١٩٤/ ٧(ت البن حبان الثقا: انظر ترجمته في)  ٩(

  - ٥١١٥)٣٨٨/ ٥( لسان الميزان – ٥٥٠٥)٣٣/ ٣(االعتدال 
  - ٩٦٢٩)١٩٤/ ٧(الثقات البن حبان )  ١٠(



 

 )١٣١٣(

 روى عنـه    ،شيخ يروي عن أنس بـن مالـك       ": وقال،  وذكره في المجروحين  
 ال  ، منكر الحديث جدا إن كان سمع من أنس على قلة روايتـه            ،بيونس بن محمد المؤد   

 فالتنكـب   ، وهو شيء معدوم عنـدنا     ،يجوز االحتجاج به إال بعد العلم بسماعه عن أنس        
 : سمعت أحمد بن زهير يقول     : سمعت الحنبلي يقول   ،عن روايته أولى من االحتجاج بها     

  )١(." ضعيف:سئل يحيى بن معين عن عثمان بن رشيد فقال
 ثـم  ،قول ابن حبان في الثقات وفـي المجـروحين      لسانلوذكر ابن حجر في ا    

  )٢(."يروي عن َأنس بن سيرين، عن َأنس": عقب بذكر قول البخاري
 لـذا تعقبـه     ؛أنكر ابن حبان في المجروحين روايته عن أنس بن مالـك          : قلت
بن رشيد، عن أنـس بـن        عن أنس بن مالك وهم، وِإنَّما يروى ا        :قَوله": قالفالدارقطني  

يروي عن َأنس بن سـيرين،      " : وقال البخاري  ،)٣("ِسيِرين، ولم يدرك أحدا من الصحابة     
  )٤(."عن َأنس

 ولـيس   ،مكانه في الضعفاء  ، و )٥(ضعيف، ضعفه ابن معين   : وعثمان بن رشيد  
  ) ٦(.في الثقات، وتناقض ابن حبان فَذكره ِفي الثِّقَات

لم يشر إلى قول ابن حبان عنه في الثقات وفي          ، و )٧(ميزانوذكره الذهبي في ال   
  .المجروحين

 )٨(. أبو معاوية الضبي،فضالة بن حصين -١٥
 ، ويـونس بـن عبيـد      ، وعطاء بن الـسائب    ،عن محمد بن عمرو   : روى عن 

  .وغيرهم

                                         
  - ٦٦٢)٩٦/ ٢(المجروحين البن حبان )  ١(
  - ٥١١٥)٣٨٨/ ٥(لسان الميزان )  ٢(
  ٢١٩)١٨٠: ص(روحين البن حبان تعليقات الدارقطني على المج)  ٣(
  - ٥١١٥)٣٨٨/ ٥(لسان الميزان )  ٤(
  – ٥٥٠٥)٣٣/ ٣(ميزان االعتدال )  ٥(
  )٦/ ٢(تعجيل المنفعة )  ٦(
  – ٥٥٠٥)٣٣/ ٣(ميزان االعتدال )  ٧(
 -  ٨٦٤)٢٠٥/ ٢( المجروحين البن حبان - ١٠٢٦٣)٣١٩/ ٧(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في)  ٨(

  - ٦٠٣١)٣٣٠/ ٦(  لسان الميزان - ٦٧٠٧) ٣٤٨/ ٣(ل ميزان االعتدا



– 

  )١٣١٤(

  . وغيرهم،زيد بن حباب، وعبد اهللا بن المثنى، وإبراهيم بن موسى: روى عنه
 وكان راويا لمحمـد     ،يروي عن البصريين  ":  وقال ،الثقاتذكره ابن حبان في     

 عـن   ، وهو الذي يروي عن محمد بن عمرو       ،عبد اهللا بن المثنى     روى عنه    ،بن عمرو 
ِإذَا وِضـع الطِّيـب     " : قال -صلى اهللا عليه وسلم   - عن أبي هريرة عن النبي       ،أبي سلمة 

رال يو ِمنْه رمجفَلْي ِدكُمَأح يدي نيبه١(".د(  
شيخ يروي عن محمد بن عمرو الذي لم يتـابع      ": وقال ،وذكره في المجروحين  

 عن أبـي  ، روى عن محمد بن عمرو، وعن غيره من الثقات ما ليس من أحاديثهم   ،عليه
ِإذا وِضعِت الْحلْوى   " :-صلى اهللا عليه وسلم   - قال رسول اهللا     :سلمة عن أبي هريرة قال    

 :بن السري قـال ا حدثنا :بن قتيبة قالا أخبرناه   "كُم فَلْيِصب ِمنْها وال يردها    بين يدي َأحدِ  
  )٢(."حدثنا فضالة بن حصين

 وعقب بـذكر قـول ابـن حبـان عنـه فـي        ،)٣(وذكره ابن حجر في اللسان    
  .المجروحين

 ،)٤("مـضطرب الحـديث   ": وأبو حـاتم   مكانه في الضعفاء، قال البخاري    : قلت
بالوضع بعد أن ساق له حديثا من طريقه عن محمد بِن عمرو، عـن       ) ٥(ديواتهمه ابن ع  

 -صلى اهللا عليـه وسـلم     -ى رسوِل اللَِّه    لَ ع ضِرما ع ": َأِبي سلَمةَ، عن َأِبي هريرةَ قَال     
 ."هدّر فَطّ قَيبِط

 عطـارا   وكان،وهذا ال يرويه عن محمد بن عمرو ِفي العطر غير فضالة     : قال
  ."لينفق العطر" : وخاصة،فاتهم بهذا الحديث بهذا اإلسناد

  )٦(." وعنده مناكير،صدوق فيه ضعف": وقال الساِجي
روى عن عبيد اهللا بـن عمـر، ومحمـد بـن عمـرو            ": وقال الحاكم والنقاش  

  )٧(".مناكير

                                         
  - ١٠٢٦٣)٣١٩/ ٧(الثقات البن حبان )  ١(
  - ٨٦٤)٢٠٥/ ٢(المجروحين البن حبان )  ٢(
  - ٦٠٣١)٣٣٠/ ٦(لسان الميزان )  ٣(
  - ٤٤١)٧٨/ ٧(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ، - ٥٦٢) ١٢٥/ ٧(التاريخ الكبير للبخاري  )  ٤(
  -١٥٦٧)١٣٠/ ٧(في ضعفاء الرجال الكامل )  ٥(
  - ٦٠٣١)٣٣٠/ ٦(لسان الميزان )  ٦(
  - ٦٠٣١)٣٣٠/ ٦(لسان الميزان )  ٧(



 

 )١٣١٥(

  . وغيرهم في الضعفاء)٣(، وابن الجارود)٢(الدوالبي، و)١(وذكره العقيلي
روى عن عبيد اهللا بن عمر ومحمد بـن عمـرو بـن علقمـة           " :وقال أبو نعيم  

  )٤(." ال شيء،المناكير
 ،ساق له الحديث الذي ذكره ابن حبان بإسـناده  ، و )٥(وذكره الذهبي في الميزان   

 .ولم يشر إلى قول ابن حبان عنه في المجروحين
من طريق عبـد     أما ما ذكره له ابن حبان من الحديث فقد أخرجه البزار          : قلت

حدثنا محمد بن عمـرو، عـن أبـي         : حدثنا فضالة بن حصين، قال    : اهللا بن المثنى قال   
 يـب  الطِّ عِضا و ذَِإ": -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    : سلمة، عن أبي هريرة قال    

بين ي دأَ ي كُِدحلْ فَ ميمنْ مِ سه لَ، و ا يرده ذَِإ، و ِضا والْ ِتع لْحواء ب يأَ ن كُِدحلْ فَ مـ  مِ ْلكُْأي ، هنْ
لَوا يرده". 

وهذا الحديث ال نعلم رواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سـلمة، عـن               ": وقال
  )٦(."أبي هريرة إال فضالة بن حصين، وال عن فضالة إال عبد اهللا بن المثنى

ـ       : قلت ، ي األوسـط تابع عبد اهللا بن المثنى إبراهيم بن عرعرة عند الطبراني ف
 ...  عن  فضالة بن حصين العطـار       ،أخرجه من طريق إبراهيم بن عرعرة السامي      فقد  
: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إال فضالة بن حصين، تفـرد بـه               ":  وقال ،به

  )٧(."إبراهيم بن عرعرة السامي
 بل تابعه عبد اهللا بن المثنى عنـد  ،لم يتفرد به إبراهيم بن عرعرة السامي    : قلت

  . البزار
 ،رواه الطبراني في األوسط عن شيخه، وفيه فضالة بن حصين         " :وقال الهيثمي 

 وإبراهيم بن عرعـرة لـم أعرفـه، وبقيـة رجالـه             ،مضطرب الحديث : قال أبو حاتم  
   )٨(."ثقات

                                         
  ١٥١٠)٤٥٥/ ٣(الضعفاء الكبير للعقيلي )  ١(
  - ٦٠٣١)٣٣٠/ ٦(لسان الميزان )  ٢(
  - ٦٠٣١)٣٣٠/ ٦(لسان الميزان )  ٣(
  - ١٩٠)١٢٩: ص(الضعفاء ألبي نعيم )  ٤(
  - ٦٧٠٧) ٣٤٨/ ٣(دال ميزان االعت)  ٥(
  -٨٠٢٥)٣٤١/ ١٤(البحر الزخار = مسند البزار )  ٦(
  - ٧١٢٩)١٥١/ ٧(المعجم األوسط )  ٧(
  )١٥٨/ ٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )  ٨(



– 

  )١٣١٦(

 عن فضالة بن حـصين  ،وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق الهيثم بن سهل   
  )١(."وهذا إسناد غير قوي":  وقالبه،

وفي فضل الطيب وكراهية رده حديث صحيح من طرق عن األعرج عن أبي             
من عِرض علَيِه ريحان فَلَا يرده، فَِإنَّه خَِفيـفُ الْمحِمـِل    ": بلفظ) ٢(هريرة أخرجه مسلم 

 من عِرض علَيِه ِطيب    ": بلفظ )٥(النسائي، و )٤(أبو داود ، و )٣( وأخرجه أحمد  ،"طَيب الريحِ 
  .الحديث" ....
 )٦(.قاسم بن غصن -١٦

  . وغيرهم، وجميل بن زيد، وداود بن أبي هند،سليمان التميمي: روى عن
  . وسويد بن سعيد،د بن عبد العزيز الرمليممح: روى عنه

 يـروي عـن سـليمان       ،القاسم بن غصن  ":  وقال ،ذكره ابن حبان في الثقات    
  )٧(". وأهل فلسطين،عنه محمد بن عبد العزيز الرملي روى ،التيمي

 ويقلب  ،كان ممن يروي المناكير عن المشاهير     ":  وقال ،وذكره في المجروحين  
 فأمـا   ، ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد      ، ويسند الموقوف  ، حتى يرفع المراسيل   ؛األسانيد

  )٨(."ا فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأس،فيما وافق الثقات
 ويسند  ،يقلب األسانيد : وبقية كالم ابن حبان   ": وقال ،كره ابن حجر في اللسان    ذ

  ".الموقوف ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد
القاسم بن غصن يروي عن سـليمان التيمـي،         : وفي ثقات ابن حبان   ": ثم قال 

 وهو هو فقد وصفه البخاري، وابـن        ،وعنه محمد بن عبد العزيز الرملي وأهل فلسطين       

                                         
  – ٥٦٧٠)١٨٤/ ٨(شعب اإليمان )  ١(
)  ١٧٦٦/ ٤(لطيبصحيح مسلم كتاب األلفاظ باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان وا)  ٢(

٢٢٥٣.  
  - ٨٢٦٤)١٥/ ١٤(مسند أحمد ط الرسالة )  ٣(
  - ٤١٧٢)٧٨/ ٤(سنن أبي داود كتاب الترجل باب في فضل الطيب )  ٤(
  - ٥٢٥٩) ١٨٩/  ٨(سنن النسائي كتاب الزينة باب الطيب  )  ٥(
 ميزان - ٨٧٨)٢١٢/ ٢( المجروحين البن حبان ١٠٣٤٨)٣٣٩/ ٧(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في)  ٦(

  ٦١٢٦)٣٧٩/ ٦( لسان الميزان ٦٨٢٩) ٣٧٧/ ٣(االعتدال 
  ١٠٣٤٨)٣٣٩/ ٧(الثقات البن حبان )  ٧(
  - ٨٧٨)٢١٢/ ٢(المجروحين البن حبان )  ٨(



 

 )١٣١٧(

حاتم، وغيرهما برواية محمد بن عبد العزيز عنه، فهو ممن تنـاقض ابـن حبـان                أبي  
  )١(."فيه

كمـا  –ذكره في الثقات    ؛ حيث   مكانه في الضعفاء، وتناقض فيه ابن حبان      : قلت
: قلـت ألحمـد  ":  وقال أبـو داود    ،)٢("يحدث أحاديث مناكير  ":  قال أحمد  -قال ابن حجر  

ضـعيف  ": م وقال أبو حـات    ،)٣(" ولم يرفعه  ،لشامكان هذا ُأرى با   : القاسم بن غصن؟ قال   
وقال ابـن   ،  )٦("ضعيف":  وقال الدارقطني  ،)٥("يليس بقو " : وقال أبو زرعة   ،)٤("الحديث

 )٧(."له أحاديث صالحة غرائب ومناكير": عدي
حدثَنَا ابن قتيبة عن أحمد بن عبد العزيـز الواسـطي،    ":  ابن عدي أيضا   ثم قال 

وأما إذا روى عِن القاسم بن غـصن         عن مسعر أحاديث مستقيمة،   عِن القاسم بن غصن     
  )٨(."محمد بن عبد العزيز الرملي فإنه يأتي عنه عن مشايخه بمناكير

 وإنما يكتب من حديثـه      ،ليس بالقوي في الحديث   " :وقال البزار في هذا الحديث    
  )٩(."ما ال يحفظ عن غيره

 ، والفـسوي  ،، وابن الجارود  )١٢(ن، وابن شاهي  )١١( والعقيلي ،)١٠(وذكره الساجي 
  )١٣(. والدوالبي في الضعفاء،والحربي

  )١٤(."ال بأس به: سئل عنه وكيع فقال": وقال أبو داود
                                         

  ٦١٢٦)٣٧٩/ ٦(لسان الميزان )  ١(
  )٢٤٩/ ٢ ( التاريخ األوسط للبخاري٣١١٦)٤٧٤/ ٢(العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا )  ٢(
  ٢٦٤)٢٤٩: ص(سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )  ٣(
  ٦٦٧)١١٦/ ٧(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  ٤(
  ٦٦٧)١١٦/ ٧(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  ٥(
  ٣٤٦)١٧٧/ ١(سنن الدارقطني )  ٦(
  ١٥٨١) ١٥٣/ ٧(الكامل في ضعفاء الرجال )  ٧(
  ١٥٨١) ١٥٣/ ٧ (المصدر السابق)  ٨(
  ٧١٢٧) ٤١٠/ ١٣(البحر الزخار = مسند البزار )  ٩(
  ٦١٢٦)٣٧٩/ ٦(لسان الميزان )  ١٠(
  ١٥٢٨)٤٧٢/ ٣(الضعفاء الكبير للعقيلي )  ١١(
  ٥٢٠)١٥٩: ص(تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين )  ١٢(
  ٦١٢٦)٣٧٩/ ٦(لسان الميزان )  ١٣(
  ٦١٢٦)٣٧٩/ ٦(لسان الميزان )  ١٤(



– 

  )١٣١٨(

  .لعله لم يقف على ما وقف عليه من ضعفه من األئمة: قلت
ا مـن كـالم ابـن حبـان فـي           ذكر بعض ، و )١(ذكره الذهبي في الميزان   وقد  

  .ابن حبان له في الثقاتالمجروحين، ولم يشر إلى ذكر 
 )٢(.]يعرف بضيف مسروق[مالك بن مالك  -١٧

  .ييصفية ابنة ح: روى عن
  .أبو إسحاق السبيعي: روى عنه

 وكان صـديقا    ،يييروي عن صفية بنت ح    ":  وقال ،ذكره ابن حبان في الثقات    
  )٣(." روى عنه أبو إسحاق السبيعي،لمسروق

 إسـحاق الـسبيعي فـي    شيخ يروي عنه أبـو   ": وقال ،وذكره في المجروحين  
 ، ال يجوز االحتجاج بـه     ،فضائل علي مراسيل ليست بمسانيد كلها مناكير ال أصول لها         

  )٤(."وال ذكر ما روى إال على جهة التعجب
  .أشار إلى قول ابن حبان عنه في الضعفاء، و)٥(وذكره ابن حجر في اللسان

، وقـال فـي     )٦("ال يعـرف  ": مالك بن مالك قال عنه الذهبي في المغني       : قلت
  )٧(."ال يدرى من هو" :الميزان

 نا  ،قال ِلي عبد اللَِّه بن محمدٍ     : قال) ٨(وأخرج حديثه البخاري في التاريخ الكبير     
 عـن َأِبـي   إسـرائيل،  نا   :حسين اَألشْقَر الْكُوِفي لَِقيتُه ِبالْبصرِة جِليس يحيى بِن آدم قَالَ         

 يـا   : قُلْتُ : عن صِفيةَ ِبنِْت حيي قَالَتْ     ،ماِلِك بِن ماِلٍك ضيٍف كَان ِلمسروقٍ      عن   ،ِإسحاقَ
 فَِإن حدثَ ِبك حـدثٌ  ، لَيس ِمن ِنساِئك َأحد ِإال ولَها عِشيرةٌ تَلْجُأ ِإلَيها غَيِري          ،رسوَل اللَّهِ 

  .»ِإلَى عِلي« :فَِإلَى من؟ قَاَل
                                         

  ٦٨٢٩) ٣٧٧/ ٣(ميزان االعتدال )  ١(
 -  ١٠٨٢) ٣٦/ ٣( المجروحين البن حبان - ٥٣٣٦) ٣٨٨/ ٥(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في)  ٢(

  ٦٢٧٨)٤٤٥/ ٦(لسان الميزان ٧٠٢٨) ٤٢٨/ ٣(ميزان االعتدال 
  - ٥٣٣٦) ٣٨٨/ ٥(الثقات البن حبان )  ٣(
  - ١٠٨٢) ٣٦/ ٣(المجروحين البن حبان )  ٤(
  ٦٢٧٨)٤٤٥/ ٦(لسان الميزان )  ٥(
  ٥١٥٠) ٥٣٩/ ٢(المغني في الضعفاء )  ٦(
  ٧٠٢٨) ٤٢٨/ ٣(ميزان االعتدال )  ٧(
  - ١٣٢٤)٣١١/ ٧(التاريخ الكبير للبخاري  )  ٨(



 

 )١٣١٩(

  . ولَم يتَابع علَيِه،وال يعرفُ ماِلك ِإال ِبهذَا الْحِديِث الْواِحِد: ثم قال البخاري
  )١(.وكذا قال أبو حاتم

 وقـال   ، ثم ذكر قول البخـاري     ،ن طريق البخاري   م  عدي  ابن  الحديثَ وأخرج
  )٢(."هو كما قال": عقبه

  )٣(." عليهال يتابع":  وقال،في الضعفاء وأخرجه العقيلي
 وأشار إلى ذكر ابن حبان له في الثقـات، ولـم            ،)٤(وذكره الذهبي في الميزان   

  .يشر إلى ذكره له في الضعفاء
  )٥(."ماِلك مجهوٌل، والْحِديثُ غَِريب":  وقال،وذكره في تاريخ اإلسالم

 )٦(. أبو سعيد العنبري،نعيم بن مورع بن توبة -١٨
 . وغيرهم،، وهشام بن عروةاألعمش، وهشام بن حسان: روى عن
 وإسـحاق   ،مقَدميإبراهيم بن عبد اهللا الواسطي، ومحمد بن عمر الْ        : روى عنه 

  . وغيرهم،بن إبراهيم
 روى  ،يروي عن عطاء السلمي الحكايـات     ": قال، و ذكره ابن حبان في الثقات    

  )٧(."عنه إسحاق بن إبراهيم
 ال يجـوز  ،لعجايـب شيخ يروي عن الثقـات ا   ":  وقال ،وذكره في المجروحين  

  )٨(."االحتجاج به بحال
ـ    ، عن أبيه  ،روى عن هشام بن عروة    ": ثم ساق له حديثا قال      :ت عن عائشة قال

 وال يدخُُل الْجنَّـةَ     ،تَنَظَّفُوا فَِإن اِإلسالم نَِظيفٌ   « :-صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    
 وأخبرنـاه   ،لفضل بن أبي طالب عنه     حدثنا ا  : أخبرناه محمد بن المسيب قال     »ِإال نَِظيفٌ 

                                         
  - ٩٦٠)٢١٥/ ٨(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  ١(
  -١٨٦٢)١١٤/ ٨(الكامل في ضعفاء الرجال )  ٢(
  – ١٧٤٦) ١٧٢/ ٤(الضعفاء الكبير للعقيلي )  ٣(
  ٧٠٢٨) ٤٢٨/ ٣(ان االعتدال ميز)  ٤(
  )٤١٦/ ٢(تاريخ اإلسالم ت بشار )  ٥(
 -  ١١٢١) ٥٧/ ٣( المجروحين البن حبان – ١٦٠٩٥)٢١٨/ ٩(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في)  ٦(

  ٨١٦٩) ٢٩٠/ ٨( لسان الميزان ٩١١١) ٢٧١/ ٤(ميزان االعتدال 
  – ١٦٠٩٥)٢١٨/ ٩(الثقات البن حبان )  ٧(
  - ١١٢١) ٥٧/ ٣(ين البن حبان المجروح)  ٨(



– 

  )١٣٢٠(

 حدثنا نعيم بن المورع     : حدثنا عقبة بن مكرم قال     :الفضل بن محمد العطار بأنطاكية قال     
  .»وال يدخُُل الْجنَّةَ ِإلَّا كُلُّ نَِظيٍف« :قال

ثـم  ،  أشار إلى قول ابن حبان عنه في الثقـات        ، و وذكره ابن حجر في اللسان    
 ،يروي عن الثقات العجائـب    :  وقال ، حاله فذكره في الضعفاء    ثم كأنه خبر  ": تعقبه بقوله 

 إال عـن أبـي      ؛حديثه غيـر محفـوظ    :  فقد قال البخاري   ،ال يجوز االحتجاج به بحال    
  )١(."معشر

 ، وليس في الثقات، ولعل ابن حبان تغير اجتهاده فيـه      ،مكانه في الضعفاء  : قلت
  . -كما قال ابن حجر–فذكره في الضعفاء 

 ،)٢(" وعامة ما يرويه غير محفوظ     ،.... ضعيف يسرق الحديث  " :قال ابن عدي  
 وذكـره الـدارقطني فـي       ،)٤("ليس بثقة ":  وقال النسائي  ،)٣("ليس بقوي ": وقال أبو حاتم  

 ، وذكره العقيلي فـي الـضعفاء      ،)٦("روى عن ِهشَام منَاِكير   ": قال أبو نعيم  ، و )٥(الضعفاء
 وقال الحاكم   ،"منكر الحديث ": خاري أنه قال  ، ونقل عن الب   )٧("حديثه غير محفوظ  ": وقال

  )٨(."روى عن هشام أحاديث موضوعة": وأبو سعيد النقاش

، ولم يشر إلى ذكر ابن حبان له فـي الثقـات أو             )٩(وذكره الذهبي في الميزان   
 .الضعفاء

  .) ه١٩٠ - ١٨١(بين  )١٠(وأرخ وفاته
حـدثنا  : قال) ١١( فأخرجه الطبراني في األوسط    أما حديثه الذي ذكره ابن حبان     

نـا نعـيم بـن     : نا أحمد بن سهيل الوراق الواسطي قال      : عيسى بن محمد السمسار قال    

                                         
  ٨١٦٩) ٢٩٠/ ٨(لسان الميزان )  ١(
  -١٩٥٧) ٢٥٠/ ٨(الكامل في ضعفاء الرجال )  ٢(
  - ٢١٢٦)٤٦٤/ ٨(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  ٣(
  - ٥٨٨)١٠٠: ص(الضعفاء والمتروكون للنسائي )  ٤(
  )٥٥١)(١٣٥/ ٣(الضعفاء والمتروكون للدارقطني )  ٥(
  - ٢٥٣)١٥٣: ص(اء ألبي نعيم الضعف)  ٦(
  - ١٨٩١)٢٩٤/ ٤(الضعفاء الكبير للعقيلي )  ٧(
  ٨١٦٩) ٢٩٠/ ٨(لسان الميزان )  ٨(
  ٩١١١) ٢٧١/ ٤(ميزان االعتدال )  ٩(
  – ٣٨١)٩٨٩/ ٤(تاريخ اإلسالم ت بشار )  ١٠(
  ٤٨٩٣) ١٣٩/ ٥(المعجم األوسط )  ١١(



 

 )١٣٢١(

قال رسول اهللا صـلى   : مورع العنبري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت          
لـم  ": ثم قال ،  »يفٌِظنَا  لَّ إِ ةَنَّج الْ ُلخُدا ي  لَ هنَِّإوا، فَ فُظَّنَتَ فَ ،يفٌِظ نَ املَسِإالْ«: اهللا عليه وسلم  

يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إال نعيم بن مورع، تفرد بـه أحمـد بـن سـهيل                   
  ."الوراق

رواه الطبراني في األوسط، وفيـه نعـيم بـن مـورع، وهـو      : "يوقال الهيثم 
  )١(."ضعيف

  )٢(. َأبو عثمان المدائني،هشام بن الحق -١٩
 . ونعيم بن حكيم،عاصم األحول: روى عن
  . وأحمد بن هشام بن بهرام،أحمد بن حنبل: نهروى ع

 عن أبي عثمان    ،يروي عن عاصم األحول   ": قال، و ذكره ابن حبان في الثقات    
  )٣(." شيءالنهدي بنسخة رواها عنه أحمد بن هشام بن بهرام في القلب من بعضها

 يـروي   ، منكر الحـديث   ،روى عنه العراقيون  ":  وقال ،وذكره في المجروحين  
 لما أكثر مـن المقلوبـات       ؛ ال يجوز االحتجاج به    ،ال يشبه حديث األثبات    عن الثقات ما  

  )٤(."عن أقوام ثقات
  .أشار إلى قول ابن حبان عنه في الثقات، و)٥(وذكره ابن حجر في اللسان

  )٦(." ثم تركته،صالح":  وقال، ثم تركه، روى عنه أحمد بن حنبل:قلت
كان يحدث عن   : فقال. بن الحق سألت أبي، عن هشام     ": وقال عبد اهللا بن أحمد    

عاصم أحاديث، لم يكن به بأس، رفع عن عاصم أحاديـث لـم ترفـع، أسـندها إلـى                   
  ) ٧(".سلمان

                                         
  ٨٥٧٩) ١٣٢/ ٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )  ١(
  ميزان ١١٥٦)٩٠/ ٣( المجروحين البن حبان ١١٥٠٢)٥٦٧/ ٧(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في)  ٢(

  ٨٢٧٦)٣٤١/ ٨( لسان الميزان ٩٢٤٧)٣٠٦/ ٤(االعتدال 
  ١١٥٠٢)٥٦٧/ ٧(الثقات البن حبان )  ٣(
  - ١١٥٦)٩٠/ ٣(المجروحين البن حبان )  ٤(
  ٨٢٧٦)٣٤١/ ٨(لسان الميزان )  ٥(
  )١٦٥: ص(م فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم بحر الد)  ٦(
                      التاريخ الكبير للبخاري ٥٣٣٤)٣٠٠/ ٣(العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) ٧(
)٢٧٠٩)٢٠١/ ٨-  



– 

  )١٣٢٢(

هو مضطرب الحديث   ": عن البخاري قوله   الساجي، و ابن عدي ، و ونقل العقيلي 
قـواه  و،  "ال يتـابع  ":  )٣(الساجي، و )٢(وقال العقيلي ،  )١(" شبابة أحاديثه  ركَنْ أَ ،عنده مناكير 

 )     ٥(."بأس ليس به": وقال، )٤(النسائي
  )٦(." وأرجو أنه ال بأس به،أحاديثه حسان": وقال، وقواه ابن عدي

، وأشار إلى قول ابن حبان عنه في الضعفاء، ولم          )٧(وذكره الذهبي في الميزان   
 .يشر إلى ذكر ابن حبان له في الثقات

  )٨(.العباس أبو ،الوليد بن الوليد بن زيد العنسي الدمشقي -٢٠
األوزاعي، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثَوبـان، وسـعيد بـن عبـد          : روى عن 

 . وغيرهم،العزيز
 والعباس بن الوليـد بـن       ، وعباس الترقفي  ،سلمة بن شبيب الذهلي   : روى عنه 

  . وجماعة،الصبح الدمشقي
 ،يروي عن األوزاعـي مـسائل مـستقيمة       ": وقال،  ذكره ابن حبان في الثقات    

  )٩(." بن يحيى الذهليروى عنه محمد
 وثابـت بـن يزيـد       ،يروي عن ابـن ثوبـان     ": وقال،  وذكره في المجروحين  

 عن عائـشة خبـرا      ، ثم أورد له عن األوزاعي، عن الزهِري، عن عروة         ،)١٠("العجائب
  ."-صلى اهللا عليه وسلم-ال أصل له من كالم النبي ": قال فيه

                                         
  .٨٢٧٦)٣٤١/ ٨(ن لسان الميزا، ٢٠٢٧) ٤١٢/ ٨(الكامل في ضعفاء الرجال ، )٣٣٧/ ٤(الضعفاء الكبير للعقيلي )  ١(
  )٣٣٧/ ٤(الضعفاء الكبير للعقيلي )  ٢(
  ٨٢٧٦)٣٤١/ ٨(لسان الميزان )  ٣(
  ٩٢٤٧)٣٠٦/ ٤(ميزان االعتدال )  ٤(
  )٤٥/ ١٤(تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية )  ٥(
  )٤١٣/ ٨(الكامل في ضعفاء الرجال )  ٦(
  ٩٢٤٧)٣٠٦/ ٤(ميزان االعتدال )  ٧(
             ميزان االعتدال ١١٤٠)٨١/ ٣( المجروحين البن حبان ١٦١٣٢)٢٢٥/ ٩(ت البن حبان الثقا: انظر ترجمته في)  ٨(
            تاريخ دمشق البن عساكر ٤٤٨)٤٧٦/ ٥( تاريخ اإلسالم ت بشار ٨٣٨٠)٣٩٣/ ٨( لسان الميزان ٩٤١٧)٣٥٠/ ٤(
)٨٠٥٥)٣٠٥/ ٦٣  
  ١٦١٣٢)٢٢٥/ ٩(الثقات البن حبان )  ٩(
  ١١٤٠)٨١/ ٣(بن حبان المجروحين ال)  ١٠(



 

 )١٣٢٣(

عن عمرو بن دينار نـسخة أكثرهـا         ،روى هذا الشيخ عن ابن ثوبان     ": ثم قال 
  ." ال يجوز االحتجاج به فيما يروي،مقلوبة يطول الكتاب بذكرها

 ثـم   ، وأشار إلى قول ابن حبان عنه في الثقـات         ،وذكره ابن حجر في اللسان    
روى عن ابن ثوبان نـسخة      :  فقال ، فذكره في الضعفاء   ،ثم غفل ابن حبان   ": تعقبه بقوله 

  )١(."أكثرها مقلوب
 لما وقف عليه مـن      ؛ فذكره في الضعفاء   ،تغير اجتهاده فيه  ل ابن حبان    لع: قلت

، ذكره أبو نعيم في الـضعفاء     ، و )٢(متروك: روايته للموضوعات، قال الدارقطني وغيره    
 وقال الذهبي   ،)٣("روى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَابت بن ثوبان موضوعات          " :وقال

 ولـم   ،)٤("تركـوه : دسي في أربعينه حديثاً منكراً، وقال     روى له نصر المق   ": في الميزان 
 لم يقـف    ، وأظنه )٥("هو صدوق، ما بحديثه بأس، حديثه صحيح      ": يقوه إال أبو حاتم فقال    

  .على ما وقف عليه ابن حبان وغيره
، ولم يشر إلى ذكر ابن حبان له في الثقات وفـي            )٦(وذكره الذهبي في الميزان   

 .الضعفاء
  )٧(.ن ساج الحرانيالوليد بن عمرو ب -٢١

 . وغيرهم، وداود بن أبي هند،عون بن أبي جحيفة: روى عن
 وعبد اهللا بن يزيـد  ، وعلي بن ثابت،الوليد بن عبد الملك بن مسرح  : روى عنه 

  . وغيرهم،القردواني

                                         
  ٨٣٨٠)٣٩٣/ ٨(لسان الميزان )  ١(
  - ٤٤٨)٤٧٦/ ٥( تاريخ اإلسالم ت بشار ٩٤١٧)٣٥٠/ ٤(ميزان االعتدال )  ٢(
  ٢٦١)١٥٧: ص(الضعفاء ألبي نعيم )  ٣(
  ٩٤١٧)٣٥٠/ ٤(ميزان االعتدال )  ٤(
  ٨٢) ١٩/ ٩(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  ٥(
  ٩٤١٧)٣٥٠ /٤(ميزان االعتدال )  ٦(
 )٧٩/ ٣( المجروحين البن حبان ١١٤٣٨)٥٥٣/ ٧(الثقات البن حبان : انظر ترجمته في)  ٧(

) ٣٨٦/ ٨( لسان الميزان ٩٣٩١) ٣٤٢/ ٤( ميزان االعتدال ٣١٣)٧٦٣/ ٤(  تاريخ اإلسالم ت بشار ١١٣٦
  ٤٤٨)٤٧٦/ ٥( تاريخ اإلسالم ت بشار ٨٣٦٦



– 

  )١٣٢٤(

 وداود بن   ،يروي عن إسماعيل بن أبي خالد     ": وقال ،ذكره ابن حبان في الثقات    
  )١(." ربما أخطأ، روى عنه الحرانيون،أبي هند

 يروي عن الثقات األشـياء      ،منكر الحديث جدا  ": وقال ،وذكره في المجروحين  
 لمـا  ؛ ال يجوز االحتجاج بـه ، حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها   ؛المقلوبات

  )٢(."كثر مخالفته الثقات في الروايات
في الثقات وفي   أشار إلى قول ابن حبان عنه       ، و ) ٣(وذكره ابن حجر في اللسان    

  .الضعفاء
:  وقال أبو اسـحاق الـسعدي  ،)٤( فقد ضعفه ابن معين،مكانه في الضعفاء : قلت

  )٥(."ضعيف األمر جدا"
الوليد وعثمان ابنا عمرو بن ساج يكتب حـديثهما وال يحـتج            ": وقال أبو حاتم  

 يكتب   ومع ضعفه  ،أحاديثه متقاربة " : وقال ابن عدي   ،)٧("ضعيف" : وقال النسائي  ،)٦("بهما
 )٨(."حديثه

ال لم يشر إلى ذكر ابن حبان له في الثقـات و          ، و )٩(وذكره الذهبي في الميزان   
 .في الضعفاء

  
  
  
  
  

                                         
  ١١٤٣٨)٥٥٣/ ٧(الثقات البن حبان )  ١(
  ١١٣٦)٧٩/ ٣(المجروحين البن حبان )  ٢(
  ٨٣٦٦) ٣٨٦/ ٨(لسان الميزان )  ٣(
  - ٥١١٩)٤٢٧/ ٤( رواية الدوري -تاريخ ابن معين )  ٤(
  - ٢٥٦) ٢٥٢: ص(أحوال الرجال )  ٥(
  )١١/ ٩(الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  ٦(
  ٦٠٢)١١: ص(الضعفاء والمتروكون للنسائي )  ٧(
  ١٩٩٦)٣٥٣/ ٨(الرجال الكامل في ضعفاء )  ٨(
  ٩٣٩١)٣٤٢/ ٤(ميزان االعتدال )  ٩(



 

 )١٣٢٥(

  : الخاتمة
بعد جمع ودراسة تعقبات الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان على الحافظ             

 إلـى   ابن حبان في الرواة الذين ذكرهم في الثقات وفي المجروحين توصلت بتوفيق اهللا            
  : النتائج التالية

إن الدافع من تعقبات العلماء في مؤلفاتهم هو تنقيتها وتنقيحهـا مـن األخطـاء           - ١
 .ب في كالمهقِّع انتقاص من قدر من تُا وليس فيهواألوهام،

، إن دراسة تعقبات العلماء مهمة للوقوف على مـنهج العلمـاء فـي التعقـب               - ٢
 .وللوصول إلى وجه الصواب وترجيح أحد القولين

عظم مكانة اإلمامين ابن حبان وابن حجر العلمية، ومكانة مؤلفاتهم فـي علـم               - ٣
 .الرجال

رغم ما عليه من مؤاخذات وتعقبـات       من أئمة زمانه  إماما  يعد اإلمام ابن حبان      - ٤
 .ينبغي الوقوف عليها ودراستها

 . يعتبر كتاب لسان الميزان من أهم المؤلفات في تراجم الضعفاء - ٥
لحافظ ابن حجر في اللسان على ابن حبان فـيمن ذكـرهم          بلغت عدد تعقبات ا     - ٦

وهو عدد يـسير بالنـسبة      ، تعقبا   ) ٢١( في الثقات والمجروحين من الرواة الضعفاء       
 )١٢٨٤(للرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين وعددهم 

 وجود رواة ذكـرهم ابـن   -في حدود ما تم دراسته من تراجم      -أثبتت الدراسة    - ٧
الثقات وفي المجروحين، ولم يتعقبه فيهم الذهبي فـي الميـزان رغـم سـعة               حبان في   

 .اطالعه وبراعته النقدية
بدراسة تعقبات العلماء، للوقوف على ما فيها من فوائد علميـة،       يوصي الباحث    - ٨

 .وإبراز وجه الحق فيها



– 

  )١٣٢٦(

   :المراجع
مـشقي   خير الدين بن محمود بن محمد بن علـي بـن فـارس، الزركلـي الد            -األعالم     .١

   م٢٠٠٢مايو/  أيار-الخامسة عشر : يين الطبعة دار العلم للمال-)  هـ١٣٩٦: المتوفى(
 مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري المـصري  -إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال       .٢

 الفاروق الحديثة للطباعة    -) هـ٧٦٢: المتوفى(الحكري الحنفي، أبو عبد اهللا، عالء الدين        
   م٢٠٠١ -    هـ١٤٢٢األولى، : بعةالط والنشر

 علي بن هبـة اهللا      -اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى            .٣
  ١٤١١ دار الكتب العلمية  بيروت  الطبعة األولى، -بن أبي نصر بن ماكوال  

 عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي الـسمعاني المـروزي، أبـو سـعد                -األنساب   .٤
  األولـى،  : الطبعـة   مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيـدر آبـاد        -) هـ٥٦٢: لمتوفىا(

  م١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢
: المتـوفى (أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البـر    - اإلنباه على قبائل الرواة    .٥

 -هــ   ١٤٠٥األولـى،   : الطبعـة -  لبنـان  – بيروت   - دار الكتاب العربي     - )هـ٤٦٣
  م١٩٨٥

 يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن      -م فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم            بحر الد  .٦
 دار الكتـب    -) هـ٩٠٩: المتوفى(عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن الِمبرد الحنبلي         

   م١٩٩٢-هـ١٤١٣األولى، : العلمية، بيروت لبنان الطبعة
ثير القرشي البـصري ثـم الدمـشقي         أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك       -البداية والنهاية    .٧

األولـى،  :  دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن الطبعـة        -) هـ٧٧٤: المتوفى(
   م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

 محمد بن علـي بـن محمـد بـن عبـد اهللا      -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع      .٨
   بيروت-دار المعرفة ) هـ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني اليمني 

مركـز خدمـة    -نور الدين الهيثمي    -لباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة         بغية ا  .٩
 م.١٩٩٢ - ١٤١٣األولى،  -  المدينة المنورة-السنة والسيرة النبوية 

أبو زكريا يحيى بن معين البغـدادي       - - )٩٤/ ١( رواية ابن محرز     -تاريخ ابن معين     . ١٠
مجمع اللغة العربية   - م بن محرز  رواية أحمد بن محمد بن القاس       - )هـ٢٣٣: المتوفى(
  م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥-   دمشق–



 

 )١٣٢٧(

 دار المـأمون    - يحيى بن معين أبو زكريا       - رواية عثمان الدارمي       -تاريخ ابن معين     . ١١
   ١٤٠٠ دمشق، -للتراث 

 أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زيـاد بـن             -)  رواية الدوري (تاريخ ابن معين     . ١٢
 مركـز البحـث   -) هـ٢٣٣: المتوفى(ء، البغدادي   بسطام بن عبد الرحمن المري بالوال     

  ١٩٧٩ - ١٣٩٩األولى، :  مكة المكرمة الطبعة-العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 
عبد الرحمن بن أحمد بن يـونس الـصدفي، أبـو سـعيد              - تاريخ ابن يونس المصري    . ١٣

   هـ ١٤٢١- دار الكتب العلمية، بيروت - )هـ٣٤٧: المتوفى(
 عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهللا بن صـفوان النـصري             -شقي  تاريخ أبي زرعة الدم    . ١٤

 مجمع اللغـة    -) هـ٢٨١: المتوفى(المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب        
   دمشق-العربية 

 – الدار السلفية    - عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ          -تاريخ أسماء الثقات البن شاهين         . ١٥
  ١٩٨٤ - ١٤٠٤الكويت الطبعة األولى، 

 أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعـروف بـابن   -تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين      . ١٦
  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩األولى، : شاهين الطبعة

 شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن          -تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم         . ١٧
ت الطبعة الثانية    بيرو –دار الكتاب العربي    ) هـ٧٤٨: المتوفى(عثمان بن قَايماز الذهبي     

  م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣
ـ ٢٥٦: المتـوفى ( محمد بن إسماعيل البخاري      -التاريخ الصغير  . ١٨   دار المعرفـة     -) هـ

   لبنان-بيروت 
ـ ٢٥٦: المتوفى( محمد بن إسماعيل البخاري،      -التاريخ الكبير      . ١٩ دائـرة  : الطبعـة ) هـ

   الدكن-المعارف العثمانية، حيدر آباد 
   بيروت- دار الكتب العلمية - أبو بكر الخطيب البغدادي   أحمد بن علي-تاريخ بغداد  . ٢٠
: المتـوفى ( أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر          -تاريخ دمشق    . ٢١

   م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -)هـ٥٧١
الـرحمن   جمال الدين أبو الحجاج يوسف بـن عبـد          -تحفة األشراف بمعرفة األطراف      . ٢٢

: الثانيـة : المكتب اإلسالمي، والدار القيمـة الطبعـة      : طبعة)هـ٧٤٢: المتوفى(المزي  
  م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣



– 

  )١٣٢٨(

 -لبنـان - دار الكتب العلمية بيـروت  -محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى       -تذكرة الحفاظ    . ٢٣
  م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الطبعة األولى 

 القوي المنذري أبو محمد   عبد العظيم بن عبد      - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف     . ٢٤
   ١٤١٧الطبعة األولى،  - يروتب –دار الكتب العلمية --

أبو الحسن علي بـن عمـر البغـدادي        - تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبان      . ٢٥
   م١٩٩٤- هـ١٤١٤- القاهرة-اب اإلسالمي دار الكت-)هـ٣٨٥: المتوفى(الدارقطني 

 بن محمد بن أحمد بـن حجـر العـسقالني            أبو الفضل أحمد بن علي     -تقريب التهذيب    . ٢٦
  ١٩٨٦ - ١٤٠٦األولى، :  سوريا الطبعة– دار الرشيد -)هـ٨٥٢: المتوفى(

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر العـسقالني                -تهذيب التهذيب    . ٢٧
الطبعـة األولـى،   :  مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند الطبعة    -) هـ٨٥٢: المتوفى(

  هـ١٣٢٦
 - ٧٤٢ – ٦٥٤الرحمن أبـو الحجـاج المـزي      يوسف بن الزكي عبد-هذيب الكمال  ت . ٢٨

  ١٩٨٠ - ١٤٠٠األولى، : الطبعة- بيروت –مؤسسة الرسالة 
الطبعـة     دار الفكـر -    محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمـي البـستي  -  الثقات . ٢٩

  ١٩٧٥ - ١٣٩٥األولى، 
الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوبغَا الـسودوِني    أبو   -الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة           . ٣٠

 مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيـق التـراث          -) هـ٨٧٩: المتوفى((
  م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األولى، : والترجمة صنعاء، اليمن الطبعة

م محمد   حات أبى محمد عبد الرحمن بن      أبى اإلسالم اإلمام الحافظ شيخ     -الجرح والتعديل    . ٣١
 األولـى : الطبعـة )  هـ   ٣٢٧المتوفى  ( بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي       إدريسبن  

 ه  ١٢٧١ الهنـد سـنة      - بحيدر آباد الـدكن      -بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية      
  م١٩٥٢

 الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بـن        -خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال           . ٣٢
         دار البـشائر   / مكتـب المطبوعـات اإلسـالمية      -األنصاري اليمني   عبد اهللا الخزرجي    

  بيروت/  هـ حلب ١٤١٦
 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن  -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة        . ٣٣

/  أبـاد   صيدر   -مجلس دائرة المعارف العثمانية     )  هـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقالني   
  م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ثانية، ال: الهند الطبعة



 

 )١٣٢٩(

 شمس الـدين أبـو   -ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين             . ٣٤
 مكتبة النهضة   -)هـ٧٤٨: المتوفى(عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي           

   م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧الثانية، :  مكة الطبعة–الحديثة 
 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد        -ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق       . ٣٥

   مكان النشر الزرقاء١٤٠٦ سنة النشر - الناشر مكتبة المنار ٧٤٨اهللا سنة الوالدة 
 دار - أبو المحاسن محمد بن علي بن الحـسن الحـسيني الدمـشقي    -ذيل تذكرة الحفاظ     . ٣٦

  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ الطبعة األولى -الكتب العلمية
           أبو الفضل عبد الرحيم بن الحـسين العراقـي ـ سـنة الوفـاة       -عتدال ذيل ميزان اال . ٣٧

  م  بيروت١٩٩٥ - هـ ١٤١٦دار الكتب العلمية - هـ ٨٠٦
 أبو عبد اهللا محمد بن أبي الفيض    -الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة         . ٣٨

ـ ١٣٤٥: المتـوفى (جعفر بن إدريس الحسني اإلدريسي الشهير بـ الكتاني           دار  -) هـ
  م٢٠٠٠-هـ١٤٢١السادسة : البشائر اإلسالمية الطبعة

 اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمـد بـن          -الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم          . ٣٩
م ١٩٩٢ - هــ  ١٤١٢ دار البشائر اإلسـالمية   -هـ ٧٤٨ت أحمد بن عثمان الذهبي   

  لبنان–بيروت 
 -  أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهنـدي        - عديلالرفع والتكميل في الجرح والت     . ٤٠

  هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة،  -  حلب–كتب المطبوعات اإلسالمية م
: المتوفى( ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني           -سنن ابن ماجه ت األرنؤوط         . ٤١

   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، :  دار الرسالة العالمية الطبعة-)هـ٢٧٣
 دار الكتـاب العربـي ـ    - أبو داود سليمان بن األشعث السجـستاني  - داود  سنن أبي . ٤٢

  بيروت
 مكتبـة  - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي             -سنن البيهقي الكبرى       . ٤٣

  ١٩٩٤ - ١٤١٤ مكة المكرمة، -دار الباز 
ث  دار إحيـاء التـرا     - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الـسلمي          -سنن الترمذي      . ٤٤

   بيروت-العربي 
 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمـان               -سنن الدارقطني      . ٤٥

 لبنـان   – مؤسسة الرسالة، بيـروت      -)هـ٣٨٥: المتوفى(بن دينار البغدادي الدارقطني     
   م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة



– 

  )١٣٣٠(

ن بهرام بن عبد الـصمد   أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل ب-سنن الدارمي     . ٤٦
 دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة      -)هـ٢٥٥: المتوفى(الدارمي، التميمي السمرقندي    

   م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢األولى، : العربية السعودية الطبعة
: المتوفى( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي            -السنن الكبرى    . ٤٧

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : يروت الطبعة ب– مؤسسة الرسالة -)هـ٣٠٣
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسـاني، النـسائي            - المجتبى   لنسائياسنن   . ٤٨

 - ١٤٠٦الثانية،  : الطبعة -   حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية    -)هـ٣٠٣: المتوفى(
١٩٨٦   

معين بن عون بن     أبو زكريا يحيى بن      -سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين          . ٤٩
مكتبة الدار ) هـ٢٣٣: المتوفى(زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي        

  م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨األولى، :  المدينة المنورة الطبعة-
 أبو داود سـليمان   -سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل              . ٥٠

: المتـوفى (د بـن عمـرو األزدي السِجـستاني    بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شدا       
  م١٩٨٣/هـ١٤٠٣األولى، :   الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، الطبعة-)هـ٢٧٥

 أحمد بن محمد بن أحمد بن غالـب،         -سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه          . ٥١
ر، باكستان   الهو - كتب خانه جميلي     -)هـ٤٢٥: المتوفى(أبو بكر المعروف بالبرقاني     

  هـ١٤٠٤األولى، : الطبعة
 محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بـن سـالم          -سؤاالت السلمي للدارقطني     . ٥٢

   هـ١٤٢٧األولى، : الطبعة)هـ٤١٢: المتوفى(النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي 
           شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان الـذهبي المتـوفى              اإلمام -سير أعالم النبالء   . ٥٣

   مؤسسة الرسالة- م ١٣٧٤ هـ ٧٤٨
 عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكـري          -شذرات الذهب في أخبار من ذهب          . ٥٤

:  بيـروت الطبعـة    – دار ابن كثير، دمشق      -)هـ١٠٨٩: المتوفى(الحنبلي، أبو الفالح    
   م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األولى، 

د بـن الفـراء البغـوي الـشافعي       أبو محمد الحسين بن مسعود بن محم        -شرح السنة    . ٥٥
 -هـ ١٤٠٣الثانية، :  دمشق، بيروت  الطبعة   - المكتب اإلسالمي    -)هـ٥١٦: المتوفى(

  م١٩٨٣



 

 )١٣٣١(

 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراساني، أبو بكر     -شعب اإليمان      . ٥٦
ن مع الـدار     مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاو      -)هـ٤٥٨: المتوفى(البيهقي  

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األولى، : السلفية ببومباي بالهند الطبعة
شمس الدين محمد بن أحمد بـن عبـد الهـادي           - الصاِرم المنِْكي في الرد علَى السبِكي      . ٥٧

األولـى،  : الطبعـة - . لبنـان  - مؤسسة الريان، بيروت     -)هـ٧٤٤: المتوفى(الحنبلي  
  م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤

 -)هـ٣٢٢: المتوفى( جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي       أبو -الضعفاء     . ٥٨
  م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤األولى، :  بيروت الطبعة–دار المكتبة العلمية 

ــن إســماعيل البخــاري - الــضعفاء . ٥٩ ــد اهللا محمــد ب ــو عب ــى  - أب الطبعــة األول
   مكتبة ابن عباس--مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 الدار  - دار الثقافة    -م األصبهاني الصوفي     أحمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعي        -الضعفاء   . ٦٠
  ١٩٨٤ - ١٤٠٥الطبعة األولى،  البيضاء

 عبيد اهللا بن عبد الكريم بن    -الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي          . ٦١
األولى، :  المنورة الطبعة  المدينة - اإلسالمية الجامعة - ٢٦٤ تيزيد الرازي أبو زرعة     

   م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢
 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مـسعود بـن               -فاء والمتروكون     الضع . ٦٢

عبد الرحيم محمـد    . د: المحقق)هـ٣٨٥: المتوفى(النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني      
 مجلة الجامعـة اإلسـالمية      -القشقري، أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة اإلسالمية          

  بالمدينة المنورة
 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي             -وكون  الضعفاء والمتر  . ٦٣

  ١٤٠٦األولى، :  بيروت الطبعة– دار الكتب العلمية -)هـ٥٩٧: المتوفى(
 مؤسـسة الكتـب    - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسائي          - ونالضعفاء والمتروك  . ٦٤

  م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥: األولى  سنة الطبع: الثقافية بيروت الطبعة
ـ ٩١١: المتوفى( عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي          -قات الحفاظ   طب . ٦٥ )  هـ

  ١٤٠٣األولى، :  بيروت الطبعة–دار الكتب العلمية 
تاج الدين بن علي بن عبد الكـافي الـسبكي          /  اإلمام العالمة    -طبقات الشافعية الكبرى     .٦٦

 الثانية: هـ الطبعة١٤١٣ -هجر للطباعة والنشر والتوزيع 



– 

  )١٣٣٢(

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضـي   - ت الشافعية ـ البن قاضى شهبة طبقا . ٦٧
   األولى: الطبعة   هـ١٤٠٧ - بيروت -عالم الكتب  - شهبة

 عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن           -طبقات الفقهاء الشافعية       . ٦٨
األولـى،  : ت  الطبعـة    بيـرو  – دار البشائر اإلسالمية     -) هـ٦٤٣: المتوفى(الصالح  

  م١٩٩٢
 أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشـمي بـالوالء، البـصري،               -الطبقات الكبرى    . ٦٩

:  بيـروت  الطبعـة     – دار صادر    -) هـ٢٣٠: المتوفى(البغدادي المعروف بابن سعد     
   م١٩٦٨األولى، 

أبو العـرب   محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي اإلفريقي،     -طبقات علماء إفريقية،     . ٧٠
   لبنان- دار الكتاب اللبناني، بيروت -) هـ٣٣٣: المتوفى(

 محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو            -علل الترمذي الكبير     . ٧١
:  بيـروت الطبعـة    – عالم الكتب، مكتبة النهضة العربيـة        -)هـ٢٧٩: المتوفى(عيسى  

  ١٤٠٩األولى، 
 الحافظ أبي الحسن علي بن عمر ابـن أحمـد بـن            -ية  العلل الواردة في األحاديث النبو     . ٧٢

 شارع عـسير الطبعـة   - دار طيبة الرياض    - هجرية     ٣٨٥ - ٣٠٦مهدي الدارقطني   
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 )١٣٣٥(

  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمة
الحمد هللا الذي خلق اإلنسان وكرمه، وهداه وفضله، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنـة،              

والصالة والـسالم   . فنظم معامالته على نحو يحقق له السعادة والفوز في الدنيا واآلخرة          
على من هدى اهللا به البشرية جمعاء من ظلمات الجهل، إلى نـور اإليمـان، الرحمـة                 

النعمة المسداة، سيدنا محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومـن سـار              المهداة، و 
  وبعد،،... على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين 

فإن شريعة اإلسالم السمحاء قد وضعت الضوابط لتحقيق النفـع والخيـر بـين أبنـاء                
  . المجتمع بصفة عامة وبين اآلباء واألبناء على نحو خاص

  : لموضوعأسباب اختياري لهذا ا
لما كانت التسوية بين األبناء من المعامالت المالية الشائعة والهامـة داخـل المجتمـع               
المسلم على مر العصور ولما كان لها األثر البالغ في توثيق عرى المودة بـين أفـراد                 
األسرة الواحدة، ولما كان الكثير من الناس في حاجة إلى معرفة أحكامها اختـرت هـذا     

  . من خالله أهم األحكام الواجب اتباعها في هذا النوع من المعامالتالموضوع ألبين 
  : منهج البحث

تتبعت هذا الموضوع بالبحث والدراسة في فقه الكتاب والسنة وفيما جاء فيه مـن آثـار       
وأقوال ثم قمت بعرض غالبية القضايا الفقهية التي سقتها في البحـث عرضـاً شـامالً                

اء في معظم المذاهب الفقهية مستنداً في هذا على العديـد           متتبعاً ما جاء بصددها من آر     
وقارنـت بـين هـذه اآلراء مقارنـة         . من المراجع والكتب المعتمدة في كـل مـذهب        

  . موضوعية، ثم رجحت ما استقام لدي دليله من رأي

 
 

 
  األستاذ المشارك بكلية التربية األساسية 

  قسم الدراسات اإلسالمية 
 دولة الكويت  -الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

  



– 

  )١٣٣٦(

  : خطة البحث
  . مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة: وقد اشتملت خطتي للبحث في هذا الموضوع على

  : مباحث الستة فقد اشتملت علىوأما ال
 . حكم التسوية بين األوالد في الهبة: المبحث األول -
 . كيفية التسوية بين األوالد في الهبة: المبحث الثاني -
 . رجوع األب في هبته ألبنائه: المبحث الثالث -
 . هل يجب على األم التسوية بين أبنائها كاألب: المبحث الرابع -
ا لو فضل األب أحد أوالده بهبـة فمـا الواجـب            الحكم فيم : المبحث الخامس  -

 . عليه
الحكم فيما لو فضل األب أحد أوالده بهبة ثـم مـات قبـل              : المبحث السادس  -

 . التسوية
فقد خصصتها ألهم النتائج التي توصلت إليها من خـالل هـذه   : وأما الخاتمة  -

  . الدراسة
  زيد مرزوق عبد المحسن . د



 

 )١٣٣٧(

  المبحث األول
  ألوالد في الهبةحكم التسوية بين ا

  . )١(المراد بالهبات هنا غير النفقة الواجبة
  : وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على رأيين

  : الرأي األول
بـأن التـسوية بـين    :  إلى القول  )٢(ذهب الحنفية ومالك والشافعية والجمهور من العلماء      

ـ     . األبناء مستحبة والتفضيل بينهم مكروه     دين أو أحـدهما أن     وعلى ذلك فإنه يجوز للوال
يفاضل بين أبنائه في العطايا فيعطي أحدهم أكثر من اآلخر أو يعطي بعـضهم ويتـرك               

  . البعض اآلخر ما دام أهالً لذلك من وجهة النظر الشرعية
في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية          : "قال الكاساني 

  . )٣("جاز من طريق الحكمأولى، ولو نحل بعضاً وحرم بعضاً 
 العدل في عطية أوالده أي فروعه       – أي األصل وإن عال      –ويسن للوالد   : "وقال الرملي 

وإن سفلوا ولو أحفاداً مع وجود األوالد فيما يظهر كما رجحـه جمـع وإن خصـصه                 
آخرون باألوالد سواء أكانت تلك الهطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفاً أم تبرعاً آلخـر،             

  .)٤(" ترك العدل بال عذر كره عند أكثر العلماءفإن
  : الرأي الثاني

ذهب مجاهد، وطاووس، وعطاء، وعروة، وابن جريج، وهو قول النخعـي والـشعبي،             
وشريح، وعبد اهللا بن شداد، وابن شبرمة، وسفيان الثوري وبعض المالكية، وأحمد بـن              

                                         
وهبت له ماالً، ووهب اهللا لـه      : التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بمال أم بغيره، يقال         :  الهبة في اللغة   )١(

 ". تمليك بغير عوض معلوم في الحياة: "الهبة اصطالحاً. ولداً
، سبل السالم شرح بلـوغ المـرام        )٢/١٠١(، مغني المحتاج    )٧/١٠١(، الخرشي   )٦/١٢٧( بدائع الصنائع    )٢(

، فـتح   )١١/٦٦(، صحيح مسلم بشرح النووي      )٩٠-٣/٨٩( لبنان   –للصنعاني، دار الكتب العلمية ببيروت      
 ). ٥/٢٦٧(الباري شرح صحيح البخاري 

 ). ٦/١٢٧( بدائع الصنائع )٣(
 ). ٥/٤١٥( نهاية المحتاج للرملي )٤(



– 

  )١٣٣٨(

ى أن التـسوية بـين األوالد       وإسحاق بن راهويه، وأبي سليمان، والظاهرية إل      . )١(حنبل
  .)٢(واجبة وأن التفضيل بينهم حرام

يجب على اإلنسان التسوية بين أوالده في العطية إذا لم يختص أحـدهم             : "قال ابن قدامة  
فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبـت عليـه   " بمعنى يبيح التفضيل  
ما إتمام نصيب اآلخر، قال طـاووس  إما رد ما فضل به البعض وإ: التسوية بأحد أمرين  

ال يجوز ذلك وال رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك، وروي معنـاه عـن مجاهـد                  
  .)٣(وعروة وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء

وال يحل ألحد أن يهب وال أن يتصدق على أحد من ولده حتى يعطـي               : "وقال ابن حزم  
يحل أن يفضل ذكراً على أنثى وال أنثـى         أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك وال          

على ذكر فإن فعل فهو مفسوخ مردود أبداً والبد وإنما هذا في التطوع، وأما في النفقات                
  .)٤("الواجبات فال

  : أدلة أصحاب الرأي األول
 بأن التسوية بين األوالد في العطيـة مـستحبة، وأن التفـضيل بيـنهم      :استدل القائلون 

  :  على ما ذهبوا إليه بأدلة منها– وهم الجمهور –مكروه 
أن أباه أتى به إلى رسـول اهللا صـلى   : " ما رواه البخاري عن النعمان بن بشير قال -١

. ال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قـال     : إني نحلت ابني هذا غالماً، فقال     : اهللا عليه وسلم فقال   
  .)٥("فأرجعه: قال
شير رضي اهللا عنهمـا وهـو       سمعت النعمان بن ب   :  وما رواه حصين بن عامر قال      -٢

ال أرضي حتى تـشهد     : أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة      : على المنبر يقول  
فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال إني أعطيت          . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

                                         
بحرمة التفضيل بين األوالد ما لم يكن هناك داع لذلك فإن كان هنـاك   ذهب اإلمام أحمد بن حنبل إلى القول        )١(

، شرح منتهى اإليادات للشيخ منصور بن يونس بـن إدريـس   )٦/٢٦٥(المغني  . داع للتفضيل فال مانع منه    
 ).٢/٥٢٤(البهوتي 

صحيح مسلم  ،  )٥/٢٦٧(، فتح الباري    ) وما بعدها  ٩/١٤٢(، المحلى البن حزم     )٦/٢٦٢( المغني البن قدامه     )٢(
 ). ٣/٨٩(سبل السالم ) ٦٧-١١/٦٦(بشرح النووي 

 )٦/٢٦٢( المغني )٣(
 ). ٩/١٤٢( المحلى )٤(
 ). ٢٦٤-٥/٢٦٣( فتح الباري شرح صحيح البخاري )٥(



 

 )١٣٣٩(

أعطيت سـائر   : ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول اهللا قال            
  .)١("فرجع فرد عطيته: قال. فاتقوا اهللا واعدلوا بين أوالدكم: قال. ال:  هذا؟ قالولد مثل

"... ، "فأشهد علـى هـذا غيـري   ".... ، "اتقوا اهللا واعدلوا في أوالدكم    : "وفي لفظ مسلم  
فـال أشـهد    : قال. ال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال    : قال. نعم: ألك بنون سواه؟ قال   : قال

  .)٢(" ال تشهدني على جورقال ألبيه"، "على جور
فأشهد على   "– صلى اهللا عليه وسلم      –أن األمر في قول الرسول      : وجه الداللة مما سبق   

صريح في جواز العطية وتأكيدها دون الرجوع فيها، ولو كان هـذا الفعـل              " هذا غيري 
  .)٣( هذا الكالم– صلى اهللا عليه وسلم –حراماً أو باطالً لما قال 

  : يليوأجيب عن ذلك بما 
لـيس بـأمر ألن     " فأشهد على هذا غيري   : "- صلى اهللا عليه وسلم      – أن قول النبي     -أ

  . أدنى أحوال األمر االستحباب والندب وال خالف في كراهة هذا الفعل بين الفقهاء
 كيف يأمره صلى اهللا عليه وسلم بتأكيده مع أمره برده وتسميته كمـا فـي بعـض                -ب

ث على هذا المعنى حمل لحديث الرسول صلى اهللا عليـه  وحمل الحدي ". جوراً"الروايات  
  . على التناقض والتضاد وهذا غير جائز.. وسلم 

 لو أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بإشهاد غيره المتثل بشير أمر الرسـول ولـم               -ج
  . يرد

 ورد  )٤( أن هذا األمر تهديد له على هذا الفعل فيفيد ما أفـاده النهـي عـن إتمامـه                  -د
األصل في كالم الـشارع غيـر   : ر على القول بأن األمر في الحديث للتهديد بأن    الجمهو

هذا، ويحمل عند إطالقه صيغة إفعل على الوجوب أو الندب فـإن تعـذر ذلـك فعلـى          
  .)٥(اإلباحة

                                         
 .  المرجع السابق)١(
 ). ٦٨-١١/٦٧( صحيح مسلم بشرح النووي )٢(
 ). ٢/٤٠١( مغني المحتاج )٣(
 ). ٢٦٤-٦/٢٦٣( المغني البن قدامه )٤(
 ). ١١/٦٦( صحيح مسلم بشرح النووي )٥(



– 

  )١٣٤٠(

فقد فضل أبو بكر الصديق رضـي اهللا تعـالى عنـه            :  أن هذا فعل بعض الصحابة     -٢
الده، وفضل عمر رضي اهللا عنه ابنه عاصماً        عائشة رضي اهللا عنها على غيرها من أو       

  .)١(بشيء، وفضل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا تعالى عنه ولده على بعض
  : وأجيب عن فعل أبي بكر رضي اهللا عنه في هبته لعائشة رضي اهللا عنها بما يلي

 – صلى اهللا عليه وسـلم  – أن فعل أبي بكر رضي اهللا عنه ال يعارض قول الرسول           -أ
  . ه بعديحتج ب

 يحتمل أن أبا بكر رضي اهللا عنه خصها بعطيتها لحاجتها وعجزها عـن الكـسب                -ب
  . التسبب فيه مع اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها

 ويحتمل أن يكون الصديق قد نحلها ونحل غيرها من ولده أو نحلها وهو يريـد أن                  -ج
  . ينحل غيرها فأدركه الموت قبل ذلك

 يتعين حمل فعل أبي بكر الصديق على أحد هذه الوجوه ألن حمله على مثـل محـل     -د
النزاع منهي عنه ألن أقوال أحواله الكراهة والظاهر من حال أبي بكر الصديق رضـي          

  . )٢(اهللا عنه اجتناب المكروهات
 وأجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضيين بذلك، ويجـاب بمثـل               -هـ

  . )٣(صة عمر رضي اهللا عنهذلك عن ق
 أن لألب التصرف في خالص ملكه ما دام أهالً لهذا التصرف وال حق ألحـد فيـه                  -٣

فجاز له أن يعطي البعض ويترك البعض إال أن هذا التصرف يكون مكروهـاً ألن فـي    
  . التسوية تتميماً للمحبة وتأليفاً للقلوب

 ولده، فإذا جـاز لـه أن يخـرج           اإلجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير        -٤
جميع ولده من مالك لتمليك الغير جاز لـه أيـضاً أن يخـرج بعـض أوالده بالتمليـك          

  . لبعضهم
  . )١(وهذا غير جائز. بأنه قياس في مواجهة النص: وأجيب عن ذلك

                                         
 ). ٢/٤٠١( مغني المحتاج )١(
 ). ٢٦٤-٦/٢٦٣( المغني )٢(
 ). ٥/٢٦٩( فتح الباري البن حجر )٣(



 

 )١٣٤١(

  : أدلة أصحاب الرأي الثاني
لتفـضيل بيـنهم    بأن التسوية بين األوالد في العطية واجبة، وأن ا        : واستدل القائلون 
  : حرام بأدلة منها

أن أباه أتى به إلى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم              : " ما رواه النعمان بن بشير     -١
" فأرجعـه : قال. ال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال    : فقال. إني نحلت ابني هذا غالماً    : فقال

واعـدلوا بـين   فاتقوا اهللا  : قال. ال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال     : قال: "وفي رواية 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : "وفي رواية لمسلم  . )٢("فرجع فرد عطيته  : قال. أوالدكم

. ال: فقال أكلهم وهبت له مثل هـذا؟ قـال        . نعم: وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال       
" فال أشهد على جـور    : قال: "وفي رواية " فإني ال أشهد على جور    . فال تشهدني إذاً  : قال

ال : عن النعمان بن بشير أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال ألبيـه              : "ةوفي رواي 
  . )٣("فأشهد على هذا غيري"وفي لفظ " تشهدني على جور

  : وجه الداللة مما سبق
 أن ألفاظ الحديث تدل على وجوب المساواة بين األوالد في الهبة وأنها باطلـة مـع                 -أ

فـاتقوا اهللا   : "وقوله" فأرجعه: "اهللا عليه وسلم  عدم المساواة وهذا ما يفهم من قوله صلى         
" فال أشهد علـى جـور     : "وقوله" فإني ال أشهد على جور    "وقوله  ". واعدلوا بين أوالدكم  

  . )٤("أشهد على هذا غيري: "وقوله" ال تشهدني على جور: "وقوله
والجور ال يحل إمـضاؤه فـي       .  إخبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأن هذا جور         -ب

  .  اهللا ألنه حرام ولو جاز ذلك لجاز إمضاء كل جور وكل ظلمدين
ال " جـور : " وصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم لهذا الفعل بأنه:وأجيب عن ذلك بـأن  

ألن الجور هو الميل عن االستواء واالعتدال وكل مـا خـرج عـن              . يدل على حرمته  
ا قدمناه من أدلـة أنـه       وقد وضح بم  . االعتدال فهو جور سواء أكان حراماً أو مكروهاً       

                                                                                                     
، فتح )٢٦٤-٦/٢٦٣(، المغني )٥/٤١٥(، نهاية المحتاج   )٢/٢٠١(، مغني المحتاج    )٦/١٢٧( بدائع الصنائع    )١(

، فقـه الـسنة   )١١/٦٦(، صحيح مسلم بشرح النـووي      )ا بعدها  وم ٥/٢٦٧(الباري شرح صحيح البخاري     
)٣/٤٢٥ .( 

 . ٣٠-٢٩ سبق تخريجه، ص)٢(
 ). ١١/٦٨( صحيح مسلم )٣(
 ). ٩/١٤٥(، المحلى )٣/٨٩( سبل السالم )٤(



– 

  )١٣٤٢(

وأن تسمية الرسول   . )١(ليس بحرام فيجب تأويل الجور هنا على أنه مكروه كراهة تنزيه          
فهذا اعتبار مـا فيـه مـن انتفـاء العـدل            " جور"صلى اهللا عليه وسلم لهذا الفعل بأنه        

  . )٢(المطلوب
هـا دليـل     أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم برده للعطية وامتناعه عن الشهادة علي            -ج

  . )٣(على حرمتها ألن األمر يقتضي الوجوب
  . )٤(أجاب الجمهور عن ذلك بأن األمر يحمل على الندب، والنهي على التنزيه

وهما محرمان فما يؤدي إليهما يكـون       .  أن التفضيل يؤدي إلى قطع الرحم والعقوق       -٢
  .)٥( فيكون محرماً– بال شك –محرماً والتفضيل مما يؤدي إليهما 

تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الـرحم فمنـع           : " ابن قدامه  يقول
  . )٦("منه كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها

 هـو الـرأي   – واهللا أعلـم     – والرأي الذي أراه راجحاً في هذه المسألة         :الرأي الراجح 
د ما يدعو إلـى     بوجوب التسوية بين األوالد في العطية وذلك في حالة عدم وجو          : القائل

التفضيل فإن كان هناك ما يدعو إلى ذلك فال بأس من التفضيل في هذه الحالة كما ذهب                 
  . إلى هذا الحنابلة
فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو          : "قال ابن قدامه  

 علـى   زمانه، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو لكونها يستعين بما يأخـذه              
معصية اهللا، أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جـواز ذلـك لقولـه فـي                    

ال بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل األثرة            : تخصيص بعضهم بالوقف  
  . )٧("والعطية في معناه

على أن هذا التفضيل تراعى فيه الحكمة البالغة والنظرة البعيدة فيتجنـب األب تفـضيل        
 أبنائه على حساب البعض اآلخر بال مبرر، أو تفضيل الذكور منهم على اإلناث،              بعض

                                         
 ). ١١/٦٧(، صحيح مسلم )١١/٦٥( فتح الباري )١(
 ). ٥/٤١٥( نهاية المحتاج )٢(
 ). ٦/٢٦٣( المغني البن قدامه )٣(
 ). ٥/٢٦٧( فتح الباري )٤(
 .  المرجع السابق نفس الجزء والصفحة)٥(
 ). ٦/٢٦٣( المغني )٦(
 ). ٦/٢٦٥( المغني البن قدامه )٧(



 

 )١٣٤٣(

تأليفاً للقلوب ونبذاً لما    . والعكس، أو توزيع المال لإلضرار بورثته من بعده أو نحو ذلك          
قد يحدث بين أبنائه من شقاق، وحماية ألموال ورثته من بعده المطالب بها شرعاً لقـول        

إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيـر مـن أن تـدعهم    : "... يه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عل  
  .)١ (..."عالة يتكففون الناس 

                                         
 من حديث رواه سعد بن أبي وقاص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، صحيح البخاري، طبعة دار مطابع     )١(

إنك إن تذر ورثتك : "... وفيه) ٤/١٦١(، دار الشعب ، صحيح مسلم)٤/٣(الشعب، دار إحياء الكتب العربية     
هذا حديث  : "وقال عنه الترمذي  ) ٣/٢٩١(، سن الترمذي    ..."أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس         

 ". وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص. صحيح



– 

  )١٣٤٤(

  المبحث الثاني
  كيفية التسوية بين األوالد في الهبة

. والتسوية بين األوالد في الهبة هل تكون على حساب قسمة اهللا تعالى لهم في الميـراث           
لتسوية بينهم بأن تعطى األنثى مثل مـا  أي بأن يعطي الذكر مثل حظ األنثيين، أو تكون ا 

  يعطى الذكر؟ 
  : هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على رأيين

إلـى أن   .  ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والشافعي وابـن المبـارك           :الرأي األول 
  . )١(األنثى تعطى مثل ما يعطى الذكر في الهبة

 فقد قال أبو يوسف العدل في ذلـك         –د   األوال –كيفية العدل بينهم    ) وأما: "(قال الكاساني 
  . )٢("أن يسوي بينهم في العطية وال يفضل الذكر على األنثى

 العدل في عطية أوالده بأن يسوي بين الذكر         – وإن عال    –ويسن للوالد   : "وقال الخطيب 
  .  )٣ (..."لخبر الصحيحين عن النعمان بن بشير " واألنثى

 وأحمد، وعطاء، وشريح، وإسـحاق، وبعـض        وذهب محمد بن الحسن،   : الرأي الثاني 
المالكية وبعض الشافعية إلى أن الهبة تقسم بين األوالد على حساب قـسمة اهللا سـبحانه     

  .)٤(وتعالى الميراث فيعطى للذكر مثل حظ األنثيين
قال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيـب فـي المواريـث              : "قال الكاساني 

  . )٥("نللذكر مثل حظ األنثيي
فيضعف حظ الذكر كالميراث كمـا أعطـاهم اهللا         ) وقيل كقسمة اإلرث  : "(وقال الخطيب 

  .)٦("تعالى
التسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حـسب قـسمة اهللا تعـالى             : "... وقال ابن قدامه  

  .)٧("الميراث فيجعل للذكر مثل حظ األنثيين
                                         

 ). ٥/٤١٦(، نهاية المحتاج )٦/١٢٧( بدائع الصنائع )١(
 ). ٦/١٢٧(بدائع الصنائع  )٢(
 /    )٢( مغني المحتاج )٣(
 ). ٦/٢٦٦(، المغني )٢/٤٠١(، مغني المحتاج )٦/١٢٧( بدائع الصنائع )٤(
 ). ٦/١٢٧( بدائع الصنائع )٥(
 ). ٢/٤٠١( مغني المحتاج للرملي )٦(
 ). ٦/٢٦٦( المغني البن قدامه )٧(



 

 )١٣٤٥(

  : أدلة أصحاب الرأي األول
  : نثى تعطى مثل ما يعطى الذكر بأدلة منهابأن األ: استدل القائلون

سمعت النعمان بن بشير رضـي اهللا       : " ما رواه البخاري عن حصين عن عامر قال        -١
ال أرضـى   : أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بن رواحة      : عنهما وهو على المنبر يقول    

م فقـال   فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      . حتى تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
: قـال . إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول اهللا             

فرجـع  : قال. فاتقوا اهللا واعدلوا بين أوالدكم: قال. ال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال  
أكـل  : "وفـي روايـة  " اتقوا اهللا واعدلوا في أوالدكم: "وفي رواية لمسلم. )١("فرد عطيته 

: ثـم قـال   . فأشهد على هذا غيري   : قال. ال: مثل ما نحلت النعمان؟ قال    بنيك قد نحلت    
: قـال : "وفـي روايـة   ". فال إذاً : قال. بلى: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال       

  .)٣("سو بينهم: قال: " وفي رواية)٢("قاربوا بين أوالدكم
  : وجه الداللة من الحديث السابق

  . ية في الحديث يشهد إلعطاء الذكر مثل األنثى أن ظاهر األمر بالعدل والتسو-أ
  .  أن البنت كاالبن في استحقاق برها وكذلك يكون الحال في عطيتها-ب

  : وأجيب عن حديث بشير بما يلي
 أن حديث بشير هذا قضية عين وحكاية حال ال عموم لها وإنما يثبت حكمهـا فيمـا                  -أ

  . ماثلها
ن فيهم إناث أو ال؟ ولعل النبي صلى اهللا عليـه            أننا ال نعلم حال أوالد بشير هل كا        -ب

  . وسلم قد علم أنه ليس له إال ذكر
  .  تحمل التسوية الواردة في الحديث على القسمة المذكورة في كتاب اهللا تعالى-ج
 يحتمل أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أراد التسوية في أصل العطاء ال في صفته؛                -د

  . )٤( من كل وجهألن القسمة ال تقتضي التسوية

                                         
 .  سبق تخريجه)١(
 ). ا وما بعده١١/٦٧( صحيح مسلم )٢(
 ). ٦/٢٦٢( سنن النسائي )٣(
 ). ٦/٢٦٨( المغني البن قدامه )٤(



– 

  )١٣٤٦(

سووا بين أوالدكـم    : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  وما رواه ابن عباس قال     -٢
  . )١("في العطية فلو كنت مفضالً أحداً لفضلت النساء

 أن الحديث يأمر بالتسوية بين األوالد ويؤكد عليها بحيث لو كـان هنـاك               :وجه الداللة 
  . تفضيل لكانت المرأة أولى به

  . )٢( بأن الصحيح من خبر ابن عباس أنه مرسل: عن ذلكوأجيب
  . )٣( أن الهبة عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر واألنثى كالنفقة والكسوة-٣

  : أدلة أصحاب الرأي الثاني
 بأن الهبة تقسم بين األوالد على حساب قسمة اهللا سبحانه وتعالى لهم :واستدل القـائلون  

  : ل حظ األنثيين باألدلة التاليةفي الميراث فيعطى للذكر مث
:  بقولـه  تعـالى  – وهـو خيـر الحـاكمين    – أن اهللا سبحانه وتعالى قد قسم بينهم  -١
       ِنيظِّ اُألنثَيِللذَّكَِر ِمثُْل ح الَِدكُمِفي َأو اللّه وِصيكُمي)فيضعف حق الذكر في الهبـة      ")٤ .

  . كما هو الحال في الميراث
وارث رضي بما فرض اهللا له بخالف هذا، بل قيل إن األولـى             بأن ال : وأجيب عن ذلك  

. أن تفضل األنثى على الذكر، وألن الذكر واألنثى إنما يختلفان في الميراث بالعـصوبة             
  . )٥(فأما إذا كان الرحم فهما سواء في الميراث كاألخوة واألخوات من األم

  . لمال في يده حتى ماتلو أن الواهب أبقى ا.  أن هذا هو نصيب األنثى من المال-٢
 أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون القسمة بين األوالد علـى                -٣

حسبه كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبهـا وكـذلك                
  . الكفارات المعجلة

                                         
مكتبـة العلـوم   . ، ط)١١/٣٥٤(، والطبراني في المعجم الكبير )٦/١٧٧( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى    )١(

 ونصب الراية ألحاديث الهداية للزيلعي، دار. م، الطبعة الثانية، تحقيق حمدي السلفي١٩٨٣والحكم، الموصل 
 –، طبعة دار المعرفة )٥/٢١٤(وقال فيه الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده حسن ) ٤/١٢٣(الحديث، القاهرة 

 . هـ١٣٧٩ –بيروت 
 ). ٦/٢٦٧( المغني البن قدامه )٢(
، )٢٦٨-٥/٢٦٧(، فتح الباري )٦/٢٦٧(، المغني )٥/٤١٦(، نهاية المحتاج للرملي )٦/١٢٧( بدائع الصنائع   )٣(

 ). ١١/٦٦(ح النووي صحيح مسلم بشر
 . )١١(اآلية النساء، سورة  )٤(
 ). ٢/٤٠١( مغني المحتاج )٥(



 

 )١٣٤٧(

األوالد على الذكر،    الذكر أحوج من األنثى ألنهما إذا تزوجا فالصداق والنفقة ونفقة            -٤
فكان الذكر أولـى بالتفـضيل لزيـادة        . واألنثى لها النفقة من زوجها ولو كانت موسرة       

وقد قسم اهللا تعالى الميراث ففضل الذكر على األنثى مقروناً بهذا المعنى فتعلـل           . حاجته
  . ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة. به
 يقـسمون إال  –حابة رضوان اهللا عليهم  الص–ما كانوا : " قول عطاء رضي اهللا عنه   -٥

  . )١("على كتاب اهللا تعالى وهذا خبر عن جميعهم
  : الرأي الراجح

بأن الهبـة   :  هو رأي من ذهب إلى القول      – كما أرى    –والرأي الراجح في هذه المسألة      
بـأن يعطـي   : تقسم بين األوالد على حسب قسمة الحق سبحانه وتعالى لهم في الميراث     

هبة مثل حظ األنثيين وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا الرأي من أدلـة،               الذكر في ال  
  . ولعدم وجود دليل صريح على كيفية القسمة عند المخالفين لهم

                                         
 ). ١١/٦٦(، صحيح مسلم بشرح النووي )٦/٢٦٨( المغني البن قدامه )١(



– 

  )١٣٤٨(

  المبحث الثالث
  رجوع األب في هبته ألبنائه

  : حكم الرجوع في الهبة
  : والرجوع في الهبة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء على رأيين

المالكيـة والـشافعية والحنابلـة والظاهريـة      ( ذهـب جمهـور الفقهـاء        :ي األول الرأ
 إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين األخـوة أو الـزوجين إال إذا    )١()واألوزاعي

  . كانت هبة الوالد لولده
) اعتصارها(أي ال الجد    ) لألب(إن وهب أب لولده هبة فــ       : "جاء في جواهر اإلكليل   

بال عوض ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً، وظـاهره            ) من ولده (ة  أي أخذ الهب  
  .)٢("ولو حازها الولد وهو كذلك على المشهور

الـشاملة للهديـة    ) في هبة ولـده   (على التراخي   ) ولألب الرجوع : "وفي مغني المحتاج  
ـ ) وكذا لسائر األصول  (والصدقة وكذا لبعضها كما فهم باألولى من دون حكم حاكم            ن م

سواء أقبضها الولد أم ال، غنياً أو فقيراً،        ) على المشهور (الجهتين ولو مع اختالف الدين      
  .)٣("صغيراً أو كبيراً
وال يحل لواهب أن يرجع في هبته وال لمهد أن يرجع فـي هديتـه               : "(وجاء في المغني  

ألب يعني وإن لم يعوض عنها وأراد من عدا األب ألنه قد ذكر أن ل             ) وإن لم يثب عليها   
  . )٤("الرجوع بقوله أمر برده فأما غيره فليس له الرجوع في هبته وال هديته

ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصالً منذ يلفظ بها إال              : "وقال ابن حزم  
واألم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبـداً الـصغير والكبيـر               . الوالد
  . )٥("سواء

                                         
، الفواكـه الـدواني     )١١٤-٧/١١٣(، الخرشي على مختصر سيدي خليل       )١٣٦-٦/١٣٥( المدونة الكبرى    )١(

) ٥/٤١٩(، نهاية المحتاج    ) وما بعدها  ٢/٢٥٥(م  ١٩٩٧/هــ١٤١٨ببيروت،  للقيرواني، دار الكتب العلمية     
، )٦/٢٩٥(، المغني البن قدامـه      )٧/١٣٦(، اإلنصاف للمرداوي    )١٧٢-٣/١٧١(وحاشيتا قليوبي وعميرة    

 ). ٩/١٢٧(، المحلى )١/٦٥(صحيح مسلم بشرح النووي 
 ). ٢/٣٢١( جواهر اإلكليل )٢(
 ). ٢/٤٠١( مغني المحتاج )٣(
 ). ٦/٢٩٥( المغني )٤(
 ). ٩/١٢٧( المحلى )٥(



 

 )١٣٤٩(

بثبوت حق  :  وذهب جمهور الحنفية والنخعي والثوري وإسحاق إلى القول        :يالرأي الثان 
  .)١ ()الهبة لذي رحم(الرجوع في الهبة دون الصدقة إال 

  .)٢("فحق الرجوع في الهبة ثابت عندنا. أما ثبوت حق الرجوع: "قال الكاساني
أو لـذي   هبة ألجنبي أو لذي رحم ليس بمحـرم   – الواهب   –إذا وهب   : "قال ابن الهمام  

محرم ليس برحم وسلمها إليه ولم يقترن بها ما يمنع الرجوع من الزوجيـة والعـوض                
  .)٣("والزيادة وغيرها حالة عقد الهبة فله الرجوع فيها

  :أدلة أصحاب الرأي األول
بحرمة الرجوع فـي الهبـة إال إذا        : استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من القول        

  : بأدلة منهاكانت هبة الوالد لولده 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  :  ما رواه نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال      -١

  .)٤("ال يحل ألحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إال من ولده: "وسلم
  ".أن ظاهر هذا الحديث يدل على حرمة الرجوع في الهبة إال من الولد ":وجه الداللة

  : يلينبأن له تأو: وأجيب عن هذا الحديث
 أنه محمول على الرجوع من غير قضاء القاضي أو رضاء الوالد وهذا ال يجوز               :األول

عند الحنفية إال فيما وهب الوالد لولده هبة واحتاج إليها لإلنفاق على نفسه فإنه يحل لـه                 
  . أخذها من غير رضا الوالد وال قضاء القاضي

لخلق ال من حيـث الحكـم ألن        أنه محمول على نفي الحل من حيث المروءة وا        : الثاني
الَ يِحلُّ لَك النِّـساء  : قال تعالى في رسولنا صلى اهللا عليه وسلم . نفي الحل يحتمل ذلك   

  .)٥(ِمن بعد والَ َأن تَبدَل ِبِهن ِمن َأزواٍج
ال يحل لك من حيث المـروءة والخلـق أن تتـزوج    : قيل في بعض تفسيرات هذه اآلية    

خترن إياك والدار اآلخرة على الدنيا وما فيها من زينـة، ال مـن حيـث                عليهن بعدما ا  
                                         

 ). ٣/٩٠(سبل السالم )  وما بعدها٧/٤٩٩(، شرح فتح القدير )٦/١٢٨( بدائع الصنائع )١(
 ). ٦/٢٩٥( المغني )٢(
 ). ٧/٤٩٩( شرح فتح القدير )٣(
: باقي وفيه محمد فؤاد عبد ال   :  بيروت، تحقيق  –دار الفكر   . ط) ٢/٧٩٦(، ابن ماجه    )٦/٢٦٥( سنن النسائي    )٤(

ال يرجع أحدكم فـي هيبتـه إال   : "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال      "
 ". الوالد من ولده

 . )٥٢(اآلية األحزاب، سورة  )٥(



– 

  )١٣٥٠(

وقد يحتمل نفي الحكـم فـي       . الحكم إذ كان له صلى اهللا عليه وسلم أن يتزوج بغيرهن          
  .)١("الحديث التشبيه من حيث أنه ظاهر القبح مروءة وطبيعة ال شريعة

اهللا صـلى اهللا عليـه    قال رسول   :  وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال          -٢
  .)٢(ال يرجع أحد في هبته إال والد من ولده، والعائد في هبته، كالعائد في قيئه: "وسلم

قال رسول اهللا صـلى  : سمعت ابن عباس وابن عمر يقوالن:  وما رواه طاووس قال   -٣
ال يحل لرجل أن يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيهـا إال الوالـد فيمـا             : "اهللا عليه وسلم  

  .)٣("ولدهيعطي 
قال النبـي صـلى   :  وما رواه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما -٤

 وفـي   )٤("ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه           : "اهللا عليه وسلم  
مثـل الـذي يرجـع فـي        : "وفي رواية لمسلم  ". العائد في هبته كالعائد في قيئه     : "رواية

مثـل الـذي يتـصدق    : "وفي روايـة ". قئ ثم يعود في قيئه فيأكله     صدقته كمثل الكلب ي   
  .)٥("بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيئه

  : وجه الداللة من األحاديث السابقة
يقـول  . تحريم الرجوع في الهبة والتنفير منه بالنسبة لألجنبي وجوازها للولد وإن سفل            

ع في الهبة والصدقة بعد إقباضها وهـو محمـول          هذا ظاهر في تحريم الرجو    : "النووي
وأجيـز للوالـد أن     . )٦("على هبة األجنبي أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه           

  . يرجع في هبته لولده نظراً النتفاء التهمة فيه
 بذلك النتفاء التهمة فيه، إذا ما طبع عليه مـن إيثـار             – الوالد   –واختص  : "قال الرملي 
  . )٧("فسه يقضي بأنه إنما رجع لحاجة أو مصلحةلولده على ن

                                         
 ). ٦/١٢٨( بدائع الصنائع )١(
 ). ٢٦٥-٦/٢٦٤( سنن النسائي )٢(
: م، الطبعة الثانيـة، تحقيـق     ١٩٩٣ بيروت،   –لرسالة  ، مؤسسة ا  )١١/٥٢٤( أخرجه ابن حبان في صحيحه       )٣(

 ). ٢/٧٩٥(هذا حديث حسن، ابن ماجه : وقال عنه) ٤/٤٤٢(والترمذي . شعيب األرناؤووط
 ). ٥/٢٩٣( فتح الباري شرح صحيح ثالبخاري )٤(
 ). ٢/٧٩٧ (١٩٧٢.  عيسى البابي الحلبي، ط–، سنن ابن ماجه )١١/٦٤( صحيح مسلم )٥(
 ). ١١/٦٤(بشرح النووي  صحيح مسلم )٦(
 ). ٥/٤١٦( نهاية المحتاج )٧(



 

 )١٣٥١(

بأن هذا محمول علـى أخـذ       " إال والد من ولده   : "وأجيب عن قوله صلى اهللا عليه وسلم      
مال ابنه عند الحاجة إليه لكنه سماه رجوعاً لتصوره بصورة الرجوع مجـازاً وإن لـم                

  .)١("يكن رجوعاً حقيقة
بأن هذا وإن اقتـضى     " كالعائد في قيئه  : "لمكما أجيب أيضاً عن قوله صلى اهللا عليه وس        

كالكلب تـدل علـى    : "التحريم إال أن الزيادة في الرواية األخرى وهي قوله عليه السالم          
ألن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه، والمراد التنزه عـن فعـل        . عدم التحريم 

  . شيء يشبه فعل الكلب
ة سياق الحديث له، وأن المتعارف عليـه فـي        باستبعاد التأويل ومنافر   :وعقب على هذا  

الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد كما ورد النهي في الصالة عن إقعـاء الكلـب     
وبهذا ال يفهم من المقام إال التحريم والتأويل البعيد         . ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه    

  . )٢(ال يلتفت إليه
وهوب له ولذلك ال يحق له الرجوع فيما وهـب           إن الواهب ال والية له في مال الم        -٤

  .)٣(له بعد حيازته
 أن األصل في العقود هو اللزوم وعلى ذلك فمن طلب الرجوع في عقد الهبـة بعـد        -٥

  . إبرامه ال يعتبر طلبه أصالً
  : أدلة أصحاب الرأي الثاني

 واستدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بالكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابة               
  . والمعقول

  .)٤(وِإذَا حييتُم ِبتَِحيٍة فَحيواْ ِبَأحسن ِمنْها َأو ردوها:  فقول اهللا تعالى:أما الكتاب
 أن التحية وإن كانت تستعمل في معان من السالم والثناء والهدية            :وجه الداللة من اآلية   

ألن الرد عبـارة عـن   ) أو ردوها(إال أنها يقصد بها في هذه اآلية الهدية بقرينة       . بالمال
  . إعادة الشيء وهذا ال يتحقق إال في األعراض

                                         
 ). ٦/١٢٨( بدائع الصنائع )١(
 ). ٣/٩٠(، سبل السالم )٦/١٢٨( بدائع الصنائع )٢(
 ). ٦/٢٦٩( المغني البن قدامه )٣(
  . )٨٦(اآلية النساء، سورة  )٤(



– 

  )١٣٥٢(

لى اهللا  قال رسول اهللا ص   :  فما روي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أنه قال          :وأما السنة 
  .)١("الرجل بهبته ما لم يثب منها: "عليه وسلم

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم جعل الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليـه   : وجه الداللة 
  . العوض

 فقد روي هذا الرأي عن عمر وعثمان وعلي وعبد اهللا بن عمـر وأبـي                :وأما اإلجماع 
جميعاً ولم يرد عنهم خالفه فيكـون       الدرداء وفضالة بين عبيد وغيرهم رضي اهللا عنهم         

  . إجماعاً
  . )٢(وأجيب عن قول عمر بأنه روى عن أبيه وابن عباس خالفه

  : وأما المعقول
ألن اإلنـسان قـد يهـب    .  فألن العوض المالي قد يكون مقصوداً من هبة األجانـب       -أ

اة عرفاً وعـادة  األجنبي إحساناً إليه وإنعاماً عليه، وقد يهب له طعماً في المكافأة والمجاز  
. )٣(هْل جزاء اِإلحساِن ِإالَّ اِإلحسان    : قال تعالى . فالموهوب له مندوب إلى ذلك شرعاً     

من صنع إليكم معروفاً فكافئون فإن لم تجدوا مـا تكـافئوه            : "وقال عليه الصالة والسالم   
. )٥("ادوا تحابوا ته: "وقال عليه الصالة والسالم   . )٤(فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه      

 وقـد ال  – المهدي والمهـدي لـه   –والتهادي تفاعل من الهدية فيقتضي الفعل من اثنين   
يحصل هذا المقصود من األجنبي وفوات المقصود من عقد محتمل للفسخ يمنع لزومـه              

  . )٦(كالبيع ألنه يعدم الرضا
ـ              -ب ا هـو    وألن الواهب بعدم حصوله على عوض من هبته جاز له الرجوع فيها كم

  . الحال في العارية

                                         
د فؤاد عبد البـاقي، وأخرجـه       محم:  لبنان، تحقيق  –، طبعة دار الفكر، بيروت      )٢/٧٩٨( أخرجه ابن ماجه     )١(

 ). ٣/٤٤(أيضاً الدارقطني في سننه 
 ). ٦/٢٩٦( المغني البن قدامه )٢(
 . )٦٠(اآلية الرحمن، سورة  )٣(
 ). ٢/١٢٨( أخرجه أبو داود )٤(
 . ٩ سبق تخريجه، ص)٥(
 ).  وما بعدها٧/٥٠٠(، شرح فتح القدير )٦/١٢٨( بدائع الصنائع )٦(



 

 )١٣٥٣(

العارية هبة المنافع ولم يحصل القبض فيها فإن قبضها كمـا هـو        : وأجيب عن ذلك بأن   
فما استوفى المستعير من منافع العاريـة ال يجـوز للمعيـر الرجـوع          . الحال في الهبة  

  . )١(فيها
  : الرأي الراجح

مـن القـول بحرمـة      الرأي الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهـاء             
الرجوع في الهبة ولو كانت بين األخوة أو الزوجين إال هبة الوالد لولده فإنهـا مـستثناة         

وذلك لقوة ما استدل بـه أصـحاب هـذا          . من هذا الحكم إذ يجوز للوالد أن يرجع فيها        
الرأي من أدلة، وألن في العمل به ما يتفق والمنهج اإلسالمي الذي يدعو إلـى الوفـاء                 

  . وعدم النكث بالوعدبالعهد 

                                         
، )٣/٩٠(، سـبل الـسالم   )٥/٢٩٤(وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٦/٢٩٦( المغني البن قدامه    )١(

 وما ٣/٣٠٣(م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ لبنان، –الفقه على المذاهب األربعة للجزيري، دار الكتب العلمية، بيروت    
 . ٨٢، عقود التبرعات، ص)٣/٤٢٦(، فقه السنة )بعدها



– 

  )١٣٥٤(

  المبحث الرابع
  هل يجب على األم التسوية بين أبنائها كاألب

  . األم هل يجب عليها أن تسوي بين أوالدها في الهبة؟ على خالف بين أهل العلم
أن األم ال يجب عليها أن تسوي بـين أوالدهـا، فالتـسوية             : الحنابلة:  القول األول  -١

الذي يمتلك هو األب، والذي يرجع في الهبـة         : هب أن فالقاعدة على المذ  . خاصة باألب 
  . هو األب، وأما ما عداهم من اإلخوة واألجداد واألمهات فال يدخلون في هذه األحكام

أن األم كاألب تماماً ويجب عليها أن تسوي بين أوالدهـا،           : ابن قدامه :  القول الثاني  -٢
  ".  أوالدكماتقوا اهللا واعدلوا بين: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم

هو رأي ابن قدامه رحمه اهللا تعالى، وأنه يجب علـى األم أن تـسوي بـين                 : واألحوط
  . أوالدها في الهبة للذكر مثل حظ األنثيين كاألب



 

 )١٣٥٥(

  المبحث الخامس
  الحكم فيما لو فضل األب أحد أوالده بهبة فما الواجب عليه

  : أمورإذا فضل األب أحد أوالده بهبة فإنه يلزمه واحد من ثالثة 
فإذا أعطي مثالً ابنه محمداً سيارة ولم يعط اآلخر فإنـه يرجـع             .  الرجوع في الهبة   -١

  . على محمد ويأخذ منه السيارة
  .  أن يعطي اآلخر مثل ما أعطى األول-٢
  .  أو يأخذ العطية ويقسمها بينهم-٣

  . فهو مخير بين أحد هذه األمور الثالثة



– 

  )١٣٥٦(

  المبحث السادس
  األب أحد أوالده بهبة ثم مات قبل التسوية فما الحكم؟الحكم فيما لو فضل 

قلنا في المسألة التي قبل هذه إن األب لو فضل أحد أوالده بهبة فإنه يلزمه واحـد مـن                   
  ثالثة أمور لتتحقق التسوية، ولكن لو مات األب قبل التسوية فما الحكم في ذلك؟ 

أن يعطـي بقيـة األوالد، أو قبـل     أنه لو أعطي زيداً سيارة مثالً ثم مات قبل        :الحنابلة
  . فالحكم أنها تثبت وال يرجع األوالد على أخيهم. إرجاعها وقسمها بينهم

وهو الصحيح أنها ال تثبت؛ ألنها على جور، وكيف نمـضي شـيئاً          : وقال شيخ اإلسالم  
: وقال صلى اهللا عليه وسـلم     " ال تشهدني على جور   "قال فيه النبي صلى اهللا عليه وسلم        

فالصحيح في هـذه    " رط شرطاً ليس في كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة مرة           من اشت "
  . المسألة أنه يرد هذه السيارة في التركة أو يأخذ األوالد مثل ما أخذ قبل قسمة التركة



 

 )١٣٥٧(

  الخاتمة وأهم النتائج
يتبين لنـا فـي    ) دراسة فقهية (بعد هذا العرض الذي سقته للتسوية بين األوالد في الهبة           

ء حرص الشريعة الغراء على تنظيم العالقة بين أفراد المجتمع عن طريـق وضـع        جال
وفـي  . الضوابط التي تحكم تصرفات أفراده وفق معايير وأسس غاية في الدقة واإلحكام         

 أورد أهم ما توصلت إليـه مـن نتـائج           – لهذا الموضوع    –ضوء ما سبق من دراسة      
  : وهي

ن شأنه تقوية روح المحبـة بـين أفـراد           حرص الشريعة اإلسالمية على كل ما م       -١
  . المجتمع

 وجوب التسوية بين األوالد في العطية ما لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى التفضيل               -٢
  . فإن وجدت هذه الضرورة جاز التفضيل مع مراعاة الحكمة وبعد النظر

 مخالفة شرعية وغـرس لبـذور الخـالف         – بال مبرر    – في التفضيل بين األوالد      -٣
  .شقاق بينهموال
 الهبة لألوالد يجب أن تكون على حسب قسمة الحق سـبحانه وتعـالى لهـم فـي                  -٤

ما لـم يكـن هنـاك مـا يقتـضي           (وذلك بأن يعطي الذكر مثل حظ األنثيين        . الميراث
  ). التفضيل

  .  جواز رجوع األب في هبته ألبنائه-٥
 المـسألة خـالف      األم هل يجب عليها أن تسوي بين أبنائها في الهبة كاألب؟ فـي             -٦

  . واألحوط الوجوب
  :  إذا فضل األب أحد أوالده بهبته فهو مخير بين ثالثة أمور-٧
  .  الرجوع في الهبة-أ

  .  يأخذ العطية وتقسيمها بينهم-ب
  .  يعطي اآلخرين مثل ما أعطى األول-ج

 مثـل  وأما إذا مات األب قبل التسوية فالصواب أن هذه الهبة ترد للتركة أو يأخذ األوالد    
  . قيمة هذه الهبة قبل قسمة التركة

  وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



– 

  )١٣٥٨(

  ثبت بمصادر البحث ومراجعه
 . القرآن الكريم - ١

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل لإلمام عـالء                 - ٢
نبلـي المتـوفى سـنة    الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن حجر المرداوي الـسعدي الح           

تحقيق أبي عبد اهللا محمد حسن محمد حسن إسماعيل الـشافعي، دار الكتـب              ) هـ٨٥٥(
 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٨( لبنان، الطبعة األولى –العلمية، بيروت 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لإلمام عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي،               - ٣
 لبنـان، الطبعـة الثانيـة       –تـب العلميـة، بيـروت       ، دار الك  )هــ٥٨٧(المتوفى سنة   

 ). م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(

وبهامشه الـشرح   ) هـ١٢٤١-١١٧٥(بلغة السالك ألقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوي         - ٤
 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)هـ١٢٠١-١١٢٧(الصغير للقطب أحمد الدردير 

ي بكـر الـسيوطي المتـوفى سـنة       تفسير الجاللين لإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أب         - ٥
 . القاهرة) ١١٨٥(ب . ، دار التراث، ص)هـ٩١١(

تفسير القرآن العظيم لإلمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي               - ٦
ـ ١٣٨٨(، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت    )هـ٧٧٤(الدمشقي المتوفى سنة   -هـ

 ). م١٩٦٩

و عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري طبعة وزارة عموم             التمهيد البن عبد البر أب     - ٧
 .  المغرب، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي–األوقاف والشؤون اإلسالمية 

شـكري صـالح إبـراهيم      / تنظيم االستثمارات العقارية في الشريعة اإلسالمية للـدكتور        - ٨
، ميـدان الحـسين،     ش الباب األخـضر   ٩الصعيدي، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع،       

 ). م١٩٩٤/هـ١٤١٥(الطبعة األولى 

، محمد بن عيسى بن سورة أبـو عيـسى   )سنن الترمذي(الجامع الصحيح لإلمام الترمذي      - ٩
، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق أحمد محمـد          )هـ٢٧٩-٢٠٩(الترمذي  

تحقيـق  ) م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(شاكر، وطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت         
 . عبد الوهاب عبد اللطيف

جواهر اإلكليل شرح مختصر الشيخ خليل في مذهب اإلمام مالـك إمـام دار التنزيـل          -١٠
تأليف الشيخ صالح عبد السميع اآلبي األزهري، طبعه وصححه الـشيخ محمـد عبـد               



 

 )١٣٥٩(

 لبنـان،   –العزيز الخالدي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت           
 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٨(عة األولى الطب

ـ ١٠٦٩(حاشيتا شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سالمة القليوبي المتـوفى سـنة               -١١ ) هـ
علـى كنـز    ) هــ٩٥٧(المتوفى سنة   " أحمد البرلسي المقلب بعميرة   : "وشهاب الدين 

ـ ٨٦٤(الراغبين لإلمام جالل الدين محمد بن أحمد المحلى المتوفى سـنة           شـرح  ) هـ
مام النووي في فقه الشافعية، ضبطه وصححه وخـرج آياتـه عبـد           منهاج الطالبين لإل  

 لبنـان، الطبعـة األولـى       –اللطيف عبد الـرحمن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت            
 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٧(

حاشية الدسوقي على شرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير ألبي              -١٢
 . عة والنشر والتوزيعالبركات سيدي أحمد الدردير، دار الفكر للطبا

الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي، دار صـادر،              -١٣
 . بيروت

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أحمد بن علي حجر العسقالني أبو الفـضل، طبعـة      -١٤
 .  لبنان، تحقيق السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني–دار المعرفة، بيروت 

تأليف اإلمام محمد بن إسماعيل الكحالني ثم الصنعاني المعروف بـاألمير     سبل السالم،    -١٥
شرح بلوغ المرام من جمع أدل األحكام للحافظ شهاب الدين أبـي      ) هـ١١٨٢-١٠٥٩(

ـ ٨٥٢-٧٧٣(الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقالني القاهرة         ). هـ
قات مختارة لإلمام ابن حجر، دار      ويليه متن نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر مع تعلي         

 .  لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد اهللا محمد بن يزيد أبو عبد اهللا القزوينـي ابـن ماجـه                    -١٦
وطبعـه عيـسى البـابي    ). م١٩٥٤/هـ١٣٧٣(، دار الفكر، بيروت     )هـ٢٧٥-٢٠٧(

 ). م١٩٧٢(الحلبي وشكاه 

 ). هـ٢٧٥-٢٠٢(اود السجستاني األسدي سنن أبي سليمان بن األشعث أبو د -١٧

، )هـ٤٥٨(السنن الكبرى للبيهقي أحمد بن الحسن بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي               -١٨
 . تحقيق محمد عبد القادر عطا) م١٩٩٤(طبعة مكتبة دار الباز، مكة المكرمة 

ـ ٣٠٣-٢١٥(سنن النسائي للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النـسائي            -١٩ بـشرح  ) هـ
 المكتبـة التجاريـة، المطبعـة       –ل الدين السيوطي، حاشية اإلمام السندي       الحافظ جال 



– 

  )١٣٦٠(

 –المصرية باألزهر، إدارة محمد محمد عبد اللطيف، دار الكتـاب العربـي، بيـروت     
 . لبنان

شرح فتح القدير للشيخ اإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري               -٢٠
 لبنـان،   –، دار إحياء التراث العربي، بيروت       )هـ٦٨١(المعروف بابن الهمام الحنفي     

 . م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

-١٠٠٠(شرح منتهى اإلرادات للشيخ منصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي                 -٢١
 . ، دار الفكر)هـ١٠٥١

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البوستي، مؤسسة الرسـالة،   . شرح ابن حبان   -٢٢
 . عيب األرناؤوطالطبعة الثانية، تحقيق ش) م١٩٩٣(بيروت 

، دار  )هـ٢٥٦-١٩٤(صحيح البخاري لإلمام محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري            -٢٣
مصطفى ديـب البغـا،     / الطبعة الثانية، تحقيق د   ) م١٩٨٧(ابن كثير، اليمامة، بيروت     

 . وطبعة دار إحياء الكتب العربية

-٢٠٤(سن حافظ   صحيح مسلم لإلمام بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الح           -٢٤
بشرح النووي لإلمام يحيى بن شرف بن حـسن بـن          ) هــ٨٧٥-٨٢٠ (–) هـ٢٦١

ـ ٦٧٦-٦٣١(حسين بن حزم النووي الشافعي أبو زكريا محيي الدين    -١٢٣٣ (–) هـ
ــة، بيــروت   ) م١٢٧٧ ــب العلمي ــسخة دار الــشعب   –دار الكت ــان، ون  لبن

 ). م١٩٧٣/هـ١٣٩٣(

تور محمد عبد الباقي عتيقي، مكتبة ابن كثير،      عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة، للدك      -٢٥
 ). م١٩٩٥/هــ١٤١٦(الطبعة األولى 

غمز عيون البصائر شرح كتاب موالنا السيد أحمد بن محمد الحنفـي الحمـوي، دار                -٢٦
 ). م١٩٨٥/هـ١٤٠٥( لبنان، الطبعة األولى –الكتب العلمية، بيروت 

 علي بن حجـر العـسقالني       فتح الباري شرح صحيح البخاري لإلمام الحافظ أحمد بن         -٢٧
طبعة جديدة ومنقحة ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها ورقـم           ) هـ٨٥٢-٧٧٣(

كتبها وأبوابها وأحاديثها عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ومحمد فؤاد عبد البـاقي، دار                 
 أيضاً -، واستعنت )م١٩٨٩/هـ١٤١٠( لبنان، الطبعة األولى    –الكتب العلمية، بيروت    

 . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) هـ١٣٧٩( لبنان –ار المعرفة، بيروت  بطبعة د–



 

 )١٣٦١(

 المعامالت المدنية والتجارية للدكتور نـصر فريـد         – الكتاب الثالث    –الفقه اإلسالمي    -٢٨
 ). م١٩٨٣(محمد واصل، دار االتحاد العربي للطباعة، الطبعة األولى 

تور محمـد يوسـف موسـى،       الفقه اإلسالمي، مدخل لدراسة نظام المعامالت فيه للدك        -٢٩
مطابع دار الكتاب العربي بمصر، مؤسسة مصر للطباعة الحديثـة، الطبعـة الثالثـة              

 ). م١٩٥٨/هـ١٣٧٧(

 ). م١٩٨٦/هـ١٤١١(فقه السنة، السيد سابق، الفتح لإلعالم العربي، الطبعة الثانية  -٣٠

  لبنـان  –الفقه على المذاهب األربعـة، دار الفكـر ودار الكتـب العلميـة، بيـروت                 -٣١
 ). م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(

الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالى للـدكتور مـصطفى الخـن              -٣٢
والدكتور مصطفى البغا وعلـي الـشوربجي، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة األولـى            

 ). م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد بن غنيم بن سـالم بـن                  -٣٣
 وهو شرح الرسالة لإلمـام      -هـ  ١١٢٦ا النفراوي األزهري المالكي المتوفى سنة       مهن

منشورات محمـد علـي   ). هـ٣٨٦(أبي محمد عبد اهللا بن أبي زيد القيرواني المتوفى      
 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٨( لبنان –بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 

ل من الكلمـة يوسـف      لسان العرب المحيط البن منظور، أعاد بناؤه على الحرف األو          -٣٤
 .  لبنان–الخياط، دار لسان العرب، بيروت 

تحقيق لجنة  ) هـ٤٥٦-٣٨٤(المحلى لإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم             -٣٥
 . إحياء التراث اإلسالمي، دار الجيل، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، بيروت

عليـق الـدكتور    مختار الصحاح لإلمام محمد بن أبي بكر الرازي، ضبط وتخـريج وت            -٣٦
مصطفى ديب البغا، اليماة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، الطبعـة الثانيـة      

 ). م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(

رواية اإلمام سحنون   . المدونة الكبرى إلمام دار الهجرة اإلمام مالك بن أنس األصبحي          -٣٧
عن اإلمام عبـد الـرحمن بـن القاسـم العتقـي            ) هـ٢٤٠-١٦٠(بن سعيد التنوخي    

عن اإلمام مالك بن أنس، مطبعة دار السعادة بجوار محافظة مـصر سـنة            ) هـ١٩١(
 . لصاحبها محمد إسماعيل) هـ١٣٢٣(



– 

  )١٣٦٢(

وبذيله ). هــ٤٠٥(المستدرك على الصحيحين لإلمام أبي عبد اهللا الحاكم النيسابوري           -٣٨
، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب، محمد أمـين        )هـ٨٤٨(التلخيص للحافظ الذهبي    

 ). هـ١٣٣٥( لبنان –وت دمج، بير

مسند أبي يعلى، أحمد بن علي المثني أبو يعلى الموصلي التميمي، طبعة دار المـأمون              -٣٩
 . حسين سليم أسد: ، الطبعة األولى، تحقيق)م١٩٨٤(للتراث، دمشق 

مسند عبد بن حميد، عبد بن حميد بن نصر أبو محمد، طبعة مكتبة الـسنة، القـاهرة،                  -٤٠
صبحي البدري السامرائي ومحمـود محمـد خليـل         : حقيقم، ت ١٩٨٨الطبعة األولى،   

 . الصعيدي

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للعالمة أحمد بن محمد بـن علـي                -٤١
 .  لبنان–، طبعة المكتبة العلمية، بيروت )هـ٧٧٠(المقري الفيومي المتوفى عام 

-٢٦٠(اسـم الطبرانـي   المعجم الكبير للطبراني، سليمان بن أحمد بن أيـوب أبـو الق    -٤٢
، تحقيـق حمـدي     )م١٩٨٣(، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية        )هـ٣٦٠

 . السل في

ع، مطابع شركة اإلعالنـات الـشرقية، دار   .م.المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ج     -٤٣
 . م١٩٨٩التحرير للطبع والنشر، طبعة 

د عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامه         المغني البن قدامه، للعالمة موفق الدين أبي محم        -٤٤
على مختصر اإلمام القاسم عمر بن الحسن بن عبـد اهللا بـن    ). هـ٦٣٠(المتوفى سنة   

ـ ٦٨٢(عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي المتوفى سنة           ، )هـ
ميـة،  على مذهب اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، دار الكتب العل              

 .  لبنان–بيروت 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج شرح الشيخ محمد الـشربيني الخطيـب         -٤٥
ـ ٦٧٦-٦٣١(على متن المنهاج ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي          ) هـ٩٧٧( ، )هـ

، ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى          )م١٩٥٨/هــ١٣٧٧(طبعة  
 . البابي الحلبي وأوالده بمصر

 دراسة مقارنة بالقوانين    – طبيعتها ووظيفتها وقيودها     –الملكية في الشريعية اإلسالمية      -٤٦
 األردن،  –والنظم الوضعية للدكتور عبد السالم داود العبادي، مكتبة األقصى، عمـان            

 ). م١٩٧٤/هـ١٣٩٤(الطبعة األولى، 



 

 )١٣٦٣(

ـ ١٧٩(الموطأ لإلمام مالك بن أنس أبو عبد اهللا األصبحي           -٤٧  إحيـاء  ، طبعـة دار   )هــ
 بطبعـة دار  – أيضاً -التراث العربي، مصر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، واستعنت      

 ). م١٩٥١/هـ١٣٧٠(إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه 

) ٧٦٢(نصب الراية ألحاديث الهداية ألبي محمد عبد اهللا بن يوسف الحنفـي الزيلعـي       -٤٨
 . دار الحديث، القاهرة

ج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنـه،              نهاية المحتا  -٤٩
تأليف شمس الدين محمد أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنـوفي               

حاشـية أبـي   ) ١(ومعـه  ) هـ١٠٠٤(المصري األنصاري الشهير بالشافعي الصغير      
حاشـية  ) ٢ (١٠٧٨توفى سنة الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري الم       

أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي المتـوفى سـنة               
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، محمد الحلبي      ) هـ١٠٩٦(

 ). م١٩٦٧-هـ١٣٨٦(وشركاه 

عـة دار المـسلم     مسائل مهمة في الهبة والهدية، تأليف خالد بن إبراهيم الصقعبي، طبا           -٥٠
  . للنشر والتوزيع

  



– 

  )١٣٦٤(

  



 

 )١٣٦٥(

  
  
  
  
  
  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة
الحمد هللا مؤلف القلوب باإليمان، جامع الشمل بالتقوى واإلحسان، له سـبحانه            
المنة والفضل، ال معبود بحق سواه، وال يستحق الشكر إال إياه، ال إله إال هو الـرحمن                 

  .الرحيم
 آلـه   وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى اهللا وسلم وبـارك عليـه وعلـى             

وصحبه، هدى به من الضاللة، وجمع به بعد الفرقة، وألّف به بعد الـشتات، فأصـبح                
أفراد األمة بنور الوحي إخوانا، جمعهم اإليمان، ووحدتهم التقوى؛ وهللا في ذلك الفـضل              

ــى   ــة العظم  M   S  R   Q   P  O  N         M  L  K  J  I  H والمن
        TL   ]١٠٣: آل عمران . [   

فمن مقاصد الشارع وغايته في رعايـة مـصالح العبـاد االجتمـاع            : ما بعد   أ
  . واإلتالف، وسد أبواب الفرقة واالختالف

ومن أنعم النظر في نصوص الشريعة وأحكامها، وقواعدها الكليـة والفرعيـة            
أدرك تلك الحقيقة، فإن عرج على موقف أساطين العلم وحملـة الـشريعة منهـا فـي                 

ق؛ بان له من رعايتهم لتلك الغاية، وتحقيق هذا المقـصد فـي أنفـسهم               التطبيق والتحقي 
  .وفتاويهم، لما يعلمونه من أثر ذلك في تزكية نفوس العباد ، وصالح أحوال البالد

وللفتيا سياسة شرعية، وطرق حكمية مرعية؛ تَـتَلمس المقاصـد والمـصالح،            
  .وتُراعي ما جاء الشرع به وحث عليه

 يتبع في التفقه والفتيا مذهبا متبوعا من مدارس الفقه          -ي بلد    أ -وإذا كان البلد    
المعتبرة، وعوام البلد يصدرون عن علمائه، اسـتقروا علـى ذلـك، وجـرى عملهـم                 

 
 

 
  األستاذ المساعد بمسار الفقه وأصوله 

  جامعة الملك سعود -  كلية التربية-قسم الدراسات اإلسالمية 
  



– 

  )١٣٦٦(

 ولو خولـف  -بمقتضى اجتهاد فقهائه في عباداتهم ومعامالتهم، والدليل يحتمله من وجه   
ف ما درجوا عليه واسـتقر عليـه    ، فهل لوارد على البلد ؛ أو مجتهد فيه أن يخال      -فيه  

  حالهم ؟
هذا ما سيتناوله هذا البحث الذي يتكون من مقدمة، وتمهيد، وسـتة مطالـب،               

  . وخاتمة، وفهارس 
  . أما المقدمة ففي بيان أهمية الموضوع وسبب اختياره

  . وأما التمهيد ففي تعريف الفتوى، وأركانها
  :وأما المطالب فعلى النحو التالي 

  . ومكانتها أهمية الفتوى : ولالمطلب األ
  .خطر االختالف : ثانيالمطلب ال

  :وفيه ثالث مسائل .   في البلداإلفتاء بغير المشهور : الثالثالمطلب 
  .حقيقة االشتهار :  المسألة األولى 
  .مخالفة المشهور إفتاء وقضاء : المسألة الثانية 
  . مخالفة المشهور عمالً : المسألة الثالثة 

حق ولـي األمـر   بين اإلفتاء بغير المشهور في البلد و  عالقة  ال: رابع  اللب  المط
  .في تقييد المباح

بين اإلفتاء بغير المشهور في البلد وارتفاع الخـالف     عالقة  ال: المطلب الخامس   
 .بحكم الحاكم

 :مسائل تطبيقية  : دسالمطلب السا

  : في الطهارة : المسألة األولى 
  .الوضوء من لحم اإلبل   انتقاض                       

  : في الصالة : المسألة الثانية 
  .الجهر بالبسملة                        
  :في الصالة : المسألة الثالثة والرابعة 

 .                      رفع اليدين في التكبير والجهر بالتأمين 

 :صالة في ال:  المسألة الخامسة 

 .ل البلد القراءة بغير قراءة أه



 

 )١٣٦٧(

 : في الصوم : المسألة السادسة 

    .هؤابتداء الصوم وانتها
  :في األحوال الشخصية : المسألة السابعة 

 .شتراط الولي في النكاح ا

  : أيضاً في األحوال الشخصية : المسألة الثامنة 
 .طالق الثالث وما يقع به 

  .الخاتمة وتتضمن أهم نتائج البحث 
  . الفهارس الكاشفة 

 تكمن أهمية الموضوع في تعلقه بعموم المكلفين من ناحيـة           :ية الموضوع أهم
تلقي الحكم الشرعي عن طريق الفتوى، واستقرار العامة على جادة الحكـم الـشرعي،              
وأثر االختالف في الفتوى على العامة الذين ال تدرك عقولهم التعددية المذهبيـة؛ تبعـاً               

في فهم لألدلة، وما قد ينشأ عن إفتاء العامـة          الجتهاد فقهاء الشريعة، وتفاوت مداركهم      
بغير مشهور الفتوى في بلدهم من البلبلة، واالختالف، والتنازع، الذي قـصد الـشارع              

  . دفعه، ومنعه
اتساع دائرة الفتـوى فـي أعقـاب الـزمن، وتعـدد        : سبب اختيار الموضوع  

ى، مع وجود حاجة    مصادرها؛ تبعا للتطور التقني، الذي أوجد قنوات متعددة لطلب الفتو         
العامة لالستفتاء، وجنوح كثير من المفتين للفتوى بالراجح عندهم؛ دون مراعاة لمشهور            

  . بلد السائل 
 قـد يحـِدث مـن البلبلـة،         - مع حسن نية سـالكه       -وحيث أن هذا المسلك     

واالختالف، والتنازع؛ بل ربما جر إلى التشكيك في أحكام الشريعة، ومصداقية حملتها،            
لتساهل في األخذ بها، لذا أحببت المشاركة بالكتابة فيه، بياناً للحال، واستشرافاً للمنهج             وا

األسلم في التعاطي مع هذه القضية التي هي جزء فقه الفتـوى، وفـرع إدراك مقاصـد      
  .التشريع 

واهللا أسأل أن يسدد اللسان والبنان، ويعصمنا من الخطأ والنسيان، وهو حـسبنا            
  .أوان ابتداء البحث وعلى اهللا التكالنالمستعان، وهذا 

  عبدالكريم بن حمود بن عبداهللا التويجري/ وكتب       
       



– 

  )١٣٦٨(

  التمهيد
  :تعريف الفتوى 

وأفتـاه  . أبانه له   : أفتاه في األمر    : يقال  .  الشيء وبيانه    إيضاح :الفتوى لغة   
  . في المسألة يفتيه إذا أجابه 

  ١٢٧: النساء M¤  £  ¢¥ ̈ §  ¦    ©   L   :وفي التنزيل 
  ١٧٦: النساء M&  %  $  #  "  !'  L  :وفي أخرى 

   . )١("يبين لكم حكم ما سألتم عنه: أي: "قال ابن عطية في تفسيره 
  . )٢(" تبيين المبهمواإلفتاء ،يبين لكم حكمه فيهن: " وقال البيضاوي 

ردد ِفي الصدِر، وِإن َأفْتَاك     الِْإثْم ما حاك ِفي النَّفِْس، وتَ     (( : ثر المرفوع   وفي األ 
كَأفْتَوو ٣())النَّاس(.  

  .لغات الفُتوى والفَتوى والفُتيا و
  .فَتاِوي بكسر الواو، ويجوز فَتاوى بفتحها للتخفيف: والجمع

  . اسم مصدر للفعل أفتى : والفتوى 
قوي مـا  فكأنه ي ؛   من الفتي، وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي         الفتوى أصلو

   .)٤( أشكل ببيانه، فيشب ويصير فَتيا قوياً
كما تطلق الفتوى على تعبير الرؤيا ألنه بيان وإيضاح؛ وفي قصة يوسف قـال              

ــك  ــف[  M     Ð   Ï       Î    Í  Ì  Ë  Ê    É  ÈL: المل ــال ]٤٣: يوس  ، وق
ــسجن   ــي ال ــاحبه ف ــة  M  >     =  <  ;  :   9  8  7L : ص                   .اآلي

  .] ٤٦: يوسف[  
  .وطلب الفتيا هو االستفتاء كما ورد في اآلية السابقة

  . ")٥(يسألونك، يا محمد، أن تفتيهم في الكاللة: Z! ] : " قال الطبري 

                                         
   .١١٨/ ٢ المحرر الوجيز - ))١
   .١٠٠/ ٢ أنوار التنزيل وأسرار التأويل - )٢(
  .٢٩/٥٣٣ ، واإلمام أحمد في مسنده ٢/٢٥٩  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - )٣(

   .فتا، تهذيب اللغة لألزهري مادة  لسان العرب مادة فتأ :ينظر   -)٤(
   .٤٣٠/ ٩ تفسير الطبري - ))٥



 

 )١٣٦٩(

  :  الفتوى اصطالحاً 
  .اختلفت عبارات السلف رحمهم اهللا تعالى في الحد االصطالحي للفتوى 

   .)١(، واإلخبار بال إلزامل عنهائسللتبيين الحكم الشرعي : فقيل هي 
   .)٢(اإلخبار بالحكم الشرعي مع المعرفة بدليله: وقيل 
  .)٣(بيان حكم المسألة: وقيل 
   .)٤( الجواب عما يشكل من األحكام:وقيل 

  .  وهذه التعاريف متفقة المعنى؛ واألول منها أجمع وأمنع
  .كام العقلية ، والدنيويةاحتراز من غير الشرعي كاألح] الحكم الشرعي [ وقيد 

 فـي التعلـيم إذ ال يـستلزم         قيد يخرج به بيان الحكم    ] : للسأل عنه   [ وقولهم  
  . سؤاالً

   . )٥(يخرج القضاء ألن حكم القاضي إخبار ملزم] اإلخبار بال إلزام [ وقيد 
يدل على اشتراط العلـم الـسابق   ] : المعرفة بالدليل في التعريف الثاني   [ وقيد  

وأن الفتوى تعتمد الدليل، فيخرج به المقلد والعامي، ويخرج بذلك الراوي فليس            للمفتي،  
  .بمفت وإنما هو ناقل 

  :أركان الفتوى 
  : للفتوى أركان أربعة هي 

  .  المفِْتي :األول 
  .  المستَفِْتي :الثاني 
  .  المستَفْتَى عنه :الثالث 
 .  المفْتَى به :الرابع 

                                         
  . ٦/٤٣٧ ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٤٠/ ١٥كشاف القناع :  ينظر - ))١
 ، شـرح  ١٠٩/ ٣ ، شرح مختصر خليـل للخرشـي    ٤/١٥٠ ، أعالم الموقعين     ٩٥/ ٤الفروق  :  ينظر   - ))٢

  . ، وقد مزج بعضهم بين التعريفين ٨/١٨ ، موسوعة القواعد الفقهية ١/١٩١اقي السعود مر
   . ٢٤٣/ ١التعريفات للجرجاني ، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية :  ينظر - ))٣
   . ٦٢٥ المفردات في غريب القرآن - ))٤
   .٢٩/ ١أعالم الموقعين :   ينظر -) )٥



– 

  )١٣٧٠(

  : بيان هذه األركان 
 وهو العالم بالشرع، المتمكن من درِك أحكام الوقائع من خالل األدلة ؛             :المفتي

  . )١(والذي يستقبل أسئلة المستفتين ويجيب عنها
  .  وهو السائل عن الحكم الشرعي :المستفتي

  .وهو المسألة المسؤول عنها؛ والتي يطلب بيان الحكم فيها: المستفتى عنه
  .عي بشروطه وهو الحكم الشر:المفتى به

  : أهمية الفتوى ومكانتها : المطلب األول 
 مما ال شك فيه أن للفتوى أهمية كبرى؛ ومكانة عالية في الـشريعة؛ إذ بهـا                 
تعرف األحكام،ويرتفع الجهل، ويقع التعبد هللا سبحانه على بصيرة؛ ولذا جاء في التنزيل             

   . ]٤٣:  لالنح [ Z * + , - .             / 0 ] :  على وجه األمر 
ومما يدل على أهميتها أن اهللا سبحانه وتعالى تولى شأنها في مواضـع عـدة،               

، وصان حـدها أن ينتهـك بغيـر    وعهد بها لرسله وورثتهم من العلماء ، وحمى جنابها   
  . علم

  :ومن أمثلة األجوبة الربانية على االستفتاءات البشرية 
:  ةالبقـر [ Z  ¨ £ ¤ ¥ ¦ §¢ ~ � ¡]: قوله سـبحانه    

١٨٩[    .  
 É È ÇÊ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë] : وقوله سـبحانه    

Õ Ô  Ó ÒÖ Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Z  ]٢١٥:  البقرة[   .  
 C B  A  @ ? >DH G F E I L K J] : وقوله سبحانه   

W V   U T S R Q P O N MX\ [ Z Y ]  Z             
  .  ]٢١٧:  البقرة[ 

 ¿  µ ´¹¾ ½       ¼ » º ¶ ¸] : وقوله سـبحانه   
Ã Â Á ÀÄÉ È Ç Æ Å Ê Ð Ï Î Í  Ì Ë 

 ÑZ  ]٢١٩:  البقرة[   .  

                                         
   .١/٤٠٣ التياث الظلمغياث األمم في :  ينظر - ))١



 

 )١٣٧١(

 g f e dhl k j i m q p o n] : وقوله سـبحانه    
v u t s rw� ~ } | {  z y x ¡£ ¢ ¤§ ¦ ¥                  

  ¨ Z] ٤:  المائدة. [    
 Å Ä Ã Â ÁÆË Ê É È Ç ÌÑ   Ð  Ï Î Í Ò] : وقوله سبحانه   

Ö Õ Ô  Ó×Û Ú Ù Ø ÜÝ à ß     Þ á    è ç æ å ä ã â 
 ë  ê éZ  ]١٨٧:  األعراف. [    

 * + , - ( % & ' )$! " #] : وقوله سبحانه   
./ 5            4 3 2 1 0  Z ] ١:  األنفال. [     

         : وقد جعل اهللا اإليضاح والتبيين للخلق من وظـائف الرسـالة فقـال تعـالى                
[ > = < ; : 9 8 7   6 5   Z ] ٤٤ : نحلال. [   

ــبحانه  ــال س  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÜ Ý] : وق
 à ß ÞZ  ]٦٤:  النحل. [   

وأما العهد بها لرسله وورثتهم من العلماء فقد جاء مصرحا به في قوله سبحانه              
 Zc j i h g   f e d ] \ [ ^   _ ` b a]: وتعالى  

o n m l kp  y x w   v u t s r q Z 
   ] .٨٣:  النساء[

 ، األنبياء   ٤٣:  النحل [ Z  * + , - .             / 0   ] : نه  وقال سبحا 
 :٧. [   

وحيث كانت الفتوى تنزيال لحكم اهللا سبحانه في القضايا واألحـوال والمـسائل        
والنوازل؛ كان المفتي موقعا عن رب العالمين سبحانه، وقد وسم العالمـة ابـن القـيم                

  " .ب العالمينأعالم الموقعين عن ر"رحمه اهللا كتابه بـ 
اعلم أن اإلفتاء عظيم الخطر، كبيـر الموقـع،         ":  رحمه اهللا    قال اإلمام النووي  

وقائم بفرض  ،   - صلوات اهللا وسالمه عليهم      -كثير الفضل، ألن المفتي وارث األنبياء       
   " .المفتي موقّع عن اهللا تعالى: الكفاية، ولكنه معرض للخطأ؛ ولهذا قالوا

العاِلم بين اهللا تعالى وخلقـه، فلينظـر        ": ن المنكدر قال    وروينا عن اب  : ثم قال   
   .)١(" م كيف يدخل بينه

                                         
  .٤٠/ ١ المجموع شرح المهذب - ))١



– 

  )١٣٧٢(

وإذا كـان  ":  ومن مقُوِل العالمة ابن القيم رحمه اهللا في مكانة الفتوى والمفتين          
منصب التوقيع عن الملوك بالمحلِّ الذي ال ينكَر فضله، وال يـجهل قدره، وهـو مـن                

 ! ...؟فكيف بمنصب التوقيـع عـن رب األرض والـسماوات          ت،أعلى المراتب السنيا  
 بـين يـدي    وموقـوفٌ  ،  غـدا  ولْيعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، ولْيوقن أنه مسؤولٌ        

   .)١(".اهللا
فإنه موقِّـع عـن اهللا ورسـوله،     فخطر المفتي عظيم،: " موضع آخر وقال في 

   .)٢( ".زاعم أن اهللا أمر بكذا، وحرم كذا، و أوجب كذا
فهـم فـي األرض بمنزلـة       : " وقال عن مكانة العلماء ومن دارت الفتيا عليه         

النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم              
طاعـة األمهـات واآلبـاء بـنص       إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم مـن         

   .)٣("الكتاب
جنابها، وصيانته لحدها؛ فيبينه ويؤكده الوعيد الـشديد        وأما حماية اهللا سبحانه ل    

  .من اهللا سبحانه لمن تقحمه بال أهلية
} | {  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ] : يقول اهللا سـبحانه     

© ¨ § ¦ª º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ² ± ° ¯ ® ¬  « Z                                                             
   ] .١١٧ – ١١٦: النحل[ 

Y X W  V U T S R  Q P ] :  سياق كبائر اإلثم قال سـبحانه        وفي
 l   k j i h g f e     d c  b a ` _ ^ ]     \ [ Z  Z                

   ] .٣٣:  األعراف[ 
{ ~ � ]  :وفي معرض اإلنكار على مفتري التثليث قـال سـبحانه           

¡¢£ ¤¦ ¥ §¯ ® ¬ « ª ©  ̈°µ ´ ³ ²  ± ¶ 
 ½ ¼  » º ¹ ¸Z  ]٦٨: سيون[  .   

Z Y X W V ] ]  :وجعل سبحانه الفتوى بال علم كذباً عليـه فقـال           
`    _ ^ ] \a g f e d c b  Z ] ١٤٤: األنعام. [   

                                         
   .١/٩ أعالم الموقعين - ) )١
  .١٤٤/ ٤ المرجع السابق - ))٢

   .٨/ ١   المرجع السابق - ))٣



 

 )١٣٧٣(

ـ                :ال  ـو أنكر سبحانه على من تعدى حدود اهللا بالتحليل والتحريم دون علم فق
 [{ z y x w v u t s r q p o n m l| � ~  } 

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡¬ ®  ´ ³ ² ±  ° ¯
 ¸ ¶ µ  Z ] ٦٠ – ٥٩:  يونس .  [   

وفي مقام التحذير والتنفير من القول على اهللا بال علم بـين سـبحانه العاقبـة                
 µ ´ ³ ² ¹ ¶ ¸±» ¬ ®       ¯ °] : السيئة بقولـه    

 ½ ¼ »  º Z ] ٢٥:  النحل. [   
 Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÈ        Ï Î  Í Ì Ë Ê É] : وقــال ســبحانه 

 Ñ ÐZ  ]٣٦:  اإلسراء. [   
ففي حديث أبـي    . وفي المسند من السنة ما يؤكد هذا المعنى، ويبين أثره العام            

  .)١()) ه  فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتايمن أفت: ((   قال  أن النبي هريرة 
    . )٢( )) من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه: (( وفي رواية 

:  قـال     أن رسول اهللا     رضي اهللا عنهما  العاص  بد اهللا بن عمرو بن      وعن ع 
 ِإن اللَّه الَ يقِْبض الِْعلْم انِْتزاعا، ينْتَِزعه ِمن الِْعباِد، ولَِكن يقِْبض الِْعلْم ِبقَبِض الْعلَمـاِء،                ((

          ا فَـَأفْتَوا ِبغَيـِر ِعلْـٍم فَـضلُّوا         حتَّى ِإذَا لَم يبِق عاِلما اتَّخَذَ النَّاس رءوسا جهاالً فَـسِئلُو          
   .)٣(متفق عليه. ) )وَأضلُّوا

 من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل           " :  قال ابن مسعود  
  . )٤(]"٨٦: ص[ Z . / 0 1 2 3  4   5 6  7        ] :  اهللا أعلم، فإن اهللا قال لنبيه: 

                                         
 حـديث  ١٣٦ ، والبخاري في األدب المفرد  ص٨٢٦٦ حديث رقم   ١٧/ ١٤ رواه اإلمام أحمد في مسنده       - ))١

  .٥٣ حديث ١/٢٠ ، وابن ماجه في سننه ٢٥٩

 ٢/١٠٤٨ ، و حسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير          ٣٦٥٧ حديث   ٤٩٩/ ٥ رواه أبو داود في سننه       - ))٢
  . ٦٠٦٨حديث رقم 

 ، كتاب ٤/٢٠٥٨ ، صحيح مسلم ١٠٠ كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم حديث ٣١/ ١ صحيح البخاري   - ))٣
   . ٢٦٧٣العلم حديث 

  .٢/١٢٧ أعالم الموقعين - ))٤



– 

  )١٣٧٤(

يس ألحد أن يقول في شيء حالل وال حرام         ل"  :رحمه اهللا   قال اإلمام الشافعي    
ص في الكتاب، أو في السنة، أو فـي اإلجمـاع، أو            إال من جهة العلم، وجهة العلم ما نُ       

  .)١( " القياس على هذه األصول، وما في معناها
اهللا، أو   م ما أحـل   اهللا تعالى على من حر     وقد أنكر " :  رحمه اهللا    قال ابن كثير  

م بمجرد اآلراء واألهواء التي ال مستند لها، وال دليل عليها، ثـم توعـدهم               ما حر  أحلَّ
   .)) ٢"ة على ذلك يوم القيام

وقد مضى كالم اإلمام النووي رحمه اهللا في عظيم خطر اإلفتاء، وقـد أعقبـه               
بروايات عن أئمة السلف، وفضالء الخلف في التوقف عن الفتيـا توقيـا مـن الزلـل                 

   :والخطل فقال 
أدركـت عـشرين ومائـة مـن        ": قال   عبد الرحمن بن أبي ليلى     وروينا عن "

يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا           األنصار من أصحاب رسول اهللا    
   . "إلى هذا، حتى ترجع إلى األول

 وال يستفتى   ، أن أخاه كفاه إياه    دما منهم من يحدث بحديث، إال و      ": ة  وفي رواي 
عن شيء إال وأن أخاه كفاه الفتياد ".    
من أفتى عن كل ما يسأل فهو       "رضي اهللا عنهم     وابن عباس  ،ابن مسعود  وعن

   ." مجنون
إن ": التـابعيين قـالوا      -بفتح الحاء    - وأبي حصين  ،والحسن ،الشعبي وعن

  .  "بدر  لجمع لها أهل  الخطابعمر بن  أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على
أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم       ": التابعي   عطاء بن السائب   وعن

   . "وهو يرعد
أصـيبت  ) ال أدري   ( إذا أغفل العـالم     ":  ومحمد بن عجالن   ،ابن عباس  وعن

   ."مقاتله
   . "أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما":  وسحنون، سفيان بن عيينة وعن
حتـى أدري أن    ": وقد سئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له، فقال           الشافعي وعن

   . " أو في الجواب؛الفضل في السكوت
                                         

  .٧٥٩/ ١ جامع بيان العلم وفضله - ))١

    .٤/٢٧٦ تفسير ابن كثير - ))٢



 

 )١٣٧٥(

، وذلـك فيمـا   "ال أدري": يكثر أن يقـول  أحمد بن حنبل  سمعت :األثرم   وعن
  .عرف األقاويل فيه

 فقال فـي    ؛سئل عن ثمان وأربعين مسألة     مالكا شهدت : الهيثم بن جميل   وعن
   . "ال أدري": اثنتين وثالثين منها 

 يجيب في واحـدة     أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فال       : أيضا مالك وعن
من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعـرض نفـسه علـى        ":  وكان يقول    .منها

   . " وكيف خالصه ثم يجيب ؛الجنة والنار
هي مسألة خفيفـة سـهلة، فغـضب        : ، فقيل "ال أدري ": وسئل عن مسألة فقال   

   . "ليس في العلم شيء خفيف": وقال
ما رأيت أحدا جمع اهللا تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمـع فـي               ":  الشافعي وقال

   . "أسكت منه عن الفتيا ابن عيينة
 من اهللا تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت ، يكـون            قُرلوال الفَ "  :أبو حنيفة    وقال

  . "لهم المهنأ وعلي الوزر 
    .)١( "وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة

  . فهذه األمور وغيرها تدل على أهمية الفتوى وعظيم مكانتها 

                                         
   .٤١ - ١/٤٠ المجموع شرح المهذب - ))١



– 

  )١٣٧٦(

   : )١(خطر االختالف: المطلب الثاني 
مما ال مرية فيه أن مطلب االجتماع والوحدة واأللفة من أعظم مقاصد الشريعة             
اإلسالمية وضرورياتها؛ شرعت من أجلها شرائع، ورتبت أحكام عظيمة، فالجماعة في           
صالة الفرائض، والجمعة، واألعياد، وابتداء الصوم وانتهاؤه، وأحكام الحـج، ومـسائل         

 والبيعة، والسمع والطاعة، وغيرها تؤكد هذا المقـصد العظـيم مـن             اإلمامة العظمى، 
  .   مقاصد الشريعة

A ] : وبتحقيقه جاء األمر الرباني، ووقع االمتنان على الرعيـل األول         
F E D C BG S R Q P O N  M L K J I H 

 T Z] ١٠٣:  آل عمران. [   
z y x w v } ] : وفي تحذير هذه األمة من أحوال السابقين      

|� ~ } ¡ ¥ ¤ £ ¢  Z ] ١٠٥:  آل عمران. [   
قـال  : قـال   عن أبي هريرة  وقد تضافرت السنة النبوية بتأكيد هذا المطلب ف       

 وأن  -:  وذكـر منهـا    -إن اهللا يرضى لكم ثالثًا، ويكره لكم ثَالثًـا،         : (( رسول اهللا 
   .)٢( )) تعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تَفرقوا

ال تَخْتَلفوا؛ فإن من كان قـبلكم   : (( قالالنبي أن    ابن مسعود وفي حديث 
  .)٣()) ا اختلفوا فهلكو

                                         
من وجوه  االصطالح من ناحية بين الخالف واالختالف فرقا ]الكليات [  في أبو البقاء الكفويذكر :  فائدة  - ))١

  :منها 

   .ِكلَاهما مخْتَلفلطريق ال القصد، أما الخالف ف إنما هو في ا اِلاخِْتلَافأن: األول 
  . ما لَا يستَند ِإلَى دِليل:  والْخالف ، اِلاخِْتلَاف ما يستَند ِإلَى دِليلأن : الثاني 
   .اِلاخِْتلَاف من آثَار الرحمة ، والْخالف من آثَار الِْبدعةأن : الثالث 

   ] . ٦١ – ٦٠الكليات : ينظر [ 
   . خالفاًىسمي اختالفاً، وفيما ال يسوغ ىسميالخالف فيما يسوغ أن : اصل قوله وح

 .واهللا أعلم . والظاهر من استعمال األصوليين والفقهاء عدم التفريق بينهما

  . ١٧١٥ ، كتاب األقضية ، حديث رقم ١٣٤٠/ ٣صحيح مسلم  -) )٢

ر في اإلشـخاص والمالزمـة مـن كتـاب     ، باب ما يذك   ٢٢٧٩ ، حديث رقم     ٨٤٩/ ٢ صحيح البخاري    -) )٣
  .الخصومات



 

 )١٣٧٧(

وكان من غايات الجمع الثاني للمصحف في عهد أمير المؤمنين عثمـان بـن              
  . على حرف واحد؛ هو قطع االختالف على كتاب اهللا سبحانه وتعالىعفان 

  :االختالفوقد تواترت عبارات السلف رحمهم اهللا في ذم مطلق 
اقضوا كما كنتم تقـضون، فـإني      " :   بن أبي طالب    علي  الخليفة الراشد  قال

  .)١(" يأكره االختالف، حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحاب
  . )٢(  "الخالف شر  :"ّوقال ابن مسعود 

  :  على العامة – حتى الفقهي منه –ومن أعظم األمور المترتبة على الخالف 
  .وهو من أسباب الفشل وذهاب الريح كما جاء في اآلية. التنازع والتناحر  -١
  . التقاطع والتدابر بين المختلفين-٢
  . إثارة الجدال والمراء المنهي عنه– ٣
  . فقد الثقة بالعلماء وفتاواهم– ٤
 التهاون بأحكام الشريعة، والجرأة على انتهاكها اعتماداً على مبدأ وجـود            – ٥

  . الخالف
نطالقا من مبدأ االجتماع المقرر في الشريعة اعتباره؛ تبـرز مـسألة فقهيـة     وا

مسألة اإلفتاء بغير المشهور في البلد، وهل يتعارض        : تواكب االجتهادات الفردية وهي     
  مع ذلك المبدأ أم ال ؟

  . هذا هو موضوع المطلب التالي وباهللا التوفيق 

                                         
  .٣٥٠٤  من كتاب مناقب الصحابة، حديث  ، باب مناقب علي ١٣٥٩/  ٣ رواه البخاري - ))١
وصـححه األلبـاني ،   . كتاب المناسـك ، باب الصالة بمنى من  ١٩٦٠  ، حديث ٣/٣٢٨ رواه أبو داود  - ))٢

   .٢٠٤/ ٦صحيح سنن أبي داود 



– 

  )١٣٧٨(

   .لبلد في ااإلفتاء بغير المشهور : الثالثالمطلب 
من الواقع المشهود أن الفتيا في كل بلد تتبع متفقهة ذلـك الِمـصر، وتواكـب                
اختيارهم الفقهي، فإذا استقر أهل ِمصٍر من األمـصار علـى مـذهٍب مـن المـذاهب                 
المتبوعة، واشتهر بينهم، ولزمه فقهاؤهم وقضاتهم إفتاء وقضاء،استقرت عليـه الحـال،     

لى ذلك المصر من غير فقهائها، أو من تغير اجتهاده          وجرى به التعبد؛ فهل لمن طرأ ع      
  من فقهائها أن يفتي العامة بغير مشهور البلد ؟ 

  :فيه مسائل 
  . حقيقة االشتهار :المسألة األولى 

  مأخوذ من شَهر : االشتهار لغة 
  .وضوح اَألمر ، و ظهور الشيء : هي لشُّهرةُوا

  .وشَهره تَشِْهيراً واشْتَهره فاشْتَهر، هرة فاشْتَهروشُ،  شَهره يشْهره شَهراً:يقال 
 سمي بـذلك ألنـه يـشهر        ؛ العدد المعروف من األيام    ومنه سمي الشَّهر وهو   

  .بالقمر، وفيه عالمة ابتدائه، وانتهائه 
   .)١(سمي بذلك لشهرته وظهوره شهرا؛  القمر يسمىو

هللا تعالى عـن تعريـف المـشهور        تكلم الفقهاء رحمه ا   :  االشتهار اصطالحاً   
اصطالحاً بالنظر للموازنة بين أقوال اإلمام الواحد، والروايات الواردة عنه؛ من حيـث             

  . )٢(ظهورها والعمل بها عند فقهاء المذهب 
وليس هذا بمقصود هنا، إنما المراد عموم االشتهار والظهور لدى العامة، إمـا             

 تعليماً وقضاء وفتيا، أو غلبة التفقه والعمل بـه          باعتماد واٍل لمذهب؛ وإلزامه الرعية به     
  .بين أفراد البلد 

                                         
  ) .شَهر ( ، لسان العرب مادة ) شَهر ( حاح للجوهري مادة الص:  ينظر - ))١
 إنه ما قـوي     : قيل :والمشهور فيه أقوال  :  ومن أمثلة سياقهم لتعريف المشهور  قول الدسوقي في حاشيته          - ))٢

رواية ابن القاسم عـن مالـك فـي    : وقيل،  وهو المعتمد . ما كثر قائله   : وقيل ، فيكون بمعنى الراجح   .دليله
   . ]١/٢٠ حاشية الدسوقي. [نةالمدو



 

 )١٣٧٩(

  . مخالفة المشهور إفتاء وقضاء:المسألة الثانية 
  : األمر ال يخلوا من أحوال

 أن يكون المعمول به في البلد يخالف دليال صحيحاً صـريحاً      :   الحالة األولى 
  .قطعي الثبوت والداللة، أو إجماعا منعقدا

ذه الحال ال يسع الفقيه السكوت، ويتعين عليه إظهـار مـا يـراه حقـاً،             ففي ه 
  :واإلفتاء بموجبه، والقضاء به؛ ألمور

، ولـيس    أن التشريع حق هللا عز وجل بخطابه، أو بخطاب رسوله            :األول  
           : ؛ أو الخيرة فيما سواه، وقـد قـال اهللا سـبحانه           ألحد مخالفة ما قضى اهللا ورسوله       

 [ " !0 / . - , + * ) ( ' & %  $ #      1 4 3 2 
 9   8 7  6 5 Z ] ٣٦: األحزاب. [   
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وأولـي             ]: وفي آية أخرى  

   ] .٥٩: نساءال [ Z  األمر منكم
 العـدول عـن   وإذا كان األمر الظاهر خالف ما ثبت به الشرع لم يجز األخذ بـه، وال             

       فـي معـصية     لمخلـوق  طاعة ال: ((  قوله الحق الثابت بالنص، وقد ثبت عن النبي        
  . )١()) اهللا 

لَا طَاعةَ ِفي معِصيِة اِهللا، ِإنَّما الطَّاعةُ       : (( ل قا أن النبي     علي حديثوفي  
   .)٢())ِفي الْمعروِف

أجمـع النـاس    : "شافعي رحمه اهللا    واإلجماع منعقد على ذلك، فقد قال اإلمام ال       
 لم يكن له أن يدعها لقـول أحـد مـن            على أن من استبانت له سنة عن رسول اهللا          

  .)٣(" الناس

                                         
 عمران بن حصين، والحكم بن عمرو  ، من حديث ٢٠٦٥٣ حديث ٣٤/٢٥١ رواه اإلمام أحمد في مسنده     - ))١

إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عمران بن         : "  رضي اهللا عنهما ، قال محققوا المسند         الِغفاري
، وأشار إليه الترمذي في سننه حديث رقم  " الِغفاريحصين، وعلى شرط البخاري من جهة الحكم بن عمرو

 " .هذَا حِديثٌ حسن صِحيح: "  وقال ١٧٠٧

صحيح البخاري باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية، مـن كتـاب              .  متفق عليه واللفظ لمسلم      - ))٢
   .١٨٤٠ ، كتاب اإلمارة ، حديث ٣/١٤٦٩،  صحيح مسلم ٦٧٢٦ حديث ٦/٢٦١٢األحكام 

   .٢/٢٠١ أعالم الموقعين - ))٣



– 

  )١٣٨٠(

 أن ذلك من باب التعليم والبيان، وهو من أوجب الواجبـات، وكتمانـه    :الثاني  
! " # ] : ذَنْب وخطيئة، وقد أخذ اهللا الميثاق والعهد على العلماء بذلك، قال تعـالى         

+ *     ) ( ' & % $ Z ] ١٨٧:  آل عمران . [   
هذا ميثاق، أخذه اهللا على أهل العلم، فمـن علـم علمـا              ": رحمه اهللا   قتادة قال

  .)١("فليعلمه الناس، وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلكة
مة فيتعين على من فقهه اهللا في الدين، وأدرك الحق الموافق للدليل إيضاحه للعا            

  .وتبيينه لهم
ما أخذ اللَّه على أهل الجهل أن يتعلَّموا حتَّى أخذ علـى أهـل               : "قال علي   

  .)٢(" العلم أن يعلِّموا
  .  أن ذلك من باب النصح لألمة، وتقويم منهجها على الصراط السوي:الثالث 

ـ   ))الدين النَّـِصيحةُ    ((:  قال    أن النبي    وفي حديث تميم الداري      : ا  ، قلن
 . ))ِللَِّه وِلِكتَاِبِه وِلرسوِلِه وَألِئمِة الْمـسِلِمين وعـامِتِهم      ((: قال ، لمن يا رسول اهللا ؟      

  .)٣(رواه مسلم 
 ،على إقـام الـصالة     بايعتُ رسول اهللا    (( :   قال  عن جرير بن عبداهللا   و

  . )٤(متفق عليه ))  والنصح لكل مسلم،وإيتاء الزكاة
ـ نَقَّلَفَ،    ))بايعتُ النبي على السمع والطاعـة     (( :   قال  لمسلم وايةوفي ر            :  يِن

  . )٥( ))فيما استطعتَ، والنصح لكل مسلم(( 
  . أن ذلك من باب إنكار المنكر وتَغِْييِرِه:الرابع 

فاألحكام الشرعية تؤخذ من الدليل الشرعي كما مر، واإلفتاء والعمـل بمـا ال              
  . و يخالف الدليل منكر ال يقر  دليل عليه؛ أ

                                         
   .٥٢٧/ ٢ تفسير ابن المنذر - ))١
   .١٤٩/ ٢ تفسير البغوي - ))٢
بـاب قَـوِل    ، ورواه البخاري تعليقاً مجزوماً به، ٩٥ حديث رقم ٧٤/ ١ صحيح مسلم ، أبواب اإليمان ،      -) )٣

 النَِّبي  )) :وِلِهسِلرةُ ِللَِّه والنَِّصيح ينالدِتِهمامعو ِلِمينسِة الْمَألِئم٣٠/ ١، من كتاب اإليمان  ))  و.   
، من   )) الدين النَِّصيحةُ ِللَِّه وِلرسوِلِه وَألِئمِة الْمسِلِمين وعامِتِهم      : ((  باب قَوِل النَِّبي     صحيح البخاري،    - ))٤

    .  ٩٧ ، حديث ١/٧٥مسلم ، كتاب اإليمان،  ، صحيح ٥٧ ، حديث ٣١/ ١كتاب اإليمان 
   .٩٩ ، حديث ١/٧٥ صحيح مسلم ، كتاب اإليمان، - ))٥



 

 )١٣٨١(

 )مسائل الخالف ال إنكار فيها    ( وقولهم  : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا      
 فـإذا   : أمـا األول   ، فإن اإلنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل          ؛ليس بصحيح 

ك فإنه ينكر   كان القول يخالف سنة، أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذل             
 :بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل             

فإذا كان على خالف سنة، أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات اإلنكـار كمـا                
ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سـنة،               

  . )١("لعلماءوإن كان قد اتبع بعض ا
 أن يكون المعمول به في البلد، والمفتى به؛ مما يحتمله الـدليل             :الحالة الثانية   

  .وهذا محلُّ البحث . الشرعي في نظر المجتهد المخالف
والذي تطمئن له النفس من خالل النظر فـي المـآالت، ومراعـاة المقاصـد               

 الحاصـل بالتـشويش علـى       الشرعية؛ عدم إظهار الخالف، أو اإلفتاء به دفعاً للضرر        
  .)٢(العامة 

النظـر  " : المسألة العاشرة : قال اإلمام الشاطبي رحمه اهللا في مسائل االجتهاد         
 كانت األفعال موافقـة أو مخالفـة، وذلـك أن          ؛ت األفعال معتبر مقصود شرعا    في مآال 

 إال  المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقـدام أو باإلحجـام              
مشروعا لمصلحة فيه تـستجلب، أو لمفـسدة        )٣(بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل،         

تدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنـه                 
أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك، فـإذا أطلـق القـول فـي األول                    

لمصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيـد         فربما أدى استجالب ا   ؛ بالمشروعية
فيكون هذا مانعا من إطالق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني             ؛ عليها

بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فال يصح إطـالق     
                                         

   .٢٢٣/ ٣وبنحوه قال العالمة ابن القيم في أعالم الموقعين  . ٦/٩٦ الفتاوى الكبرى - ))١
ـ   : "  ذكر الدكتور خالد العروسي حفظه اهللا من ضوابط العمل بمسائل الخالف             - ))٢ ذاهب الـدول  مراعـاة م

والبلدان، وما استقر فيها من عمل، إذا كان من االجتهاد السائغ، فال يصح أن يأتي من هو خـارج عـنهم             
فيشغب على أهلها وعلمائها، بفتاوى تثير البلبلة والتشويش، فعلماء البلد أعلم بأحوال أهلها، وأعرف بمـا                

   ] .١٦٤/ ٢٣ القرى عددالترخص بمسائل الخالف ، مجلة جامعة أم " [ ينفعهم ويضرهم
وقد أشار إلى ذلك   .... ] . فقد يكون مشروعاً    [ والصواب  .  يظهر أن هاهنا سقطاً ال يستقيم الكالم بدونه          - ))٣

  .محقق الكتاب 



– 

  )١٣٨٢(

 ، أنـه عـذب المـذاق    إال؛القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المـورد       
   .)١( "  جار على مقاصد الشريعة،محمود الغب

الشريعة مبناهـا وأساسـها علـى الِحكَـم         ":   ابن القيم رحمه اهللا    لعالمةقال ا و
ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلّها ورحمة كلّها ومصالح كلّها وحكمـة     

وعـن  ،  الرحمـة إلـى ضـدها     وعن  ،  كلّها، فكّل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور       
 فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيهـا        ؛ وعن الحكمة إلى العبث    ،المصلحة إلى المفسدة  

   .)٢(" بالتأويل
 بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه الصالة السالم         ويستدل لهذا بترك النبي     

أن النبي  خشية المفسدة بتنفير قريش من اإلسالم، كما في حديث عائشة رضي اهللا عنها              
 ــا ــال له ــا : (( ق ــشة  ي ــة   عائ ــد بجاهلي ــديث عه ــك ح ــوال أن قوم  ،ل

 بابا  ؛ وجعلت له بابين   ، وألزقته باألرض  ،فأدخلت فيه ما أخرج منه     ،فهدم بالبيت ألمرت
   .)٣( متفق عليه ))إبراهيم  فبلغت به أساس،ا غربياشرقيا وباب

  .وهذا المنهج محكي عن عدد من أئمة السلف إفتاء ، وعمال 
 لما حـج    : رحمه اهللا أنه قال      الك بن أنس  م سمعت :  محمد بن عمر قال    حدث

إني عزمـت   :  فقال   ، فحادثته وسألني فأجبته   ، فدخلت عليه  ،أبو جعفر المنصور دعاني   
ثم أبعث إلـى كـل      ،  فتنسخ نسخا  -يعني الموطأ    -كتبك هذه التي قد وضعت      أن آمر ب  

 ال يتعـدوه إلـى      ، وآمرهم أن يعملوا بما فيهـا      ،مصر من أمصار المسلمين منها نسخة     
 فإني رأيت أصل العلم رواية أهـل        ،وا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث       عد وي ،غيره

 فإن الناس قـد سـبقت       ، المؤمنين ال تفعل هذا    يا أمير "   : فقلت  :  قال .المدينة وعلمهم 
 وعملـوا  ، وأخذ كل قوم بما سبق إلـيهم ، ورووا روايات، وسمعوا أحاديث،إليهم أقاويل 

 فدع الناس   ،اعتقدوه شديد قد   وإن ردهم عما     ، وغيرهم الناس من اختالف    ، ودانوا به  ،به

                                         
   .١٧٧/ ٥ الموافقات - ))١
   .١١/ ٣ أعالم الموقعين - ))٢
، صحيح مسلم، كتاب الحج ١٥٠٩ث  حدي ٢/٥٧٤ صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها،          - ))٣

   .١٣٣٣، حديث ٢/٩٦٩



 

 )١٣٨٣(

وعتني علـى ذلـك     لـو طـا   : فقال  . ألنفسهممنهم  وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد         
  .)١( "ألمرت به

أخبرنا إسـماعيل بـن     :  قال    علي بن جعفر    الذهبي في السير عن    اإلماموذكر  
 ، فأجاب بقول زيد، فقلت     ، فسئل عن فريضة    كنت في مجلس مالك   :  ، قال  بنت السدي 

، فلما همـوا بـي    ، فأومأ إلى الحجبة؟ ما قال فيها علي وابن مسعود رضي اهللا عنهما :
اطلبوه برفق، فجـاؤوا    :  فقال،  ما نصنع بكتبه ومحبرته ؟    :  ، فقالوا  جزتهمعدوت وأع 

فـأين  " :  قـال  . من الكوفـة :  قلت،   "من أين أنت ؟" :  فقال مالك  .إلي فجئت معهم  
إن عليـا وعبـد اهللا ال ينكـر         " :  فقال. دإنما ذاكرتك الستفي   :  فقلت ،"  ؟ األدبخلفت  

، فال تبـدأهم بمـا ال        ، وإذا كنت بين قوم     بن ثابت فضلهما، وأهل بلدنا على قول زيد       
  .)٢("ه ، فيبدأك منهم ما تكر يعرفون

فموارد النزاع إذا كان فـي إظهارهـا     : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا        
  .)٣(" فساد عام؛ عوِقب من يظهرها

اع على  أن االجتم : "ومن القواعد الشرعية التي قررها العلماء في باب المقاصد        
دفع المفسدة مقـدم علـى      : "، وهي فرع قاعدة   "المفضول أولى من التفرق على الفاضل     

   .)٤("جلب المصلحة
فهذه األمور وإن كان أحدها أرجح من       ": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا        

اآلخر، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا، وقد يكون فعل المرجوح أرجـح للمـصلحة               
 يكون ترك الراجح أرجح أحيانًا لمصلحة راجحة، وهذا واقع فـي عامـة          الراجحة، كما 

  .  )٥(. "األعمال
 أيضا لمـن صـلى   - رحمه اهللا – وقد استحب أحمد: " وقال رحمه اهللا تعالى  

بقوم ال يقنتون بالوتر، وأرادوا من اإلمام أال يقنت لتأليفهم، فقد استحب تـرك األفـضل          
 إذا كان المـأمومون يختـارون الجهـر         -البسملة  :  أي - ويستحب الجهر بها     ،لتأليفهم

                                         
   .٧/٥٧٣  الطبقات البن سعد - ))١
    .١١/١٧٧ سير أعالم النبالء -) )٢
    .٢٧٩/ ١ جامع المسائل -) )٣
   . ٢٤٦ ص ١١٦، مجلة الجامعة اإلسالمية العدد رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة:  ينظر - ))٤
   .١٩٨/ ٢٤تاوى  مجموع الف- ))٥



– 

  )١٣٨٤(

وهو أن المفضول قد يصير فاضالً لمصلحة       :  وهذا كله يرجع إلى أصل جامع     . لتأليفهم
  راجحة، وإذا كان المحا للمصلحة الراجحـة ودفـع   - كأكل الميتة - م رقد يصير واجب 

   .)١("الضرر، فَألن يصير المفضوُل فاضالً لمصلحة راجحة أولى
فترك النبي  : " وقال رحمه اهللا بعد ذكره لحديث عائشة رضي اهللا عنها المتقدم            

     هذا األمر الذي كان عنده أفضل األمرين للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قـريش 
ولـذلك  .  فكانت المفسدة راجحة على المـصلحة      ، لما في ذلك من التنفير لهم      ؛باإلسالم

ع اإلمام ما هو عنده أفـضل إذا كـان فيـه تـأليف              استحب األئمة أحمد وغيره أن يد     
 مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعـة                ؛المأمومين

فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلـى األفـضل     ،   وهو يؤم قوما ال يرون إال وصل الوتر           ، الوتر
ـ              صله مـع   كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح مـن مـصلحة ف

 ؛ وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها           ،كراهتهم للصالة خلفه  
ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقـة والتـأليف        ؛  وكان المأمومون على خالف رأيه    

  .)٢(" التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا
في تحقيقه، ودفع التـشويش علـى   وحرصاً على مبدأ االجتماع واأللفة، وسعيا     

العامة بمخالفة المشهور في البلد الذي انتظمه عملهم، واستقرت عليه الفتوى عندهم، مع             
 الحنبلـي رحمـه اهللا       يعلى ا القاضي أب  حضه من الدليل؛ جاء في المسودة آلل تيمية أن        

إن أهـل  ":  لـه  فسأله عن بلده فأخبره، فقـال   ، قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد      تعالى
إنمـا  : فقال له ،  " مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟          يقرؤونبلدك كلهم   

إن هذا ال يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك         " :  له عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال      
، وال  )٣( على مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي، لم تجد أحداً يعبد معك             

نزاعاً، بل كونك على مـذهب الـشافعي        توقع   خليقاً أن تثير خصومة و     وكنت،  يدارسك
:  وذهب به إليه، فقـال     ،، ودلّه على الشيخ أبي إسحاق     "حيث أهل بلدك على مذهبه أولى     

  .)٤(، والتفت إليه، وكان هذا من علمهما معاًمه على الفقهاءأقد؛ سمعاً وطاعة

                                         
   .٣٤٥ / ٢٢ المرجع السابق - ))١
   .١٩٦/ ٢٤ المرجع السابق - ))٢
 . أي يوافقك على التعبد بالحكم الذي تنزع إليه تبعاً لمذهبك الفقهي - ))٣

   .٥٤٢ – ١/٥٤١ المسودة -  ))٤



 

 )١٣٨٥(

 المسائل االجتهادية ؛ ومنع     ومما يورد هنا وهو أيضا من باب دفع الخالف في         
 ،اقضوا كما كنتم تقضون   " :أنه قال    علي عن على العامة ما ثبت في الصحيح        ةالبلبل

  .)١( " فإني أكره االختالف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي
في بيع أم الولـد، وأنـه       ه   بسبب قول  كانذلك  وقد نقل ابن حجر رحمه اهللا أن        

، وأنه رجع عـن ذلـك فـرأى أن          نعبأنهن ال ي    رضي اهللا عنهما   مروع كان يرى هو  
يبعفي الجماعة أحب إلـي مـن رأيـك          عمر رأيك ورأي ": فقلت له   :  )٢(عبيدة قال. ن

   . )٣(ما قال   علي فقال. "وحدك في الفرقة
 أي الذي يـؤدي إلـى       ،" فإني أكره االختالف  ": قوله  : قال الحافظ رحمه اهللا     

وقـال  ،  "-رضـي اهللا عنهمـا    - وعمر أبي بكر  يعني مخالفة : ")٤(نابن التي   قال النزاع،
حتى يكـون   :"النزاع والفتنة، ويؤيده قوله بعد ذلك      المراد المخالفة التي تؤدي إلى    : غيره

   .)٥("الناس جماعة
 فـي مـسألة      من ترك مخالفة عثمان      ومن ذلك ما ورد عن ابن مسعود        

صلى بنا عثمان   "  :قال   عبد الرحمن بِن يزيد     حديث نم،  ينصحيحالفي  القصر بمنى، ف  
: قـال  فاسترجع، ثم   بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد اللّه بن مسعود           بن عفان   

بمنـى ركعتـين،     بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر        صليت مع رسول اهللا     (( 
عـات،  ، فليت حظي من أربـع رك       )) بمنى ركعتين  وصليت مع عمر بن الخطاب      

  . )٦(" ركعتان متقبلتان

                                         
   .١٨  سبق تخريجه ص - ))١
من أصـحاب  .  ولم يره، أدرك النبي   الهمداني السلماني المرادي    ابن عمرو :  بن قيس، وقيل   عبيدة هو   - ))٢

    ] .٤٢٢/ ١٢تاريخ بغداد : ينظر . [ ثالث :  مات سنة ثنتين وسبعين ، وقيل علي 
   .٧/٧٣ فتح الباري - ))٣
عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد بن ثابت المعروف بابن التين الصفاقسي، أبو عمرو، وأبو محمد،                 هو   - ))٤

المخير الفصيح الجامع لفوائـد مـسند البخـاري         [ له شرح على صحيح البخاري سماه       . المحدث، الفقيه 
: ينظر  . [ ه  ٦١١ سنة   توفي بصفاقس ،  في فتح الباري   وعن هذا الشرح ينقل الحافظ ابن حجر        ،  ]الصحيح

   ] .١/٢٠٩تراجم المؤلفين التونسيين 
   .٧٣/ ٧ فتح الباري - ))٥
، صحيح مسلم كتاب صـالة  ١٥٧٤، حديث ٢/٥٩٧ة بمنى، من كتاب الحج    صحيح البخاري، باب الصال    - ))٦

  .واللفظ لمسلم  . ٦٩٥ حديث ١/٤٨٣المسافرين وقصرها 



– 

  )١٣٨٦(

: ، فقيل لـه    "صلى أربعاً    ابن مسعود  أن: "يوالبيهق ،داود وفي رواية ألبي  
  . )١( "رالخالفُ ش": ، فقال!  ؟ثم صليت أربعاً ،  عثمان عبت على

    .)٢("فإني ألكره الخال"  : يلبيهقل وفي رواية
 بـن  زيز رحمه اهللا لرزيقومن هذا الباب جواب الخليفة الراشد عمر بن عبدالع  

إنك كنتَ تقضي بالمدينـة بـشهادة   " :  رزيق لهكتَب له، حيث  عندما ولي الشام  )٣(حكيٍم
إنـا  ":  رحمه اهللا ، فكَتَب إليه عمر بن عبد العزيز   "؟  الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق    

 بـشهادة  كنا نقضي بذلك بالمدينة، فوجدنا أهَل الشام على غير ذلـك، فـال نقـضي إال     
   )٤(".رجليِن عدلين، أو رجٍل وامرأتين

فقد عدل رحمه اهللا عما يراه؛ مراعاة لمشهور فتوى البلد التي لهـا حـظ مـن      
  .النظر باجتهاد أئمتهم؛ خشية النزاع والفرقة 

 بـاب اخـتالف   ما رواه الدارمي عنه فـي  في- رحمه اهللا -ه قولُ   يؤكد ذلك  
. "ما يسرني أنهم لـم يختلفـوا      ":  فقال .؟ الناس على شيءٍ   لو جمعتَ  : لما قيل له   الفقهاء

ِلـيقِْض كـلُّ قـوٍم بمـا اجتمـع عليـه            ":-أو إلى األمصار  -ثم كتَب إلى اآلفاق     : قال
  .)٥("فقهاُؤهم

ومن هذا الباب أيضاً ما نقل عن اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالى أنـه صـلى                
  .)٦() بسم اهللا ( قنت؛ ولم يجهر بـ الصبح في مسجد أبي حنيفة رحمه اهللا فلم ي

 قد اشتمل على األدب مع أبي حنيفة رحمـه اهللا؛  - مع فقهه -وفعله رحمه اهللا    
  .حيث لم يخالفه في داره، ومحل االقتداء به، ثم فيه ترك البلبلة والتشويش على العامة

                                         
، السنن الكبرى باب من ترك      ١٩٦٠ حديث   ٣/٣٢٨ سنن أبي داود باب الصالة بمنى، من كتاب المناسك           - ))١

  .٤٥٣٤حديث ٣/٢٠٥ والجمع في السفر  القصر في السفر غير رغبة عن السنة، من أبواب صالة المسافر
   .٥٤٣٥ حديث ٣/٢٠٦ السنن الكبرى - ))٢
 روى عن سعيد بن  ،عامل أيلة لعمر بن عبد العزيز  ،  ارةزمولى بني ف  ،   أبو حكيم  ،رزيق بن حكيم األيلي    - ))٣

د وهم وق . وابنه حكيم بن رزيق،  ويونس بن يزيد، روى عنه مالك بن أنس     ، وعمر بن عبدالعزيز   ،المسيب
         ، تهـذيب التهـذيب   ٣/٣١٨التاريخ الكبير للبخاري : ينظر  . [ ابن حجر من سماه زريقا بالزاي المعجمة      

٢٧٣/ ٣. [  
   . ٧١/ ٣ن عالم الموقعي ، أ١/٦٩٢  المعرفة والتاريخ - ))٤
   . ٤٨٩/ ١سنن الدارمي  - ))٥
   .٢/٤٣٣الجواهر المضية في تراجم الحنفية :  ينظر -) )٦



 

 )١٣٨٧(

: لةقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا بعد أن ساق الخالف في الجهر بالبسم             
 ويـسوغ تـرك     ، فيجهر بها بالمصلحة راجحـة     ،ومع ذلك فمراعاة االئتالف هو الحق     "

 خشية تنفيـر    إبراهيم بناء البيت على قواعد       كما ترك النبي     ؛األفضل لتأليف القلوب  
 كمـا فيـه   ، وفي وصل الوتر وغيـره ؛ نص األئمة كأحمد على ذلك في البسملة  ؛قريش

  .)١( " اة لالئتالف إلى الجائز مراعاألفضلالعدول عن 
فإذا : " على مسألة خالفية قال    - اهللا    رحمه - )٢(ومن جواب للشيخ محمد عليش    

٣( " بأحدهما فال ينبغي التشويش على العوام باآلخرَلِمع(.   
 المفتي إذا جاءه رجٌل يستفتيه     : "قال القرافي فتيه بحكم بلده، بل يسأله      . ..إنال ي

تيه حينئذ بحكم ذلك البلد، أو هو من بلد آخـر، فيـسأله             هل هو من أهل بلد المفتي، فيف      
فهـذه  ..  .ويحرم عليه أن يفتيه بحكم بلـده      ، حينئذ عن المشتهر في ذلك البلد فيفتيه به       

قاعدةٌ ال بد من مالحظتها، وباإلحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين، فإنهم               
وذلـك  ، لى أهل األمصار في سـائر األعـصار   يجرون المسطورات في كتُب أئمتهم ع     

خالفُ اإلجماع، وهم عصاةٌ آثمون عند اهللا تعالى غير معذُورين بالجهل لـدخُولهم فـي     
   .)٤(االفتوى وليسوا أهال لها، وال عالمين بمدارك الفتاوى وشروطها واختالف أحواله

مد بـن  وممن له موقف صارم في هذه المسألة من المتأخرين الشيخ العالمة مح     
إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه اهللا حيث كان يقرر هذا المبدأ؛ ويؤصله؛               

  .ويؤكد عليه؛ لعلمه باألثر المترتب على إهماله
: قال رحمه اهللا تعالى في شرحه على فعل ذوات األسباب في أوقـات النهـي              

ين أناس فشا فـيهم مـا       لكن إذا كان ب   . فالراجح في الدليل فعل ذوات األسباب كما تقدم       "
عند األصحاب فترك فعلها أكثر مصلحة، ألن الناس إذا كانوا مستقيمين علـى طريقـة               

الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل           . ة خير حولو كانت مرجو  

                                         
   .١/٥٢ مختصر الفتاوى المصرية - ))١
مـصري  ،طرابلسي الـدار    . من أعيان المالكية   فقيه ، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهللا        :  هو   - ))٢

 بالقـاهرة سجينا توفي .  وتعلم في األزهر، وولي مشيخة المالكية فيه    ،مغربي األصل، ولد بالقاهرة   ،  القرار
 .ه ١٢٩٩سنة 

   .١٥٣/ ١لمالك  فتح العلي ا- ))٣
   .٤٦/ ١الفروق  -) )٤



– 

  )١٣٨٨(

بعض الناس قصده خير    و. العلم فال يشوش عليهم، فوجود التغييرات تشوش على العوام        
  .)١( "رفةولكن قصير مع

وفي تقريٍر له حول المنع من جمع الظهرين للمطر ــ كما هو المذهب عنـد               
ومخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين،           : "الحنابلةــ قال 

ال زيادة وال ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الـدين؛ حتـى ال            
لتحصيل الرخص؛ بل يسلكون بنيات الطريق؛ بخالف مـا        يكتفون أن يسألوا من وجدوا      

  .)٢(" إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق
فـال  : "وفي جواِب استفتاء ورد إليه من بعض القضاة عقَّب بعد الجواب بقوله           

ينبغي ألحد أن يفتي بخالف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم في سائر أنحاء المملكـة،       
  .)٣("ك من االختالف الذي هو شرلما في ذل

تفريق الناس على الفتاوى فيه تشويش علـيهم، وبلبلـة   : " وفي جواٍب آخر قال 
  . )٤("ألفكارهم

وكتب تأنيباً لمن صدرت منه فتاوى تخالف المشهور المعمول به فـي البلـد؛              
ة أو  فنأمل منك بارك اهللا فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شـاذّ           : "وختم الكتاب بقوله  

مرجوحة، ومتى تقدم إليك من يطلب الفتوى فعليك باإلشارة لهم إلى الجهـة المختـصة             
بالفتاوى، ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسك ما يغنينا عـن إجـراء مـا                 

  .)٥("يوقفك عند حدك
أما عامـة  : " في جواب له   - رحمه اهللا    -وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين       

أي : يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئال ينفلت العامة؛ ألننا لو قلنا للعـامي            الناس، فإنهم   
قول يمر عليك لك أن تأخذ به، لم تكن األمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الـرحمن                  

  .)٦("مالعوام على مذهب علمائه:  - رحمه اهللا -بن سعدي 

                                         
  .وهو من تقريراته  . ٢٦١-٢/٢٦٠ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه اهللا - ))١
   .٢٣٩/ ٢ المرجع السابق - ))٢
   . ٣٠/ ١١ المرجع السابق - ))٣
    .١١/٣٤ المرجع السابق -) )٤
   .٣٧-١١/٣٦ المرجع السابق -) )٥
.  بإشراف الشيخ محمد المنجـد       http://www.islamqa.com  عن موقع اإلسالم سؤال وجواب      منقول - ))٦

  . المكتبة الشاملة : وينظر 



 

 )١٣٨٩(

  .وهذه المسألة لب هذا البحث وذروة سنامه 
  . مخالفة المشهور عمالً :لثالثة المسألة ا

  : ال يخلو األمر من حالين
  .  أن يظِْهر المخالفة عمال بها أمام العامة:الحالة األولى 

فهذا حكمه حكم المخالفة السابقة في اإلفتاء، ألن الفعل يحكي القـول، والعلـة              
  -لنـزاع    وهي التشويش والبلبلة، وإحداث الفرقـة وا       -التي من أجلها منعت المخالفة      

  .متحققة
  أن ال يظهر المخالفة بين العامة، بل يعمل بهـا فـي نفـسه                :الحالة الثانية   

  . وخاصته
فهذا جائز إذا كان من أهل االجتهاد، ألن المجتهد مأمور بالعمل بما أدى إليـه               

  . )١(وقد حكى اإلجماع عليه طائفة من أهل العلم. اجتهاده؛ وهو حكم اهللا بالنسبة إليه
أجمع الناس على أن من اسـتبانت      : "ضى قول اإلمام الشافعي رحمه اهللا       وقد م 

  .)٢( "  لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناسله سنة عن رسول اهللا 
  .)٣(تقليد مجتهد مثلهله  وألن المجتهد ال يجوز

ومـا ذاك إال ألن     ؛  .... المجتهد ال يجوز له تقليد مجتهد مثله       : )٤(قال الطوفي 
جتهد جعل مناطا لتعبده، فأي شيء غلب على ظنه بدليل شرعي، كان ذلك هـو               ظن الم 

والذي يغلب على ظن غيره من المجتهدين ليس بحكم اهللا تعالى فـي             . حكم اهللا في حقه   
حقه، بل في حق من غلب على ظنه، لجواز تفاوت االجتهادين بأن يخطـئ أحـدهما،                

لـه غنمـه،   . نه كسبه، فهو أحق بهويصيب اآلخر، فألزم كل منهما مقتضى اجتهاده، أل    
  .)٥(وعليه غرمه

                                         
   .٦٥/ ٣ ، تيسير التحرير ٣/٣٠٠ ، التقرير والتحبير ٣٩صفة الفتوى البن حمدان :  ينظر - ))١
   .٢/٢٠١ أعالم الموقعين - ))٢
   .٣٢٢/ ١ ، شرح مختصر الروضة ٧٢/ ٣المجموع شرح المهذب :  ينظر - ))٣
بضم الطاء وسكون الواو بعدها      - ينجم الدين سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم بن سعيد الطوف           هو    - ))٤

، فقيه حنبلي، له تصانيف كثيـرة        أصله من طوف قرية ببغداد     ،المعروف بابن أبي عباس الحنبلي     ،   - فاء
: ينظـر   . [ للهجرة٧١٦ت ببلد الخليل في رجب سنة       اوم،  ٦٥٧ولد سنة   . منها مختصر الروضة للموفق   

   ].٢٩٧ -٢٩٥/ ٢الدرر الكامنة 
   .١/٣٢٨  شرح مختصر الروضة - ))٥



– 

  )١٣٩٠(

  .       انتفت بعدم اإلظهار- علة المنع  وهي-ثم إن المفسدة المترتبة على الخالف 
إذا   أنه كـان   - رضي اهللا عنهما     - ابن عمر  عن  في صحيحه  مسلم روىقد  و

وإذا صـالها وحـده صـلى       ،   صـلى أربعـاً       -  يعني عثمان    - صلى مع اإلمام  
  .)١(ينتركع

حـق ولـي    و اإلفتاء بغير المشهور في البلـد       بـين عالقةال: رابع  الالمطلب  
   .األمر في تقييد المباح

ثمتَ عالقة بين اإلفتاء بغير المشهور في البلد، ومسألة حق ولي األمـر فـي               
                 ولـي ـدتقييد المباح، فإن مطلق اإلفتاء إذا خرج عن فرض األعيان إلى الكفايـة، وقَي

 الفتيا بشخص، أو جهة،  أو مذهب من باب السياسة الشرعية للرعية؛ فهـل هـذا    األمر
القيد يمنع غير المعين من الفتيا، أو يلِْزم بمذهب الحاكم دون غيره؛ فَيمنَع من الفتيا مـن        

  .ال يلْزم ذلك المذهب اجتهاداً، أو لزوماً لمذهب آخر 
وليس هـو موضـوع     - المباح   المسألة خالفية، وعامة من درسها نظر لمطلق      

  . دون تقييده بمنصوص أو غيره -البحث
  . ولذا ال بد من تحرير محل النزاع 

  : المباح ال يخلو من حالين:تحرير محل النزاع 
  .  أن تكون اإلباحة ثابتة بالنص الشرعي:األولى 
 أن تكون اإلباحة بالخطابات العامة، أو استصحاب البراءة األصـلية،           :الثانية  

  .حو ذلكون
 وهي اإلباحة بالنص الشرعي، وفيها يرد ذكر المباح عينـا       :فأما الحالة األولى  

  .في النص، سواء بلفظ اإلباحة أو ما يدل عليها
: البقـرة [ Z 7 8 9 ]:  إباحة البيع الوارد بقوله عز وجـل   : ومن أمثلتها 

٢٧٥ .[   
 Z-( * +  ,] : إباحة مطلق األكل والشرب بقوله تعالى     : ومن ذلك 

  .  ]٣١: األعراف[ 
Z  ] \ [ ^ _ ` ] : إباحة تعدد الزوجات بقوله تعـالى     :  ومن ذلك 

b ac Z ]٣: النساء. [   
                                         

   .٦٩٤ حديث ١/٤٨٢ صحيح مسلم ، كتاب صالة المسافرين وقصرها - ))١



 

 )١٣٩١(

!  "  #  $     %  &  '  M : ومنه إباحة الـصيد بقولـه سـبحانه          
()0  /  .  -  ,  +   *  1    6         5  4  3  2  L                      

   ] . ٩٦: المائدة[ 
أحل (( :  قال رسول اهللا    :  قال   أبي موسى  ما جاء في حديث   :  لكومن ذ 

   .)١( ))إلناث أمتي الحرير والذهب، وحرم على ذكورها 
  .وغير  ذلك مما ورد النص بإباحته

  :فهذه الحالة ال يدخل عليها التقييد ال من الحاكم وال غيره ألمور
بحكم فال تجوز مخالفتة،    أن التشريع حق هللا سبحانه، وإذا ورد الشرع         : األول  

! "       # $  % & ' ) ( * + ] : واالعتراض عليه، وقد قال اهللا سبحانه     
0 / . - ,1 9   8 7  6 5 4 3 2  Z ]وفـي    ] ٣٦: األحزاب ،

} | {  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ] : آيــة أخــرى 
©ª ³  ² ± ° ¯ ® ¬  «  Z ]١١٦: النحل[  .  

.  مقدمة على طاعة كـل أحـد       عة رسوله   أن طاعة اهللا سبحانه وطا    : ثانياً  
 0 1 2 3 ]: وهي مقتضى اإليمان، وحقيقة اإلسالم، وقد قال اهللا عز وجـل          

5   4 Z]وفي أخـرى   ]١:األنفال ،:   [  Ò Ñ Ð Ï ÎZ  ] آل
 K J I H GL Q P O N M]: ، وقال سبحانه     ]١٣٢: عمران

T S R Z] وقال سبحانه  ]. ٩٢: المائدة : [ v u t s r q p
wxz y {� ~ } | Z  ]وفي التحذير مـن مخالفـة األمـر        ] . ٧: الحشر

ــال  ــشرعي ق                                                   Z [ ^  _ ` h g    f e d c b a ] : ال
   ].٦٣ :النور[ 

 ،من أطاعني فقـد أطـاع اهللا      : ((  قال  أن النبي    وفي حديث أبي هريرة     
  .)٢( متفق عليه ))ومن عصاني فقد عصى اهللا

                                         
   .٥١٤٨ث  حدي٨/١٦١ ، والنسائي في سننه ١٩٥٠٧  حديث ٢٦٦ /٣٢ رواه اإلمام أحمد في مسنده - ))١

، من كتاب األحكام )أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم (  صحيح البخاري باب قول اهللا تعالى -) )٢
   .١٨٣٥ حديث ٣/١٤٦٦ ، صحيح مسلم كتاب اإلمارة ٦٧١٨ حديث ٦/٢٦١١



– 

  )١٣٩٢(

ال : (( أن الطاعة إنما تكون في المعروف ال المنكـر، وفـي الحـديث            : ثالثاً  
، ومخالفة النص ومجانبته منكـر      )١( ))طاعة في معصية اهللا، إنما الطاعة في المعروف       

  .ال تجوز الطاعة فيه
؛ كاإلباحـة  )٢( أن تكون اإلباحة مأخوذة من مطلـق النـصوص       :الحالة الثانية 

  . ت العامة، أو استصحاب البراءة األصلية، ونحو ذلكبالخطابا
  .وهذه الحالة محل البحث والنظر في ورود التقييد عليها من ولي األمر 

إن اإلفتاء في األصـل مـن فـروض         : ولبيان عالقة اإلفتاء بهذه المسألة أقول     
الـبعض أو   ، فإذا تعدد المفتون في البلد، وقام بـه          )٣(الكفايات كما هو مقرر عند العلماء     

فهل لولي األمر والحالـة     . أسند له، زال الفرض وبقيت اإلباحة في حق بقية المجتهدين         
هذه منع هذه الفئة من المجتهدين من مزاولة حقها المباح في االجتهاد، واإلفتاء بما تراه               

  من خالل فقهها للنصوص والقواعد الشرعية ؟ 
  :في المسألة تفصيٌل 

باط الشخصي فغير وارد، إذ التكليف للمجتهـدين فـي   أما منع االجتهاد واالستن  
  . )٤(حق أنفسهم من فروض األعيان، لعدم جواز التقليد في حقهم

                                         
والفـرائض  ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في األذان والصالة والـصوم              صحيح البخاري باب     - ))١

  .١٨٤٠ حديث ٣/١٤٦٩، صحيح مسلم كتاب اإلمارة ٦٨٣٠حديث ٦/٢٦٤٦، من كتاب التمني واألحكام
 ويعبر عنه األصوليون بمطلق اإلباحة، ألن هناك فرقا عندهم بين اإلباحة المطلقة؛ ومطلق اإلباحة، فاألول - ))٢

، بـدائع   ١٦١/ ٣ ،   ١/١٣٩الفروق للقرافي   : وللفرق بينهما ينظر    . [ ال يرد عليه القيد، والثاني يرد عليه      
، وللدكتور عبدالرحمن بن علي الحطاب ١/٢٣٠، مختصر التحرير في شرح الكوكب المنير  ١٦/ ٤الفوائد 

قاعدة في الفرق بين األمر المطلق ومطلق األمر  وأثرها في أصول الفقه؛ منشور في مجلة       : بحث بعنوان   
  .] كلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية 

   .٦ ، صفة الفتوى ص٤٥/ ١ ، المجموع شرح المهذب ١/٣٥أدب الفتوى والمستفتي :  ينظر - ))٣
  . على تفصيل في المسألة ليس هذا موضعه- ))٤

   .  المجتهد ال يجوز له التقليد:المسألة التاسعة: "          قال اآلمدي
جتهاد بتمامها في مسألة من المسائل، فإن اجتهـد  المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية اال        : "- ثم قال    -         

فيها، وأداه اجتهاده إلى حكم فيها، فقد اتفق الكل على أنه ال يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خـالف      
                             ] .                                                     ٢٠٥/ ٤اإلحكام في أصول األحكام " [ ما أوجبه ظنه وترك ظنه

يجوز للعامي تقليد المجتهد، وال يجوز ذلك لمجتهد اجتهد         ": السادسة  المسألة  : وقال في مختصر الروضة     
  =       ] .٦٢٩/ ٣شرح مختصر الروضة ... ". [  وظن الحكم، اتفاقا فيهما 



 

 )١٣٩٣(

 وهو من فروض الكفايات كمـا       -وأما مسألة اإلفتاء، وتصدير األحكام للعامة       
 فمنوط بالمصلحة التي تتعلق بسياسة الوالة الشرعية للبالد، فالعامة ال يـدركون      -سلف  

ى التعدد الفكري لالجتهاد واالستنباط، وال اتساع مساحة خالف الرأي تبعـاً لفهـم               معن
األدلة، واالستقرار، ودفع الشغب والتشويش على العامة أمر مطلوب، تتحقق به مصالح            

ولـذا فتوحيـد    . عظيمة؛ من إقامة الدين، واستقرار األحكام، والثقة بأهل العلم في البلد          
تحقيق المصالح ودفع   " على فئة من المجتهدين ينطلق من قاعدة        الفتوى للعامة بقصرها    

  " . المفاسد 
  . وفرق بين الفتيا العامة، والخاصة

 وهو  - مراعاة للمقاصد الشرعية     -وقد اشتهر قصر الفتوى في الرعيل األول        
  .من تقييد ولي األمر لمباح 

ـ   أذكرهم في زمان  ": قال   إبراهيم بن عمر بن كيسان     روى يـأمرون   ةبني أمي
 عطاء بـن أبـي ربـاح ، فـإن لـم يكـن              ال يفتي الناس إال   : في الحج مناديا يصيح     

    .)١(" فعبد اهللا بن أبي نجيح ، عطاء
سمعت مناديـا ينـادي     ":  عن ابن وهب قال    وروى محمد بن مخلد المروزي؛    

  .)٢("أال ال يفتي الناس إال مالك بن أنس، وابن أبي ذئب:  بالمدينة
دخلـت المدينـة ومناديـا      ": عن حماد بن زيد أنه قال      ؛ ياضوذكر القاضي ع  

   .)٣("ث إال مالك بن أنسدح، وال يال يفتي الناس في مسجد رسول اهللا : ينادي
 عن أكثر مـن عـالم    من السير في مواضع متفرقة- أيضاً -وقد ذكر الذهبي    

 ال يفتي الحـاج فـي       : فقد نودي  أنه نودي بأسمائهم ليتصدروا الفتيا للناس دون غيرهم؛       

                                                                                                     
  : ال يخلوا من أحـد أمـور ثالثـة    -ة  أي أحكام الشريع  -المكلّف بأحكامها   " :  رحمه اهللا  قال الشاطبي و=     

   ] .٨٥٨/ ٢االعتصام ". [ الخ.. ا أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أدأه إليه اجتهاده فيه: أحدها 
إن التَّقليد بمنزلة أكـل     ":  أنه قال    شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا     عن         ونقل الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا     

مجموع [، وينظر   ] ١/١٧الشرح الممتع  . [" يستخرج الدليَل بنفسه فال يحلُّ له التقليد       الميتة، فإذا استطاع أن   
    ] .٢٠٤ -٢٠٣/ ٢٠ الفتاوى

  . ٨٢/ ٥سير أعالم النبالء :  أنظر - ))١

   . ٦١ما رواه األكابر عن مالك بن أنس ص  - ))٢
  .٧٨/ ١ترتيب المدارك وتقريب المسالك  - ))٣



– 

  )١٣٩٤(

وابـن  : المسجد إال يحيى بن سعيد، وعبيداهللا بن عمر ، ومالك بن أنس، وفـي روايـة               
  .)١( عبدالعزيز بن أبي سلمة: الماجشون، وفي أخرى

ومما يجدر التنبيه عليه أن ثم فرقاً بين مسألة توحيـد الفتـوى مطلقـاً، وبـين       
ه اهللا ألبي جعفر المنـصور  قصرها في بلد خاص لمصلحة، يوضح ذلك قول مالك رحم   

 فإن الناس قد سـبقت    ،يا أمير المؤمنين ال تفعل هذا     : "لما أراد حمل الناس على الموطأ       
 وعملـوا  ، وأخذ كل قوم بما سبق إلـيهم ، ورووا روايات، وسمعوا أحاديث،إليهم أقاويل 

الناس  فدع   ،اعتقدوه شديد قد   وإن ردهم عما     ، وغيرهم الناس من اختالف    ، ودانوا به  ،به
لـو طـاوعتني علـى ذلـك        : فقال  . ألنفسهممنهم  وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد         

   .)٢( "ألمرت به
 ومـا اختـار   ، فدع الناس وما هم عليه،اعتقدوه شديدقد  ردهم عما إن: "فقوله  

تنبيه منه رحمه اهللا على أن بقاءهم على المفْتَى به في البلـد         " ألنفسهممنهم  أهل كل بلد    
  .قق مصلحة، ويدفع مفسدة، ولم ير التشويش عليهم باجتهاده أو اجتهاد غيرهيح

وارتفـاع   اإلفتاء بغير المشهور فـي البلـد        بـين عالقةال: المطلب الخامس   
   .الخالف بحكم الحاكم

من المسائل المتعلقة باإلفتاء مسألة حكم الحاكم في موارد النزاع؛ وهل حكمـه             
  .اإلفتاء بخالفه؟ يرفع الخالف؛ وعليه يمتنع 

 يحرر منـاط    -وفيها تفصيٌل   . هذه المسألة مما وقع فيها الخالف قديما وحديثا       
  : ال بد من اإلشارة إليه-النزاع 

 األحكام الشرعية المنصوص عليها ال قول ألحـد فيهـا مـع قـول اهللا                :أوالً
ا، وال اعتبار   ، وكذا مسائل اإلجماع، فال يجوز للحاكم مخالفته       سبحانه، وقول رسوله    

!  "         #  $    %  &  '  )  (  *    :: وقد قال اهللا عز وجـل     .  لحكمه حينئذ   
  .  ]٣٦: األحزاب[  )  2  3  4  5  6    7  8     9    1+  ,   -  .  /  0
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وأولـي             ]: وفي آية أخرى  

   ] .٥٩: نساءال [ Z  األمر منكم
  

                                         
   . ١٠٨ / ٨   و٣١١ / ٧ و  ،٤٧٤ / ٥م النبالء سير أعال:  ينظر - ))١
    .٤١  االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقهاء - ))٢



 

 )١٣٩٥(

ــالى  ــال تع   K  J  I  H   GL  R   Q  P  O  N  M ::وق
    T  S(  ]٩٢ : المائدة.[   

فيها، وهي نـوع    والطاعة في التحليل والتحريم لغير اهللا سبحانه عبادة للمطاع          
وفـي   أتيـت رسـول اهللا   : "  قال  عدي بن حاتم، وفي حديث)١(من أنواع الشرك 

وانتهيت إليـه  .  ))يا عدي بن حاتم، ألق هذا الوثن من عنقك    (( : عنقي صليب، فقال لي   
با من  اتَّخَذُواْ َأحبارهم ورهبانَهم َأربا   :  حتى أتى على هذه اآلية    ،  وهو يقرأ سورة براءة   

         : ، قـال  ! يا رسول اهللا، إنا لم نتخـذهم أربابـا  : قلت: قال]. ٣١:  التوبة [ ) دوِن اللّهِ 
 عليكم مـا أحـل اهللا لكـم         نأليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمو        بلى،(( 

  .)٢())م تلك عبادته(( :  قال،بلى:  فقلت، )) فتحرمونه؟
ال  : (( عروف، ففي الصحيحين من حديث علـي  والطاعة إنما تكون في الم 

  .)٣( )) إنما الطاعة في المعروف، طاعة في معصية اهللا 
 حكم الحاكم ال يمنع االجتهاد الفردي آلحاد المجتهـدين، وعملهـم فـي              :ثانياً

  .خاصة أنفسهم بما أدى إليه ذلك االجتهاد، كما مر في المطلب السابق

                                         
 فـي   بن الشيخ اإلمام المجدد محمد بـن عبـدالوهاب  قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا.  يسمى شرك الطاعة - ))١

م ما أحل اهللا أو تحليل ما حرمه اهللا         باب من أطاع العلماء واألمراء في تحري       ( :شرحه على كتاب التوحيد   
 فإنها طاعة اهللا بامتثال ؛ بل هي العبادة؛لما كانت الطاعة من أنواع العبادة) : "فقد اتخذهم أربابا من دون اهللا

 نبه المصنف رحمه اهللا تعالى بهـذه الترجمـة علـى وجـوب       ،ما أمر به على ألسنة رسله عليهم السالم       
لى بها، وأنه ال يطاع أحد من الخلق إال حيث كانت طاعته مندرجـة تحـت               وتعا اختصاص الخالق تبارك  

والمقصود هنا الطاعة الخاصة في     . فال تجب طاعة أحد من الخلق استقالالً        وإال ،اهللا= =  = اهللا وإال  طاعة
فإنه ال ينطق عن الهوى، فهو       تحريم الحالل أو تحليل الحرام، فمن أطاع مخلوقًا في ذلك غير الرسول             

َأرباباً ِمن دوِن اللَِّه والْمِسيح (علماءهم :  أي)اتَّخَذُوا َأحبارهم ورهبانَهم(:  كما بينه اهللا تعالى في قوله؛مشرك
             شِْركُونا يمع انَهحبس وِإالَّ ه اِحداً ال ِإلَهوا ِإلَهاً ودبعوا ِإالَّ ِليا ُأِمرمو ميرم نوفسرها النبي . )اب  بطاعتهم

   ] .٤٦٩/ ١تيسير العزيز الحميد  [ .في تحريم الحالل، وتحليل الحرام كما سيأتي في حديث عدي
، والطبراني ٢١٨ حديث ٢٧٨/ ٥ رواه الترمذي في سننه باب ومن سورة التوبة، من أبواب تفسير القرآن - ))٢

  . ١٩٨ / ١٠، والبيهقي في سننه الكبرى ٩٢/ ١٧في الكبير 
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في األذان والصالة والـصوم والفـرائض                صحيح البخاري    -) )٣

 حـديث   ٣/١٤٦٩ ، صحيح مسلم كتاب اإلمـارة        ٧١٤٥ حديث   ٨٨/ ٩ كتاب أخبار اآلحاد  ، من   واألحكام
  . واللفظ لمسلم ١٨٤٠



– 

  )١٣٩٦(

ال يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد         و ":قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا      
  .)١("   إذا كان قد عرف ما أمر اهللا به ورسوله؛ حاكما ال في قليل وال في كثير 

  .  من هذا البابوعامة خالف أصحاب رسول اهللا 
 رضي اهللا عنهمـا اجتمعـا        وعثمان اعليومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن        

ما تريـد إلـى    : " فقال علي   ،هى عن المتعة أو العمرة    ين  فكان عثمان    ،)٢(بعسفان
إنـي ال   " : فقـال  ،"دعنا منك  : " فقال عثمان    ،! " ؟ تنهى عنه  أمر فعله رسول اهللا     

  .)٣( "أهل بهما جميعا ذلك فلما أن رأى علي " "أستطيع أن أدعك
 إذا كان األمر يتعلق بالقضاء ؛ والفصل بين المتخاصمين ، فـإن حكـم               :ثالثا

الحاكم أو من ينيبه من القضاة ملزم ورافع للخالف، وال يحق آلحـاد المفتـين مخالفـة       
الحاكم وإفتاء الخصم بخالف ما حكم به ناظر القضية ما كان لـه حـظ مـن الـدليل                   

  .)٤(والنظر
ــي ــال القراف ــه اهللاق ــم أن : "  رحم ــسائل  اعل ــي م ــاكم ف ــم الح حك

ــع الخــالف ــاد يرف ــه،االجته  ، لمــذهب الحــاكم ويرجــع المخــالف عــن مذهب
ــصحيح مــن   ــول ال ــى الق ــه عل ــت علي ــا كان ــاه بعــد الحكــم عم وتتغيــر فتي

 ، فمـن ال يـرى وقـف المـشاع إذا حكـم حـاكم بـصحة وقفـه                  ،مذاهب العلمـاء  
 وال يحـل لـه بعـد        ،ثم رفعت الواقعة لمـن كـان يفتـي ببطالنـه نفـذه وأمـضاه              

ــه  ــي ببطالن ــك أن يفت ــال ،ذل ــذلك إذا ق ــالق : وك ــت ط ــك فأن  ، إن تزوجت
ــاف ــاح ،تزوجه ــذا النك ــصحة ه ــاكم ب ــم ح ــزوم  ، وحك ــرى ل ــان ي ــذي ك  فال

                                         
   .٣٧٢/ ٣٥ مجموع الفتاوى - ))١
٢(( - فَانسعلى وزن    ثم فاء، وآخره نون،      ،سكون ثانيه بضم أوله، و  :ع )ٌفمنهٌل من مناهل الطريق بين      ) النع

، وهي بلدة مأهولة اآلن تبعد عن        ]٤/١٢١معجم البلدان    . [  األبواء لتبوء السيل بها    ىسموت مكة والمدينة، 
 . كيلو متراً شماالً على الطريق للمدينة ٨٠مكة نحو 

، صحيح مسلم كتاب ١٥٦٩ حديث ٢/١٤٣ واإلقران واإلفراد من كتاب الحج    صحيح البخاري باب التمتع    - ))٣
  . واللفظ له١٢٢٣ حديث ٢/٨٩٧الحج 

أما إلزام السلطان في    : "  في التأكيد على كون حكم الحاكم منْطَِلقا من الدليل يقول شيخ اإلسالم رحمه اهللا              - ))٤
ذا ال يجوز باتفاق المسلمين وال يفيد حكـم حـاكم   مسائل النزاع بالتزام قول بال حجة من الكتاب والسنة فه   

 فيكون كالمه قبـل الواليـة   ، إال إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها؛بصحة قول دون قول في مثل ذلك      
   ] .٢٤٠ / ٣مجموع الفتاوى [ " وبعدها سواء 



 

 )١٣٩٧(

 هـذا   . وال يحـل لـه بعـد ذلـك أن يفتـي بـالطالق              ،الطالق له ينفذ هـذا النكـاح      
  ١.( (" وهو مذهب مالك،هو مذهب الجمهور

 مـسائل الفتيـا العامـة التـي اختلـف أهـل العلـم فيهـا، ونـزع          :رابعـا 
ر أهـل كـل مـصر علـى قـول           كٌل منهم إلى دليل جعلـه منـاط حكمـه، واسـتق           

ــر    ــي أم ــن ول ــده م ــذي يعتم ــذهب ال ــد، أو الم ــه البل ــة رأي متفق ــاً لغلب تبع
هــل يعتبــر حكــم الحــاكم فــي أفــراد تلــك المــسائل رافعــا . المــسلمين فيهــا

ــه    ــه، وإفتائ ــار خالف ــن إظه ــك م ــرى خــالف ذل ــن ي ــاً لم للخــالف، ومانع
  .العامة بذلك ؟

هور على أن حكمه يرفع الخالف      هذه المسألة هي محل النظر والخالف، والجم      
، وتُمنَع مخالفته تحقيقاً لمصلحة االجتماع، ودفعاً لمفسدة الخالف، ورعايـة            )٢(بشروطه

  .)٣(لمقاصد الشرع في سياسة البالد والعباد
  : على ذلك بأدلة منها واستدلوا

فقال رجل ألبـي   في الحج، أنه كان يفتي بالمتعة  : "   عن أبي موسى   ثبتما  
رويدك بعض فتياك، فإنك ال تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعـدك،              : موسى

من كنا قد أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فـأتموا،             : يا أيها الناس  : فقال

                                         
   .)٢/١٠٣(الفروق  - ))١
أن يكون في المسائل المرفوعة له نظراً، وأن يكون         أن يكونوا في بلد واحد، وتحت إمام واحد، و        :  ومنها   - ))٢

النص الشرعي يحتمله، وأن يكون الحاكم عالماً أو يرجع ألهل العلم الراسخين ويصدر عنهم، وأن ال يتبين        
الفروق مع هوامشه : ينظر . [ وغير ذلك من الشروط المنثورة في كتب األصول، والقواعد والفقهية. خطؤه

، و ٢٤٥، ٢٤٠ -٢٣٨/ ٣، مجمـوع الفتـاوى   ٦٩/ ٢منثور في القواعد الفقهية   ، ال ١١ -١١٥،  ١١١/ ٤
هل حكم الحاكم يرفع الخالف ؟ نشر في موقع األلوكة : ، وللشيخ عبداهللا المزروع بحث بعنوان  ] ٧٥/ ٣٠

 ، كما نشر في ملتقى أهل الحـديث تحـت           /http://majles.alukah.net/t٢٣االلكتروني تحت الرابط التالي       
 ، أشار فيه إلى بعـض تلـك         t?php.showthread/vb/com.ahlalhdeeth.www://https=٧٤٤٣٩لرابط التالي   ا

  .الشروط 
لـة  الترخص بمسائل الخـالف، مج    :  ، وينظر    ٣٤٥ / ١، المنثور في القواعد     ١٠٣ / ٢الفروق  : انظر - ))٣

   .١٦٦ -١٦٥/ ٢٣جامعة أم القرى عدد



– 

  )١٣٩٨(

، )١(كتاب اهللا يأمر بالتمام   أخذ بكتاب اهللا فإن     نن  إ: فقدم عمر، فذكرت ذلك له، فقال     : قال
  .)٢( "بلغ الهدي محله  لم يحل حتى  فإن رسول اهللا سول اهللا أخذ بسنة رنوأن 

 عن اإلفتاء بما أدى إليه اجتهاده حين علم بفتيا أميـر المـؤمنين              فقد توقف   
  .، وأمر باالئتمام به، واألخذ بما اختارهعمر 

 صلى أربعاً في منى مع عثمان، فقيل        هأن: "  ابن مسعود    بحديثكما استدلوا   
  .)٣("الخالف شر: فقال، ! ؟ى عثمان ثم صليت أربعاً عبت عل: له

يتعين على العالم إذا كان يفتي بما كان اإلمام على          : "ة رحمه اهللا    قال ابن هبير  
خالفه مما يسوغ فيه االجتهاد في مثل هذه المسألة وذلك الموطن أن يترك ما كان عليه                 

   .)٤( "ويصير إلى ما عليه اإلمام
الفرق السابع والـسبعون بـين قاعـدة        :" [ في الفروق   رحمه اهللا   القرافي وقال

 وبين قاعدة مسائل االجتهاد يبطـل       ،الخالف يتقرر في مسائل االجتهاد قبل حكم الحاكم       
لوال ذلـك لمـا اسـتقرت       : " ثم قال ]". م  الخالف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاك       

لك يوجـب دوام التـشاجر       وذ ، ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم      ،للحكام قاعدة 
 "  وهو مناف للحكمة التي ألجلها نصب الحكـام     ، ودوام العناد  ، وانتشار الفساد  ،والتنازع

)٥(.  
ويسوغ لإلنسان أن يترك األفضل ألجل      : ونقل الزيلعي عن بعض العلماء قوله     

بنـاء البيـت علـى     تأليف القلوب واجتماع الكلمة، خوفا من التنفير، كما ترك النبي   
د إبراهيم لكون قريش كانوا حدثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيـرهم بـذلك، ورأى              قواع

تقديم مصلحة االجتماع على ذلك، ولما أنكر الربيع على ابن مـسعود إكمالـه الـصالة         
وقد نص أحمد وغيره على ذلـك فـي          : "- ثم قال  -  .الخالف شر : خلف عثمان، قال  

 العدول عـن األفـضل إلـى الجـائز          البسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك، مما فيه       

                                         
   .]١٩٦: البقرة[ Z ¦¢ £ ¤ ¥] : عز وجل   يعني قول اهللا- ))١
   .١٢٢١ حديث ٨٩٤/ ٢ رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج - ))٢
   .٢٧ سبق تخريجه ص - ))٣
   .١٣٨ / ١١الفروع :  ينظر - ))٤
   .١٠٣/ ٢ الفروق - ))٥



 

 )١٣٩٩(

 أو لتعريفهم السنة، وأمثال ذلـك، وهـذا أصـل          ، مراعاة الئتالف المأمومين   ؛المفضول
  . ")١(.كبير في سد الذرائع

  :مسائل تطبيقية  : دسالمطلب السا
وفي التطبيق لن أتعرض لدراسة الخالف في المسائل الواردة، إذ ليس الـشأن             

 المسائل، وليس هو المقصود بهذا المطلب، وإنما أعرض         هاهنا حكاية الخالف، ودراسة   
لمسألة اإلفتاء بأحد األقوال المأثورة في بلد أهله اشتهر بينهم القول اآلخر، وأنقل بعض              
ما أثر عن أهل العلم قديما وحديثاً في فقه الفتيا لمثل هذه المسائل، أو أشير إلى مـسألة                  

 .أثر اإلفتاء بغيره على العامةخالفية اشتهر أحد األقوال بها في بلد؛ و

 : في الطهارة:  المسألة األولى 

  .  لحم اإلبلمنالوضوء مسألة انتقاض  :من المسائل الخالفية في الطهارة 
  :وفيها قوالن مشهوران 

، )٢(وهو قول الجمهور من الحنفيـة     . أن أكله غير ناقض للوضوء    : القول األول 
  . )٤(، والشافعية)٣(والمالكية

 كان آخر األمرين من رسـول اهللا        (( :  قال   جابر  بعموم حديث  مستدلين
الوضوء مما  : (( قال ابن عباس    ، وبما جاء عن      )٥( ))ترك الوضوء مما مست النار    

  .)٦())خرج، وليس مما دخل
، ومـشهور  )٧(وهو قول الشافعي القـديم . أن أكله ناقض للوضوء   : القول الثاني 

  .)٩(حديث، وعليه أهل ال)٨(مذهب الحنابلة

                                         
   .٣٢٨/ ١ نصب الراية - ))١
   .٨٠ – ٧٩/ ١ ، المبسوط ٥٩ - ٥٨/ ١األصل :  ينظر - ))٢
   .٢٢ ، مختصر خليل ص ١/٢٣٥الذخيرة :  ينظر - ))٣
   .٧٢/ ١ ، روضة الطالبين ١/٥٣المهذب :  ينظر - ))٤
   . ١٩٢ ، حديث باب في ترك الوضوء مما مست النار ، ١/١٣٧رواه أبو داود في سننه  –) )٥
   ، حديث ٥٢/ ١ ، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٠٠ ، حديث رقم ١/٣٢  رواه عبدالرزاق في مصنفه–) )٦

    .  ٥٦٨ ، حديث ١/١٨٧ ، والبيهقي في سننه ٥٣٥        
   .٧٢/ ١ ، روضة الطالبين ١/٥٣المهذب :  ينظر –) )٧
   .١/٧٢ منتهى اإلرادات ١/٢١٦، اإلنصاف ٢٣٣/ ١الفروع :  ينظر – ))٨
   .١٣٨/ ١المغني  : ينظر –) )٩



– 

  )١٤٠٠(

فإذا كان أهل بلد على مذهب أحد األئمة الثالثة الذين ال يرون النقض به؛ وهو               
 مفتيا ممن يـرى   - بذلك البلد    –المشهور عندهم؛ وعليه العمل والفتيا، فسأل أحد العامة         

النقض عن حكم صالتهم، وإمامة من أكل لحم اإلبل منهم؛ فإن أفتاه بـبطالن الـصالة،            
اقاً في صفوفهم، فيجتنب ذلك، ويحيلهم في الفتوى لعلماء بلدهم دفعـا           أوقع ذلك فتنة وشق   

  . للضرر المتوقع بسبب فتواه
 : في الصالة : المسألة الثانية 

من المسائل الخالفية في الصالة مسألة الجهر بالبسملة في الـصالة الجهريـة،          
  :وفيها قوالن مشهوران 

، )١(وهو مـذهب الحنفيـة    . ر  استحباب اإلسرار بها وعدم الجه    : القول األول 
 وأبا بكر، وعمـر رضـي اهللا   ،أن النبي   (( :أنس  مستدلين بحديث   ). ٢(والحنابلة

  .)٣(متفق عليه  )) الحمد هللا رب العالمين(عنهما كانوا يفتتحون الصالة ب 
وأبي بكر، وعمـر، وعثمـان،     صليت مع رسول اهللا   ((:وفي رواية لمسلم  

   ) )) .بسم اهللا الرحمن الرحيم ) فلم أسمع أحدا منهم يقرأ
 في أول قراءة وال في      )بسم اهللا الرحمن الرحيم   (ال يذكرون   : (( وفي أخرى له  

  .)٤( )) آخرها
مستدلين بأنها آيـة    . )٥(وهو مذهب الشافعية  . استحباب الجهر بها  : القول الثاني 

  . )٦(من سورة الفاتحة فيجهر بها كبقية السورة 

                                         
   .٤٩/ ١ ، الهداية في شرح بداية المبتدي ١/١٥ ، المبسوط ٣/ ١األصل :  ينظر - ))١
   .٤٨/ ٢ ، اإلنصاف ٢٨٥/ ١المغني :  ينظر – ))٢
 ، صحيح مـسلم كتـاب   ٧٤٣ حديث ١/١٤٩ صحيح البخاري باب الخشوع في الصالة من كتاب األذان          – ))٣

   . ٣٩٩ حديث ٢٩٩/ ١الصالة 
 . المرجع السابق - ))٤

   .٣٤١/ ٣ ، المجموع شرح المهذب ١٣٨/ ١ ينظر المهذب – ))٥
   .٣٣٤٠ – ٣٣٤/ ٣المجموع شرح المهذب :  ينظر - ))٦



 

 )١٤٠١(

في كل صـالة يقـرأ، فمـا        (( : أنه قال   ،  هريرة  بي  أ كما استدلوا بحديث  
. )١(الحديث متفق عليـه     )) م  أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنك      أسمعنا رسول اهللا    

  .وكان أبو هريرة يجهر بالبسملة 
فإذا جهر اإلمام بها عند من ال يرى الجهر ؛ أنكر ذلك العامة، وأحـدث بلبلـة          

  .عندهم، والعكس كذلك
لشافعي رحمه اهللا لما ورد الكوفة منهج المسددين من أهل الفقه في            وفي قصة ا  

نقل عنه أنه صلى الصبح في مسجد أبي حنيفة رحمـه           التعامل مع اختالف الفتوى، فقد      
  .)٢(اهللا فلم يقنت؛ ولم يجهر ببسم اهللا 

سمعتُ أبا إسحاق الحبـال  :  قال محمد بن طاهر   وعلى العكس من ذلك ما حكاه     
و عبد اهللا بن نظيف يصلّي بالنّاس في مسجد عبد اهللا سبعين سنة، وكـان               كان أب : يقول

فتقدم بعده رجٌل مالكي، وجاء النّاس على عادتهم لـصالة الـصبح، فلـم              . شافعيا يقْنُتُ 
  .)٣(ال يحسن يصلّي: يقْنُتُ، فتركوه وانصرفوا وقالوا

  :في الصالة أيضاً : المسألة الثالثة والرابعة 
من المسائل الخالفية المتعلقة بالصالة، رفع اليدين فـي تكبيـرات االنتقـال ،              

  .والجهر بالتأمين خلف اإلمام 
  :وقد اختلف في رفع اليدين في تكبيرات االنتقال على أقوال ثالثة

 تكبيـرة   سـوى   في شيء مـن التكبيـرات       ترفع األيدي ال أن  :  القول األول 
أن رسـول  : ((    البراء مستدالً بحديث.)٤( اهللا رحمه وهو مذهب أبي حنيفة    ،اإلحرام

   .)٥( )) كان إذا افتتح الصالة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم ال يعود اهللا 

                                         
 ، صحيح مـسلم كتـاب   ٧٧٢ حديث ١٥٤/ ١ صحيح البخاري باب القراءة في الفجر ، من كتاب األذان    - ))١

   .٣٩٦ حديث ٢٩٧/ ١الصالة 
   .٢/٤٣٣الحنفية الجواهر المضية في تراجم :  ينظر -) )٢
   .٢٩/١٩١ تاريخ اإلسالم للذهبي - ))٣
  .١١/ ١ ، المبسوط ٩٤/ ١ ، الحجة على أهل المدينة ١٣/ ١األصل : ينظر  –) )٤

 . ٧٤٩ حـديث    ٢٠٠/ ١ رواه أبو داود في سننه، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع من كتاب الصالة                 -) )٥
  . ف سنن أبي داود وهو حديث ضعيف كما قال األلباني في ضعي



– 

  )١٤٠٢(

عند تكبيرة اإلحـرام، وعنـد       :ع ترفع في ثالثة مواض    أليديأن ا : القول الثاني 
حدى الـروايتين   ، وإ )٢(، وأحمد )١(لشافعيا وهو مذهب    .الركوع، وعند الرفع من الركوع    

          : حديث عبد اهللا بن عمـر رضـي اهللا عنهمـا، قـال        مستدلين ب  .رحمهم اهللا )٣(مالكعن  
إذا قام في الصالة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل             رأيت رسول اهللا    (( 

سـمع اهللا لمـن   : ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول          
 ، ووائل   )٥(، ونحوه من حديث مالك بن الحويرث      )٤( )) وال يفعل ذلك في السجود     حمده،

  . رضي اهللا عنهم )٦(بن حجر 
وعند القيام من التـشهد     رفعها في مواضع أربع؛ الثالثة السابقة،       : القول الثالث 

 . )٧(وهو مذهب جماعة من المحدثين، منهم اإلمام البخاري رحمـه اهللا وغيـره            . األول
 كان إذا دخل فـي الـصالة كبـر     (( عن نافع، أن ابن عمر ا بما رواه البخاري   واستدلو

سمع اهللا لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام مـن          : ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال       
  .)٨( )) الركعتين رفع يديه

  :أما الجهر بالتأمين بعد فراغ اإلمام من الفاتحة فعلى قولين مشهورين للعلماء 
، )٩(وهو مذهب الحنفيـة   . استحباب اإلسرار به وكراهية الجهر      : األول  القول  

سـمعت  (( : قال  وائل بن حجر     مستدلين بحديث . )٢(، وقول عند الشافعية   )١(والمالكية
                                         

   .٣/٣٠٩ ، المجموع شرح المهذب ١٣٦/ ١ ، المهذب ١/١٢٦األم : ينظر  –) )١
   .٣٦٤ ، ٣٥٨/ ١ ، المغني ٥٠/ ١مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود :  ينظر   -) )٢

   . ٢٢٨/ ١  على نكت مسائل الخالفاإلشراف : ينظر _ ) )٣
 حديث  ١/١٤٨ من كتاب األذان   ع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع       باب رف صحيح البخاري   .  متفق عليه    – ))٤

   . ٣٩٠ حديث ٢٩٢/ ١ ، صحيح مسلم كتاب الصالة ٧٣٦
 حديث  ١/١٤٨ من كتاب األذان   باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع        صحيح البخاري   .  متفق عليه    -) )٥

   .٣٩١ حديث ٢٩٣/ ١  ، صحيح مسلم كتاب الصالة ٧٣٧
   .٣٩٤ حديث ٣٠١/ ١ صحيح مسلم كتاب الصالة - ))٦
عن عنده ما ثبت ؛ أورد فيه ]رفع اليدين في الصالة[ألف فيه اإلمام البخاري رحمه اهللا جزء مستقالً سماه   -) )٧

 في إثبات رفع األيدي كذلكلهم التابعين وفعل  ، ومن فعل أصحابه وروايتهم، وقوله،من فعله رسول اهللا   
المجموع شرح  : وينظر  .   وما بعدها  ٥قرة العينين برفع اليدين في الصالة ص      : ينظر  . عفي تلك المواض  

   .٤٤٧/ ٣المهذب 
    .٧٣٩ حديث ١/١٤٨ صحيح البخاري باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين من كتاب األذان –) )٨
  .٥٠/ ١ ، الهداية شرح بداية المبتدي ١/١١األصل :  ينظر – ))٩



 

 )١٤٠٣(

: قـالوا    . )٣()) وخفض بها صوته    )آمين( :  فقال )وال الضالين (:   قرأ سمعت النبي   
   .)٤( دعاء فيكون مبناه على اإلخفاءهوو

. )٦(، والحنابلـة  )٥(وهو  ومذهب الشافعية   . استحباب الجهر به  : ول الثاني     الق
إذا أمن اإلمام فأمنوا، فإنه من       ((: قال أن رسول اهللا      أبي هريرة    مستدلين بحديث 

   . )٧(متفق عليه )) وافق تأمينه تأمين المالئكة، غفر له ما تقدم من ذنبه
لدهم، أو إشهار المخالفة بحـضرتهم؛      وإفتاء العامة بخالف ما يفتي به علماء ب       

  . يستدعي استنكارهم، والتشويش عليهم، وحدوث البلبلة والنزاع
هل يجوز تـرك الجهـر   :  ابن باز رحمه اهللا عبدالعزيز الشيخ سماحة وقد سئل 

  .بالتأمين في الصالة ، وعدم رفع اليدين؟
 فاألولى أن   ؛ن وال يجهرون بالتأمي   ،نعم، إذا كان بين أناس ال يرفعون      : "بفأجا

ال يفعل تأليفاً لقلوبهم، حتى يدعوهم إلى الخير ، وحتى يعلمهم ويرشدهم، وحتى يـتمكن       
من اإلصالح بينهم، فإنه متى خالفهم استنكروا هذا؛ ألنهم يرون أن هـذا هـو الـدين،                 

 وعاشوا عليـه    ،يرون أن عدم رفع اليدين فيما عدا تكبيرة اإلحرام، يرون أنه هو الدين            
 مـن   مئهم، وهكذا عدم الجهر بالتأمين، وهو خالف مشهور بين أهل العلم، منه           مع علما 

رفع صوته،    وقد جاء في الحديث أنه       ،ال يجهر بالتأمين  : يجهر، ومنهم من قال   : قال
وفي بعضها أنه خفض صوته، وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتـأمين، وهـو               

ـ فعل مؤمن مستحباً يفضي إلـى  شيء مستحب، ويكون ترك أمراً مستحباً، فال ي     شقاق ان
 إذا كان يترتـب     ؛ بل يترك المؤمن والداعي إلى اهللا عز وجل المستحب         ،وخالف وفتنة 

                                                                                                     
  .١/٣٣ ، مختصر خليل ٢٧ ، الرسالة للقيرواني ١/١٧٦لمدونة ا:  ينظر – ))١

  .٣/٣٧١المجموع :  ينظر – ))٢

 سمعت محمدا: قال الترمذي   .  ١٨٨٨٤٣ حديث   ٣١/١٣٦ رواه اإلمام أحمد في مسنده من طريق شعبة          - )٣(
 من هـذا  حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع: " يقول- يعني البخاري   -

   ] .٢/٢٧سنن الترمذي  [ ".ومد بها صوته : وخفض بها صوته، وإنما هو: وقال" – وذكر منها -" الحديث
  .٥٠/ ١ ، الهداية شرح بداية المبتدي ١/٣٣المبسوط : ينظر   -) )٤

  .٢٤٧/ ١ ، روضة الطالبين ٣٧٢ -٣٧١/ ٣ ، ١/٦٧المجموع شرح المهذب :  ينظر – ))٥

   .٢/٣٠٨ ، كشاف القناع ٢/١٧٥ ، الفروع ١/٣٥٣غني الم: ينظر  –) )٦
 ، صحيح مسلم كتـاب   ٧٨٠ حديث   ١/١٥٦ صحيح البخاري باب جهر المأموم بالتأمين من كتاب األذان           - ))٧

   .٤١٠ حديث ١/٣٠٦الصالة 



– 

  )١٤٠٤(

ترك هدم الكعبة، وبناءها علـى قواعـد    على تركه مصالح أعظم، من ذلك أن النبي       
ـ      ) )ألن قريشاً حديثو عهد بكفر    ( : (إبراهيم، قال    م يغيـر   ، ولهذا تركها على حالها، ول

   .)١(انتهى" عليه الصالة والسالم للمصلحة العامة 
  :في الصالة أيضاً : المسألة الخامسة 

فإن العامـة   . )٢(من المسائل المتعلقة بالصالة؛ القراءة فيها بغير قراءة أهل البلد         
يستنكرون ذلك، ويحدث بينهم بسببها من البلبلة والتشويش واالختالف ما يـورث فتنـة            

  .)٣(وفسادا؛ فَيتْرك دفعاً لذلك 

                                         
   .٢٧٥/ ٢٩ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز - ))١
 وفي كـل بلـد      ر واقع أجمعت عليه األمة سلفاً وخلفًا،      أموهو   ،عدد القراءات القرآنية   مما ال خالف فيه ت     - ))٢

 .اشتهرت قراءة درج عليها الحفاظ والقراء، وألفتها العامة

سمعت غير واحد يذكر :  في ملتقى أهل التفسير قال- وفقه اهللا -عبدالرحمن بن معاضة الشهري .  كتب د-) )٣
كان في الرياض، دخل إلى المسجد الكبير فـي         أن الشيخ العالمة محمد األمين الشنقيطي رحمه اهللا عندما          

 فنسي الشيخ رحمه - وكانت صالة جهرية -وسط الرياض، فتأخر اإلمام فتقدم الشيخ األمين إلمامة الناس    
ال أدري هل قرأ برواية ورش عنه، أم بروايـة   -اهللا أنه في الرياض، وقرأ بقراءة نافع المدني رحمه اهللا         

وإنما يعرفون أن آية سورة     . ومين ممن ال يعرفون نافعاً وال الشيخ الشنقيطي       فساء ذلك بعض المأم    -قالون
فلما سلم الشيخ رحمه اهللا من الصالة، التفت إلى النـاس          ،  )نملك يوم الدي  (وليس  ) مالك يوم الدين  (الفاتحة  

 زلـة ال  فجاءه أحد كبار السن ممن ساءهم ما سمعوه منه، وعدوه  . وشرع في التسبيح والتهليل بعد الصالة     
ما هذه : فجلس إلى الشيخ أو حدثه واقفاً، وقال وهو غاضب       . تغتفر ، وعبثاً بالقرآن ال يسعهم السكوت عنه       

 سامحه اهللا   -فقال الرجل    .هذه قراءة نافع  : فقال الشيخ الشنقيطي   ،القراءة التي سمعتك تقرأها في الصالة؟     
فأدرك الشيخ رحمه اهللا أنه قد فات عليه أنه يصلي  . ثم تركه وذهب، ! " اهللا ال ينفعك أنت وإياه ": بلهجته-

   .بأناس لم يألفوا هذه القراءة، وكان درساً للشيخ رحمه اهللا يذكره دائماً لطالبه
وقد حدثني أحد الزمالء عن أحد األئمة المتقنين للقراءات في إحدى مـدن             : عبدالرحمن.                  قال د 

رأ بالقراءات وهو يؤم أناساً من كل الطبقات، فيقرأ مرة بقراءة حفص، ومرة السعودية، أنه يصر على أن يق
فما  .فال يزيده ذلك إال إصراراً على فعله هذا       . لينؤفنفر منه الناس، وشكوه إلى المس     . بقراءة خلف، وهكذا  

ويتركه  ،كان من الناس إال أن تركوه، وذهبوا إلى المساجد المجاورة، وبعضهم من جيران المسجد األقربين
ويذهب إلى غيره، وال يكاد يخلو هذا اإلمام الفاضل كل مرة من رجل عابر يستنكر قراءته لمخالفتها لعرف 

  .البلد
ولهذا كره العلماء التشويش على العامة بما ال تدركه عقولهم، ومجال التعليم ليس هذا محله، :                 قلت
   .إذا كانت المفسدة أعظم"  المصالحدرء المفاسد مقدم على جلب"والقاعدة أن 



 

 )١٤٠٥(

وفي المذهب تكره قراءة ما خـالف عـرف           ":رحمه اهللا   قال اإلمام ابن مفلح     
  .)١(" .البلد 

قراءة القـرآن فـي     هل يجوز     : هذا نصه  سؤالوقد ورد للجنة الدائمة لإلفتاء      
  .  ؟ الصالة برواية ورش، علما بأنا تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم

   : فأجابت
القـراءة    :وبعد. الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه         

برواية ورش عن نافع صحـيحة مـعتبرة في نفسـها لدى علمـاء القـراءات، لكـن               
 تثيـر  -مثال-دها، بل عـهد غـيرها كالقراءة برواية حفص    القراءة بـها لمن لم يعـه    

بلبلة في نفوس المأمومين، فتترك القراءة بها لذلك، أما إذا كان القارئ بها في صـالته                
  .ع منفردا، فيجوز لعدم المان

  .وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم

   تاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلف
   . عبد اهللا بن غديان /عضو.        عبد اهللا بن قعود /عضو

   .)٢( عبد العزيز بن باز /الرئيس   . ي  عبد الرزاق عفيف /نائب رئيس اللجنة
  :وفي فتوى أخرى للجنة 

ليس إلمام المسجد أو القارئ أن يقرأ القرآن الكريم في الصالة وفـي مجـامع               
مشهورة في البلد الذي هو فيه، وسواء كانت قـراءة أهـل   الناس إال بالقراءة المعروفة ال   

 أو غيرها من القراءات المتواترة، وذلـك دفعـا          ، أو قالون  ، أو ورش  ،ذلك البلد لحفص  
 أو فـي حلقـات التعلـيم        ،للتشويش وإثارة البلبلة عند العامة، أما إذا قرأ اإلنسان لنفسه         

  .لكفاية في تعلم هذا العلم وتعليمه وفيه ا،ونحوها بقراءة أخرى ألجل التعليم فهذا حسن
  .وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  .عبد اهللا بن غديان/ عضو    . صالح الفوزان/ عضو  .    بكر أبو زيد/ عضو

   .)٣(يز بن عبد اهللا بن بازعبد العز / الرئيس     . نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ
                                         

   .١٨٥ / ٢الفروع  - ))١
   .٤/٢٦ فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة األولى - ))٢
  .٣/٩٣فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية   -) )٣



– 

  )١٤٠٦(

 : في الصوم المسألة السادسة 

  . ه ابتداء الصوم وانتهائ
تختلف البالد اإلسالمية في إثبات دخول شهر رمضان وخروجه، فإذا كان أهل            
بلد يعتمدون الرؤية؛ ويرون اختالف المطالع، فصاموا برؤيتهم، ثم وقـع ألحـدهم مـا           

ا يوافق ما استقر ت عليه رؤية أهل بلده، أو إحالتـه            يستدعي استفتاءا، فينبغي إفتاؤه بم    
  . على المفتين من أهل بلده؛ دفعاً للتشويش، وإثارة الخالف

عض وقد ورد لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه اهللا سؤال عن واقعة لـب             
مـع المملكـة، والـبعض      بعضهم   صام   ؛ حيث اكستانالبوظفي السفارة السعودية في     م

   . أهل البلد بالباكستان بعد المملكة بثالثة أيام صام مع اآلخر
يقيم فـي بلـد      الظاهر من األدلة الشرعية هو أن كل إنسان       ": فأجاب رحمه اهللا  

الصوم يـوم تـصومون، واإلفطـار يـوم         (( :  يلزمه الصوم مع أهلها؛ لقول النبي     
 ،مـاع ، ولما علم من الشريعة من األمـر باالجت        )١( ))تفطرون، واألضحى يوم تضحون   

والتحذير من الفرقة واالختالف، وألن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قاله شيخ             
 وبناء على ذلك فالذي صام مـن مـوظفي الـسفارة فـي           .اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا    

الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن صامه مع السعودية؛ لتباعد مـا               
 ؛ف المطالع فيها، وال شك أن صوم المسلمين جميعا برؤية الهـالل            والختال ،بين البلدين 

أو إكمال العدة في أي بلد من بالدهم هو الموافق لظاهر األدلة الشرعية، ولكـن إذا لـم           
يتيسر ذلك فاألقرب هو ما ذكرنا آنفا، واهللا سبحانه ولي التوفيق، والسالم عليكم ورحمة              

  .)٢("اهللا وبركاته
الذي يظهر لنا من حكم الـشرع المطهـر   : "خر مثله فقال وأجاب على سؤال آ 

  :أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم؛ ألمرين

                                         
باب ما جاء في الفطر واألضحى متى يكون؟،   رواه الترمذي في سننه من حديث عائشة رضي اهللا عنها،            – ))١

 صحيح من هذا الوجه، وصححه      هذا حديث حسن غريب   : وقال   . ٨٠٢ حديث   ٣/١٥٦ أبواب الصوم    من
 ، وروى أبو داود وابن ماجه بعضه من حديث أبي هريرة  ] . ٣٠٢/ ٢صحيح سنن الترمذي [ األلباني 

 مـا  باب ، سنن ابن ماجه ٢٣٢٤ حديث ٤/١٥سنن أبي داود باب إذا أخطأ القوم الهالل من كتاب الصوم            
   .   ١٦٦٠ حديث ٢/٥٧٠ من كتاب الصيام جاء في شهري العيد

   .٩٩-١٥/٩٨ مجموع فتاوى ابن باز  - ))٢



 

 )١٤٠٧(

الصوم يوم تصومون، والفطـر يـوم تفطـرون،         (( :  قول النبي   : أحدهما
خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، فأنت وإخوانك مـدة           )١( ))واألضحى يوم تضحون  
بغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون، وإفطـاركم معهـم   وجودكم في الباكستان ين  

حين يفطرون؛ ألنكم داخلون في هذا الخطاب، وألن الرؤية تختلف بحـسب اخـتالف              
وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضي اهللا عنهما إلى أن ألهـل                . المطالع

  .كل بلد رؤيتهم
 ،الصوم واإلفطـار تشويـشا    أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في       : األمر الثاني 

وإثارة للنزاع والخصام، والـشريعة اإلسـالمية الكاملـة         ،  ودعوة للتساؤل واالستنكار    
 وتـرك النـزاع     ، والتعاون علـى البـر والتقـوى       ،جاءت بالحث على االتفاق والوئام    

 ] ١٠٣: آل عمران[F E D C B AG  Z]  : ولهذا قال تعالى،الفخوال
بـشرا وال   (( :اذا وأبا موسى رضي اهللا عنهما إلى الـيمن لما بعث مع  وقال النبي   ،  

   )٣( .)٢( ))وتطاوعا وال تختلفا، تنفرا 
إذا كـان   :  على الشيخ صالح الفوزان حفظه اهللا يقول الـسائل           سؤالكما ورد   

 وبالنسبة للجزائر كـان     ،أول شهر رمضان يوم السبت بالنسبة للمملكة العربية السعودية        
د، فمن كان يقطن في الجزائر وصام مع المملكة هل يجوز له هـذا             أول الشهر يوم األح   

أم ال، ومع من يفطر، ألنه إذا أفطر مع السعودية كان ذلك اليوم يوم صيام فـي بلـده،                   
  وإذا صام هذا اليوم، كان يوم العيد في البلد التي صام معها؟

 )) يتـه  وأفطـروا لرؤ ،صوموا لرؤيته(( :  قال النبي   " : فأجاب حفظه اهللا    
 وذلك يختلـف بـاختالف المطـالع علـى          ، وجوب الصيام برؤية الهالل    ، فعلق   )٤(

الصحيح من قولي العلماء، وال شك أن المطلع في الجزائر يختلف عـن المطلـع فـي                 

                                         
  .مر تخرجه آنفاً  –) )١
، من  باب ما يكره من التنازع واالختالف في الحرب وعقوبة من عصى إمامهرواه البخاري في صحيحه، –) )٢

 . ١٧٣٣ حديث ٣/١٣٥٩ مسلم في كتاب الجهاد والسير ، ورواه٣٠٣٨ حديث ٤/٦٥كتاب الجهاد والسير 

   .١٠٤ -١٠٣ /١٥ فتاوى ابن باز - ))٣
إذا رأيتم الهالل فصوموا، (( :  باب قول النبي صحيح البخاري  .  متفق عليه من حديث أبي هريرة   – ))٤

 حديث ٢/٧٦٢ ، صحيح مسلم كتاب الصيام ١٩٠٩ حديث ٣/٢٧من كتاب الصوم  )) وإذا رأيتموه فأفطروا
١٠٨١.   



– 

  )١٤٠٨(

 فكل إنسان يصوم مع أهل اإلقليم وأهل البلد الذي هـو فيـه إذا رأوا الهـالل،               ،المملكة
لمين الذين تسكن معهم في أي إقليم كان، سواء في           فأنت حكمك حكم المس    .ويفطر معهم 

   .)١(الجزائر أو في غيرها، تصوم معهم وتفطر معهم
  :في األحوال الشخصيةالمسألة السابعة 

 .اشتراط الولي في النكاح

،  بغير ولـي    وحكم إيقاعه  النكاحمن المسائل الخالفية مسألة اشتراط الولي في        
  :وللعلماء فيها قوالن مشهوران 

وإلى هذا ذهـب    . عدم اشتراطه، وأن المرأة تلي نفسها في النكاح       : لقول األول ا
 Z Y Z ] \ [  ] : مستدلين بعموم قوله تعـالى      . )٢(الحنفية رحمهم اهللا  

أضاف النكاح إليهن فيدل على جواز النكاح بعبارتهن مـن          إنه  : ، قالوا   ] ٢٣٢: البقرة[
  . )٣(غير شرط الولي

   .)٤(الحديث.. )) األيم أحق بنفسها من وليها  : (( ه  كما استدلوا بعموم قول
وإلـى هـذا ذهـب      . اشتراط الولي، وعدم صحة النكاح دونه     :  القول الثاني   

مستدلين بمفهوم اآلية الـسابقة     . )٧(، والحنابلة )٦(، والشافعية )٥(جمهور العلماء من المالكية   
 [  ] \ [ Z Y Z] العـضل وهـو    إنه نهى عن    : قالوا  ] . ٢٣٢: البقرة

   .)٨(المنع فدل على أن أمر نكاحها إلى الولي

                                         
   .٣٨٧/ ٢مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان  - ))١
  ١/١٩١ ، الهداية في شرح بداية المبتدي ١٠/ ٥المبسوط :  ينظر - ))٢
   .٢/٢٤٨بدائع الصنائع :  ينظر - ))٣
   .١٤٢١ حديث ١٠٣٧/ ٢ صحيح مسلم كتاب النكاح –) )٤

  .٥٢٠-٥١٩/ ٢الكافي في فقه أهل المدينة  ، ٧٢٧/ ٢المعونة على مذهب مالك :  ينظر – ))٥

   .١٦/١٤٩ ، المجموع شرح المهذب ٣٩/ ١٢نهاية المطلب في دراية المذهب :  ينظر – ))٦
   .٦٦/ ٨ ، اإلنصاف ٢١٢/ ٨ ، الفروع ٧-٦/ ٧المغني :   ينظر - ))٧
 إال بولي ثم ساق اآلية      ال نكاح : وقد بوب اإلمام البخاري في صحيحه باب من قال           . ٧/٧ ينظر المغني    - ))٨

١٥/ ٧.   



 

 )١٤٠٩(

ال نكـاح إال    (( :  قال رسـول اهللا     :  قال  أبي موسى كما استدلوا بحديث    
  . )١( )) بولي

فإذا استَفْتَى من أجرى نكاحه في بلد يعتمد مذهب القائلين بعدم اشتراط الـولي              
ه، لما يقع بسبب ذلك مـن الفتنـة،         فليس للمفتي من غيرهم إبطال النكاح، والحكم بفساد       

والعكس كذلك فال يصحح النكاح دون ولي من الرجال في          . وإنما يحيله على علماء بلده    
  .بلد اشتهر فيه القول باشتراط الولي

  :المسألة الثامنة في األحوال الشخصية أيضاً 
  .طالق الثالث وما يقع به

  . الث بلفظ واحدمن المسائل الخالفية مسألة وقوع الطالق الث
  : ومن يرى وقوعه اختلفوا على قولين مشهورين 

وبه قـال جمـاهير   . أن الطالق الثالث يقع ثالثاً، وتبين به المرأة     : القول األول 
  . )٣(، وهو مذهب األئمة األربعة)٢(الصحابة والتابعين

                                         
، وأبو داود في سننه باب في الولي من كتاب النكاح ١٩٧١٠ حديث ٣٢/٤٨٢ رواه اإلمام أحمد في مسنده – )١(

 حديث ٣/٣٩٩ من أبواب النكاح باب ما جاء ال نكاح إال بولي ، والترمذي في سننه     ٢٠٨٥ حديث   ٣/٤٢٧
قال الترمذي  . ١٨٨١ حديث ١/٦٠٥ال بولي من كتاب النكاح ،  وابن ماجه في سننه باب ال نكاح إ      ١١٠١

وتقدم في الحاشـية     . .وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس           : 
  . السابقة أن البخاري بوب بهذا الحديث في صحيحه 

هيئة كبار العلماء باألغلبية   وبه صدر قرار     .  ١٧/٨٧ ، المجموع شرح المهذب      ٧/٢٨٢المغني  :  ينظر   - ))٢
   .٥٥١ – ٥٤١/ ١أبحاث هيئة كبار العلماء :   ينظر ه١٢/١١/١٣٩٣بتاريخ في دورته الثالثة، 

 ، المقدمات ٢/٣ ، المدونة  ١/٢٢١ ، الهداية في شرح بداية المبتدي        ٩٦ – ٩٤/ ٣بدائع الصنائع   : ينظر   –) )٣
 ، ٨٧ – ٨٦/ ١٧ ، المجموع ٣/١٥ ، المهذب ٤/٣٥ ، منح الجليل شرح مختصر خليل    ١/٥٠١الممهدات  

    .٨/٤٥٣ ،  اإلنصاف ٢٨٢ ، ٧/٢٨٠ ، المغني ٥٠٢/ ٤مغني المحتاج 



– 

  )١٤١٠(

 وبه قال عدد مـن . أن الطالق الثالث يقع به طلقة واحدة رجعية     : القول الثاني   
، ومـن   )٣(، والعالمة ابـن القـيم     )٢(، وشيخ اإلسالم ابن تيمية    )١(األئمة منهم أهل الظاهر   

  . رحمهم اهللا تعالى )٤(المتأخرين سماحة الشيخ ابن باز 
ثبت في صحيح مسلم عن ابن عبـاس        وقد استدل كٌل من أصحاب القولين بما        

وسـنتين  ،   أبي بكر    وعهد ،   كان الطالق على عهد النبي       (( : رضي اهللا عنهما قال   
إن النـاس قـد   :  ، فقال عمر  من خالفة عمر رضي اهللا عنهما طالق الثالث واحدة      

ولكل منهم أدلـة  . )٥( )) استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه  
  . أخرى

فإذا كانت الفتوى في بلد على وقوعه؛ أو عدمه، فإفتاء العامة بما يخالف فتوى              
  .ماء البلد يورث اضطرابا ويحدث خالفا تقتضي المصلحة دفعه ومنعهعل

 آل الـشيخ رحمـه اهللا مفتـي الـديار      في رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  جاء
   : السعودية في وقته إنكاره على من يفتي العامة بخالف ما عليه الفتوى

مـة اهللا   الـسالم علـيكم ورح     .سلمه اهللا .... من محمد بن إبراهيم إلى المكرم       
فالداعي إلى الكتابة لكم أنه تكرر منك تدخلكم فيما أنتم في غنى عنـه،              : دوبركاته، وبع 

فضال عما فيه من التناهي مع ما يقتضيه التقى والورع من وجوب استبراء العبد لدينـه                
وعرضه، وذلك رأيكم في التصديق للعامة بإفتائهم في مسائل الطالق بما هو خالف مـا        

وما اشتهر القول به لدى جمهور العلمـاء، ومرجوحيتـه ظـاهرة لـدى               ،عليه الفتوى 

                                         
وقيد ابن حزم الواحدة بما إذا أطلقهـا دون   . ٣/٣٤ ، أعالم الموقعين   ١٧٠ – ١٦٧/ ١٠المحلى  :  ينظر   - ))١

 ونوى اثنتين أو    ،أنت طالق : ومن قال : مسألة " :قال في المحلى    . نية فإن انضاف إلى اللفظ نية فهو بنيته         
ن أ أننا قد ذكرنـا  : سواء قال ذلك ونواه في موطوءة أو في غير موطوءة، برهان ذلك            ،ثالثا فهو كما نوى   

 فإذ ذلك كذلك فهو   ، وعلى الواحدة  ، وعلى الثنتين  ،وان اسم الطالق يقع عليها    ،  طالق الثالث مجموعة سنة     
فان لم ينو   ،   )) انما االعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى          ((:  قول النبي   ما نوى من عدد الطالق ل     

 وال يجوز أن يلـزم      ، فهى اليقين الذى ال شك فيه أنه يلزم        ، النها أقل الطالق   ؛عددا من الطالق فهو واحدة    
   . ١٧٤ / ١٠المحلى . زيادة بال يقين

  .٧١ ، ٦٧ ، ١٣-٣٣/١٢مجموع الفتاوى :  ينظر – ))٢

  .٣٦ - ٣١/ ٣أعالم الموقعين :  ينظر - ))٣

   .٤٤٤ ، ٣٩٩ ، ٢١/٢٧٤مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ ابن باز  : ينظر   -) )٤
  . ١٤٧٢ حديث ١٠٩٩/ ٢ صحيح مسلم كتاب الطالق – ))٥



 

 )١٤١١(

أمل منك بارك اهللا فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شـاذة            ن ف ،المحققين من أهل العلم   
أو مرجوحة، ومتى تقدم إليك من يطلب الفتوى فعليك باإلشارة لهم إلى الجهة المختصة              

ترامك نفسك ما يغنينا عـن إجـراء مـا          بالفتاوى، ونرجو أن يكون لديك من أسباب اح       
 هذا ونسأل اهللا لنا ولك حسن الختام والتوفيق لمـا يحبـه ويرضـاه،               .يوقفك عند حدك  

  .والسالم عليكم
   .)١( ] هـ  ١٥/١٠/١٣٨٧ في ٣٨٦٨ف / ص [مفتي الديار السعودية 

هذه بعض مسائل التطبيق لفروع هذه المسألة العظيمة الهامة، والتي يجب على            
 .   واهللا أعلم. يه المفتي مراعاتها عند إفتاء العامة؛ دفعا للضرر بمخالفة المشهور الفق

                                         
   .٣٦ / ١١ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - ))١



– 

  )١٤١٢(

  :الخاتمة 
  :ثمت خالصةٌ يختم بها بحث هذه المسألة 

 .ا ، ومآالتهاوأحواله،وشروطها ، ايم بمدارك الفتلعال: أن تمام الفقه  - ١

 .أن االجتماع مطلب شرعي توافرت عليه النصوص - ٢

 .  الشريعة تحقيق المصالح، ودفع المفاسدأن من أعظم مقاصد - ٣

عن األفضل  المفتي  عدول   - وهو أصل شرعي     -أن من سد الذرائع      - ٤
 .ودفعاً للتنازع والفرقة  مة، مراعاة الئتالف األ؛ المفضول الجائزإلى

مسيس الحاجة للقيادة العلمية التي تتحقق بها سياسة الفتوى، ورعايـة            - ٥
  .المصالح والمقاصد الشرعية

 ما قُصد تحريره عصر يوم األربعاء التاسع عشر مـن شـهر ذي القعـدة                تم
الحرام، سنة تسع وثالثين وأربعمائة وألف من الهجرة على صاحبها أفـضل الـصالة               

  .والسالم، والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات
كتبه الفقير إلى عفو ربه العلي عبدالكريم بن حمود بن عبداهللا التويجري غفـر              

 .له، ولوالديه، وإخوانه، وأهل بيته، ومشايخه، وللمسلمين والمسلماتاهللا 



 

 )١٤١٣(

  :ثبت المراجع 
 القرآن الكريم .١

  اإلحكام في أصول األحكام .٢
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمـدي               : المؤلف

  )هـ٦٣١: المتوفى(
  عبد الرزاق عفيفي: المحقق
  لبنان- دمشق-، بيروتالمكتب اإلسالمي: الناشر

  آداب الفتوى والمفتي والمستفتي .٣
  )هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المؤلف
  بسام عبد الوهاب الجابي: المحقق
   دمشق-دار الفكر : الناشر
  ١٤٠٨األولى، : الطبعة

  اإلشراف على نكت مسائل الخالف .٤
 بن علـي بـن نـصر البغـدادي المـالكي            القاضي أبو محمد عبد الوهاب    : المؤلف

  )هـ٤٢٢(
  الحبيب بن طاهر: المحقق
  دار ابن حزم: الناشر
 م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة

  األصل المعروف بالمبسوط .٥
  )هـ١٨٩: المتوفى(أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : المؤلف
  أبو الوفا األفغاني: المحقق
  كراتشي-لعلوم اإلسالمية إدارة القرآن وا: الناشر

  األعالم .٦
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس، الزركلـي الدمـشقي               : المؤلف

  )هـ١٣٩٦: المتوفى(
  دار العلم للماليين: الناشر
  م٢٠٠٢مايو /  أيار -الخامسة عشر : الطبعة



– 

  )١٤١٤(

  أعالم الموقعين عن رب العالمين .٧
: المتوفى(مس الدين ابن قيم الجوزية      محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ش        : المؤلف

  )هـ٧٥١
  محمد عبد السالم إبراهيم: تحقيق
   ييروت-دار الكتب العلمية : الناشر
 م١٩٩١ -هـ ١٤١١األولى، : الطبعة

  األم .٨
الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد        : المؤلف

  )هـ٢٠٤: المتوفى(لمكي المطلبي القرشي ا المطلب بن عبد مناف 
   بيروت-دار المعرفة : الناشر
  بدون طبعة: الطبعة

 م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر

االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبـي حنيفـة             .٩
  رضي اهللا عنهم
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبـد البـر النمـري القرطبـي                 : المؤلف

  )هـ٤٦٣: المتوفى(
  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف .١٠
عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي           : المؤلف

  )هـ٨٨٥: المتوفى(
  دار إحياء التراث العربي: الناشر
 الثانية: الطبعة

  تفسير البيضاوي= أنوار التنزيل وأسرار التأويل  .١١
ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمـد الـشيرازي البيـضاوي               : المؤلف

  )هـ٦٨٥: المتوفى(
  محمد عبد الرحمن المرعشلي: المحقق
   بيروت-دار إحياء التراث العربي : الناشر



 

 )١٤١٥(

   هـ١٤١٨ -األولى : الطبعة
 

  بدائع الفوائد .١٢
: المتوفى( الجوزية   محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم           : المؤلف

  )هـ٧٥١
 دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان: الناشر

  التاريخ الكبير .١٣
: المتـوفى (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهللا            : المؤلف

  )هـ٢٥٦
   الدكن-دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد : الطبعة

 محمد عبد المعيد خان: طبع تحت مراقبة

 وذكر قطانها العلماء ، وأخبار محدثيها،تاريخ مدينة السالم= يخ بغداد  تار .١٤
  .من غير أهلها ووارديها 

  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي: المؤلف
   هـ٤٦٣: المتوفى
  بشار عواد معروف: المحقق
   بيروت-دار الغرب اإلسالمي : الناشر
  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األولى، : الطبعة

   المؤلفين التونسيينتراجم .١٥
  ) هـ١٤٠٨: المتوفى(محمد محفوظ : المؤلف
   لبنان-دار الغرب اإلسالمي، بيروت : الناشر
  م١٩٩٤الثانية، : الطبعة

  ترتيب المدارك وتقريب المسالك .١٦
  ) هـ٥٤٤: المتوفى(أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي : المؤلف
  .مجموعة من الباحثين : المحقق
   المحمدية، المغرب -بعة فضالة مط: الناشر
 األولى: الطبعة



– 

  )١٤١٦(

  التعريفات .١٧
  )هـ٨١٦: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني : المؤلف
  جماعة من العلماء بإشراف الناشر: المحقق
  لبنان-دار الكتب العلمية بيروت : الناشر
 م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األولى : الطبعة

  ير القرآنكتاب تفس= تفسير ابن المنذر   .١٨
  )هـ٣١٩: المتوفى(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري : المؤلف

  عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: قدم له األستاذ الدكتور
  سعد بن محمد السعد: حققه وعلق عليه الدكتور

   المدينة النبوية-دار المآثر : دار النشر
  م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣األولى : الطبعة

  تفسير القرآن العظيم=  كثير تفسير ابن .١٩
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي البـصري ثـم الدمـشقي              : المؤلف

  )هـ٧٧٤: المتوفى(
  سامي بن محمد سالمة: المحقق
  دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر
  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة

  جامع البيان في تأويل القرآن= تفسير الطبري  .٢٠
مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبـو جعفـر الطبـري                مح: المؤلف

  )هـ٣١٠: المتوفى(
  أحمد محمد شاكر: المحقق
  مؤسسة الرسالة: الناشر
  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة

  تهذيب التهذيب .٢١
: المتـوفى (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني        : المؤلف

  )هـ٨٥٢
   . مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند: الناشر



 

 )١٤١٧(

 هـ١٣٢٦الطبعة األولى، : الطبعة

   المجموعة الخامسة-جامع المسائل  .٢٢
         - ٦٦١(شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبـد الـسالم ابـن تيميـة                : المؤلف

  ) هـ٧٢٨
  محمد عزير شمس: تحقيق

  بكر بن عبد اهللا أبو زيد: إشراف
   مكة-الفوائد للنشر والتوزيع دار عالم : الناشر
  هـ١٤٢٤األولى، : الطبعة

  )أو كتاب الفروق(الجمع والفرق  .٢٣
  ) هـ٤٣٨ت (أبو محمد عبد اهللا بن يوسف الجويني : المؤلف
  عبد الرحمن بن سالمة بن عبد اهللا المزيني: المحقق
   بيروت-دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع : الناشر

  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األولى، : رقم الطبعة

  الجواهر المضية في طبقات الحنفية .٢٤
  )هـ٧٧٥: المتوفى(عبد القادر بن محمد بن نصر اهللا القرشي الحنفي : المؤلف
  كراتشي–مير محمد كتب خانه : الناشر

  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٢٥
  )هـ١٢٣٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : المؤلف
  ر الفكر دا: الناشر
 بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة

  الحجة على أهل المدينة  .٢٦
  )هـ١٨٩: المتوفى(أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : المؤلف
  مهدي حسن الكيالني القادري: المحقق
   بيروت-عالم الكتب : الناشر
 ١٤٠٣الثالثة، : الطبعة



– 

  )١٤١٨(

  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .٢٧
: المتـوفى (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني        : ؤلفالم

  )هـ٨٥٢
  محمد عبد المعيد ضان/ مراقبة : المحقق
  الهند/  صيدر اباد-مجلس دائرة المعارف العثمانية : الناشر
 م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الثانية، : الطبعة

  الذخيرة  .٢٨
 عبد الرحمن المـالكي الـشهير   أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن  : المؤلف

  )هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 
  محمد بو خبزة ، سعيد أعراب ، محمد حجي :المحقق
   بيروت-دار الغرب اإلسالمي: الناشر
  م١٩٩٤األولى، : الطبعة

  )صلى اهللا عليه وسلم(رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة  .٢٩
  محمد طاهر حكيم: المؤلف
   اإلسالمية بالمدينة المنورةالجامعة: الناشر
 م٢٠٠٢هم١٤٢٢، ٣٤، السنة ١١٦العدد : الطبعة

  روضة الطالبين وعمدة المفتين .٣٠
  )هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المؤلف
  زهير الشاويش: تحقيق
   عمان- دمشق-المكتب اإلسالمي، بيروت: الناشر
 م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

  سنن ابن ماجة .٣١
  )هـ٢٧٣: المتوفى( ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني: المؤلف

  محمود خليل: كتب حواشيه
  مكتبة أبي المعاطي: الناشر



 

 )١٤١٩(

  سنن أبي داود .٣٢
: المتـوفى (أبو داود سليمان بن األشعث بن إسـحاق األزدي السِجـستاني            : المؤلف

  )هـ٢٧٥
  د كاِمل قره بللي محم-شعيب األرنؤوط : المحقق
  دار الرسالة العالمية: الناشر
  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، : الطبعة

  سنن الترمذي  .٣٣
: المتـوفى (محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى             

  )هـ٢٧٩
  .وإبراهيم عطوة عوض، ومحمد فؤاد عبد الباقي، أحمد محمد شاكر  :تحقيق وتعليق

   مصر- مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي شركة: الناشر
  م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، : الطبعة

  السنن الكبرى .٣٤
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراساني، أبـو بكـر             : المؤلف

  )هـ٤٥٨: المتوفى(البيهقي 
  محمد عبد القادر عطا: المحقق
   لبنات-دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : طبعةال

  سير أعالم النبالء .٣٥
شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بـن قَايمـاز الـذهبي                : المؤلف  

  )هـ٧٤٨: المتوفى (
  مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط: المحقق 
  مؤسسة الرسالة: الناشر 
  م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥الثالثة ، : الطبعة 

  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .٣٦
  )هـ١٣٦٠: المتوفى(محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف : المؤلف

  عبد المجيد خيالي: علق عليه



– 

  )١٤٢٠(

  دار الكتب العلمية، لبنان: الناشر
  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة

  الشرح الممتع على زاد المستقنع .٣٧
  )هـ١٤٢١: المتوفى( محمد العثيمين محمد بن صالح بنالشيخ : المؤلف

  دار ابن الجوزي: دار النشر
  هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢األولى، : الطبعة

  شرح مختصر الروضة .٣٨
سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيـع، نجـم             : المؤلف  

  )هـ٧١٦: المتوفى (الدين 
  عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: المحقق 
  الرسالةمؤسسة : الناشر 
  م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧األولى ، : الطبعة 

  شرح مختصر خليل للخرشي .٣٩
  ـ )ه١١٠١: المتوفى( محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا : المؤلف
  بيروت–دار الفكر للطباعة : الناشر

  شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود .٤٠
  آثار الشيخ العالمة محمد األمين الشنقيطي

: المتـوفى (حمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي           م: المؤلف
  )هـ١٣٩٣

  علي بن محمد العمران: تحقيق
 دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع: الناشر

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٤١
  )هـ٣٩٣: المتوفى(أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي : المؤلف
  لغفور عطارأحمد عبد ا: تحقيق
   بيروت-دار العلم للماليين : الناشر
  م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة



 

 )١٤٢١(

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا        = صحيح البخاري    .٤٢
وسننه وأيامه .  

  محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي: المؤلف
  محمد زهير بن ناصر الناصر: المحقق
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمـد فـؤاد عبـد           (ق النجاة   دار طو : الناشر

  )الباقي
 هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة

   أبي داود  سننصحيح .٤٣
  )هـ١٤٢٠: المتوفى(أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباني : المؤلف
  مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت: الناشر
  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣األولى، : الطبعة

  الترمذي صحيح سنن  .٤٤
  محمد ناصر الدين األلباني: المؤلف 
  .دار المعارف ، الرياض: الناشر 
  هـ١٤٢٠األولى : الطبعة

  صحيح مسلم  .٤٥
  )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

  محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق
  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر

   والمستفتيصفة الفتوى والمفتي .٤٦
  )هـ٦٩٥: المتوفى(أبو عبد اهللا أحمد بن حمدان النميري الحراني الحنبلي : المؤلف
   بيروت-المكتب اإلسالمي : الناشر
  ١٤٠٤ -الرابعة : الطبعة
 محمد ناصر الدين األلباني: تحقيق

  الطبقات الكبير .٤٧
  ـ )  ه٢٣٠: المتوفى ( محمد بن سعد بن منيع الزهري: المؤلف
  ي محمد عمرعل: المحقق



– 

  )١٤٢٢(

   القاهرة-مكتبة الخانجي : الناشر
  م٢٠٠١األولى، : الطبعة

  غياث األمم في التياث الظلم .٤٨
الملقب بإمام الحـرمين     عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجويني         : المؤلف

  )هـ٤٧٨: المتوفى(
  عبد العظيم الديب: المحقق
  مكتبة إمام الحرمين: الناشر
 هـ١٤٠١الثانية، : الطبعة

   المجموعة األولى-فتاوى اللجنة الدائمة  .٤٩
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: المؤلف

  أحمد بن عبد الرزاق الدويش: جمع وترتيب
  الرياض- اإلدارة العامة للطبع -رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء : الناشر

  طيف آل الشيخفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الل .٥٠
  )هـ١٣٨٩: المتوفى(محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ : المؤلف

  محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: جمع وترتيب وتحقيق
  مطبعة الحكومة بمكة المكرمة: الناشر
  هـ١٣٩٩األولى، : الطبعة

  فتح الباري شرح صحيح البخاري .٥١
  ي الشافعيأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالن: المؤلف
  ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الناشر

  محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه
  محب الدين الخطيب: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

  رحمه اهللاعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: سماحة الشيخ عليه تعليقات 

  كفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مال .٥٢
  )هـ١٢٩٩: المتوفى(محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهللا المالكي : المؤلف
 دار المعرفة: الناشر



 

 )١٤٢٣(

  الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي .٥٣
محمد بن مفلح بن محمد، أبو عبد اهللا، شـمس الـدين المقدسـي الحنبلـي                : المؤلف

  )هـ٧٦٣: المتوفى(
  اهللا بن عبد المحسن التركيعبد : المحقق
  مؤسسة الرسالة: الناشر
  مـ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األولى : الطبعة

  أنوار البروق في أنواء الفروق=  الفروق للقرافي  .٥٤
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المـالكي الـشهير     : المؤلف

  )هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 
 عالم الكتب: الناشر

  ن برفع اليدين في الصالةقرة العيني .٥٥
: المتـوفى (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهللا            : المؤلف

  )هـ٢٥٦
  أحمد الشريف: تحقيق
  دار األرقم للنشر والتوزيع، الكويت: الناشر
  م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٤األولى، : الطبعة

  كشاف القناع عن متن االقناع .٥٦
  وتي الحنبليمنصور بن يونس البه: المؤلف
  لجنة متخصصة في وزارة العدل:المحقق

  المملكة العربية السعودية بوزارة العدل:شراالن
  االولى:الطبعة

 م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١:سنة الطبع

  الكافي في فقه أهل المدينة .٥٧
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بـن عاصـم النمـري                  : المؤلف

  )هـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 
  محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني: المحقق
  مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية: الناشر



– 

  )١٤٢٤(

 م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية، : الطبعة

  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .٥٨
: المتـوفى (أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقـاء الحنفـي       : المؤلف

  )هـ١٠٩٤
   محمد المصري-عدنان درويش : ققالمح

  بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر

  لسان العرب .٥٩
: المتـوفى (محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل ابـن منظـور اإلفريقـي              : المؤلف

  )هـ٧١١
   بيروت-دار صادر : الناشر
  هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة

  ما رواه األكابر عن مالك بن أنس .٦٠
: المتـوفى ( مخلد بن حفص العطار الدوري البغدادي        أبو عبد اهللا محمد بن    : المؤلف

  )هـ٣٣١
  عواد الخلف: المحقق
   بيروت-مؤسسة الريان : الناشر
  ١٤١٦األولى، : الطبعة

  المبسوط    .٦١
  )هـ٤٨٣: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي : المؤلف
   بيروت-دار المعرفة : الناشر
  بدون طبعة: الطبعة

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: شرتاريخ الن

  السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن  .٦٢
: المتـوفى (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النـسائي            : المؤلف

  )هـ٣٠٣
  عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق
   حلب-مكتب المطبوعات اإلسالمية : الناشر



 

 )١٤٢٥(

  ١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، : الطبعة
  .نسخة المكتبة الشاملة  . ٢٣د مجلة جامعة أم القرى العد .٦٣
  )مع تكملة السبكي والمطيعي(المجموع شرح المهذب  .٦٤

  )هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المؤلف
 دار الفكر: الناشر

  مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان .٦٥
  حمود المطر ، وعبدالكريم المقرن: جمع 
  .دار ابن خزيمة : طبع 

  ه١٤٢٤الطبعة األولى 

  . ومقاالت متعددةمجموع فتاوى .٦٦

   عبد العزيز بن باز رحمه اهللا الشيخالعالمة: المؤلف 
  محمد بن سعد الشويعر: أشرف على جمعه وطبعه

 .نشر دار القاسم 

  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٦٧
طية األندلـسي   أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن ع            : المؤلف

  )هـ٥٤٢: المتوفى(المحاربي 
  عبد السالم عبد الشافي محمد: المحقق
   بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر
  هـ١٤٢٢ -األولى : الطبعة

  مختصر  خليل     .٦٨
خليل بن إسحاق بن موسى، ضـياء الـدين الجنـدي المـالكي المـصري               : المؤلف

  )هـ٧٧٦: المتوفى(
  أحمد جاد: المحقق
  القاهرة/ار الحديثد: الناشر
 مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦األولى، : الطبعة



– 

  )١٤٢٦(

  مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية .٦٩
محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد اهللا، بدر الـدين البعلـي      : المؤلف

  )هـ٧٧٨: المتوفى(
   محمد حامد الفقي-عبد المجيد سليم : المحقق
 ر الكتب العلمية تصوير دا-مطبعة السنة المحمدية : الناشر

  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .٧٠
: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية              : المؤلف

  )هـ٧٥١
  محمد المعتصم باهللا البغدادي: المحقق
   بيروت-دار الكتاب العربي : الناشر
 م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الثالثة، : الطبعة

  المدونة .٧١
  )هـ١٧٩: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني : المؤلف
  دار الكتب العلمية: الناشر
 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األولى، : الطبعة

  مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني .٧٢
: المتـوفى (أبو داود سليمان بن األشعث بن إسـحاق األزدي السِجـستاني            : المؤلف

  )هـ٢٧٥
   أبي معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد:تحقيق
  مكتبة ابن تيمية، مصر: الناشر
  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة

  مسند ابن أبي شيبة .٧٣
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسـتي       : المؤلف

  )هـ٢٣٥: المتوفى(العبسي 
  يد المزيديعادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فر: المحقق
   الرياض-دار الوطن : الناشر
 م١٩٩٧األولى، : الطبعة



 

 )١٤٢٧(

  مسند اإلمام أحمد بن حنبل .٧٤
: المتـوفى (أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني              : المؤلف

  )هـ٢٤١
   عادل مرشد، وآخرون-شعيب األرنؤوط : المحقق
  د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: إشراف
   مؤسسة الرسالة:الناشر
  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة

  )سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـ  .٧٥
أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بـن عبـد الـصمد             : المؤلف

  )هـ٢٥٥: المتوفى(الدارمي، التميمي السمرقندي 
  حسين سليم أسد الداراني: تحقيق
   والتوزيع، المملكة العربية السعوديةدار المغني للنشر: الناشر
  م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢األولى، : الطبعة

  المسودة في أصول الفقه .٧٦
) هـ٦٥٢: ت(مجد الدين عبد السالم بن تيمية       : بدأ بتصنيفها الجد  [آل تيمية   : المؤلف

 أحمد بن : ، ثم أكملها االبن الحفيد    ) هـ٦٨٢: ت(عبد الحليم بن تيمية     : ، وأضاف إليها األب،     
  ) ]هـ٧٢٨(تيمية 

  محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق
 دار الكتاب العربي: الناشر

  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .٧٧
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثـم الدمـشقي             : المؤلف

  )هـ١٢٤٣: المتوفى(الحنبلي 
  المكتب اإلسالمي: الناشر
 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانية، : الطبعة

  معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية .٧٨
  د محمود عبد الرحمن عبد المنعم: المؤلف
 دار الفضيلة: الناشر



– 

  )١٤٢٨(

  المعرفة والتاريخ .٧٩
: المتـوفى (يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفـسوي، أبـو يوسـف             : المؤلف

  )هـ٢٧٧
  أكرم ضياء العمري: المحقق
 مؤسسة الرسالة، بيروت: الناشر

  . مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنسالمعونة على .٨٠
: المتوفى(أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي            : المؤلف

  )هـ٤٢٢
  حميش عبد الحقّ: المحقق
   مكة المكرمة-المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز : الناشر

  المغني شرح مختصر الخرقي .٨١
عبد اهللا بن أحمد بن محمد بـن قدامـة الجمـاعيلي            أبو محمد موفق الدين     : المؤلف

  )هـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
  دار إحيار التراث العربي: الناشر

  األولى: رقم الطبعة
 م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥: سنة النشر

  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .٨٢
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  مقدمة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين؛ سيدنا 

  :ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فإن أعظم المشاكل الزائفة التي خاض بها كثير من الفالسفة والمتكلمين في البيئة 

األمم الضالة التي حرفت الوحي الذي نزل على من أرسل إليهم اإلسالمية، ومن قبلهم 
من رسل اهللا تعالى؛ هي مشكلة زعم التناقض والعداوة بين الوحي والعقل، وأن العقل 

  .يجب تقديمه على الوحي عند الشعور بالتعارض بينهما
وقد تناسى هؤالء أن نقيض العقل هو الجنون والخبل، وليس الوحي والشرع، 

سبب إقحام الشرع والزعم بأنه يعارض العقل صارت المقارنة دائما بينهما، بل ال لكن ب
يذكر أحدهما إال مع اآلخر، فإذا ذُكر النقل تبادر إلى الذهن العقل، مع أن الحقيقة أن 

، وانقاد إليه النقل والعقل ال تعارض بينهما، وهذا الذي قرره كتاب اهللا وسنة رسوله 
، فصار منهجا في العقيدة عندهم، وهو المنهج )السنة والجماعةأهل (أهل الحديث 

اإليماني القرآني، الذي أدى إلى تلقّيهم الوحي بأمٍن وأمان من االنحراف والقياس العقلي 
  .الفاسد، الذي نتج عن المنهج الفلسفي والكالمي

ين  والتابع، وأقوال الصحابة ويؤكد ما أسلفناه كتاب اهللا، وسنة الرسول 
وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين، ولسان حال مؤلفات األئمة والعلماء من أهل 

 –الحديث ومن سلك مسلكهم في مسائل االعتقاد، إلى أن جاء شيخ اإلسالم ابن تيمية 

–– 
 

– 
 

  )المشارك(مساعد أستاذ الفلسفة اإلسالمية ال
  والعميد المساعد للخدمات الطالبية بعمادة شئون الطلبة

  جامعة الكويت
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وفق الكتاب ) أهل السنة والجماعة( الذي قعد قواعد منهج أهل الحديث –رحمه اهللا 
، والتابعين، وتابعي التابعين، فهم السلف الصالح؛ من الصحابة والسنة المطهرة على 

 في القرنين – رضي اهللا عنه وقدس سره –ومن تبعهم من أئمة الهدى إلى زمانه 
  .السابع والثامن الهجريين

 ِسفرا عظيما في الرد على كتاب – رحمه اهللا –وقد ألّف شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 الذي قال فيه بالقانون الكلي، – رحمه اهللا –فخر الدين الرازي لإلمام " أساس التقديس"

  .وهو تقديم العقل على النقل عند ظن التعارض بينهما
درء " هو – رحمه اهللا –وهذا السفر العظيم الذي ألّفه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .، أي استحالة وامتناع التعارض بينهما"تعارض العقل والنقل
 القانون الكلي في أربعة – رحمه اهللا –سالم ابن تيمية وقد أبطل شيخ اإل

 رد فيها على القانون الكلي مبينًا عواره - فضلًا عن الرد اإلجمالي-وأربعين وجها
، بل ، وبسنة رسوله ، وبكالم اهللا ، وبرسوله وبطالنه، وطعنه بالخالق 

  .وطعنه بالعقل السليم والفطر السوية
فنا لهذا البحث المتواضع في بيان إبطال القانون الكلي؛ من وهذا هو سبب تألي

 األربعة واألربعين – رحمه اهللا –خالل إيراد كل ردود شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، الذي دّل عنوانه على محتواه، إذ "درء تعارض العقل والنقل"المتضمنة في كتاب 

، كما ذكرنا، فقمتُ بإيجاز "أساس التقديس"اعتمدتُ عليه فقط؛ ألنه ُألِّف للرد على 
الردود واختصارها وإعادة صياغتها بأسلوب مبسط يجعل القارئ يفهم الردود بسهولة 

 في صياغة الردود أسلوب – رحمه اهللا –ويسر؛ ألن أسلوب شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  العلمي، فهو– رحمه اهللا –عاٍل، يدلُّ على علو وِعظم مستوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

عالم موسوعي بلغ مرتبة االجتهاد في علوم الشريعة كلها، وفي المنقول والمعقول، 
وبرع في مسائل االعتقاد، والدفاع عن الوحي، والرد على أهل البدع والضاللة، 
والفالسفة والمتكلمين، وأهل األهواء، وأهل الكتاب، والغالة، والباطنية، والمالحدة، 

  .وكل ملل الكفر والضاللة
اختصار الرد اإلجمالي والردود التفصيلية التي جي في هذا البحث هو ومنه

، "درء تعارض العقل والنقل" في كتابه – رحمه اهللا– شيخ اإلسالم ابن تيميةأوردها



–– 
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 أربعة وأربعين وجها، إال أن نفسي أبتْ أن أكتفي بربعها؛  الردود التفصيليةعددكان و
  .لذلك أوردتها كلها

لوجوه إعادة الصياغة مع االختصار في أغلب األحيان، وانتهجت في هذه ا
 وشرحها بما يناسب – رحمه اهللا –ومحاولة تبسيط عبارات شيخ اإلسالم ابن تيمية 

عصرنا قدر اإلمكان، مع االستفادة من ألفاظ ومصطلحات ابن تيمية، ومع تقديم وتأخير 
، مع عدم إيراد كل تفريعات أحيانًا لألفكار التي تخدم المعنى المراد بيانه في الوجوه

واسترساالت شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا في الوجوه الطويلة، بل اكتفيت بخالصة 
  .كل الوجوه قدر اإلمكان

كذلك نالحظ أن مبحث الردود التفصيلية يعتبر أكبر المباحث، إذ يمثل جل 
درء "كتاب البحث؛ وذلك ألني أوردت كامل الردود، كما أسلفت؛ ألن سبب تأليف 

، وهذا الذي جعل نفسي تأبى "أساس التقديس"هو الرد على كتاب " تعارض العقل والنقل
  .أن أكتفي بربع الردود

 رحمه –فخر الدين الرازي اإلمام كما أني اعتمدت في بيان القانون الكلي عند 
، كما هو واضح في البحث، حتى "أساس التقديس" على كتبه األخرى غير كتاب –اهللا 

لفخر الدين " نهاية العقول في دراية األصول"نني اضطررت أن أرجع لمخطوط إ
الرازي؛ لعدم تمكني من الوصول للنسخة المحققة في كلية دار العلوم، إذ بحثت عنها 
في مكتبة دار العلوم ولم أجدها، ومع وجود تحقيقات أخرى إال أني رجعت للمخطوط 

  .حتى يطمئن قلبي
  :لتاليهذا والبحث يتكون من ا

فخر الدين إلمام وفيه ترجمة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وترجمة ل:  التمهيد-
  . رحمهما اهللا تعالى–الرازي 
  .بيان ونشأة القانون الكلي:  المبحث األول-
  .الرد اإلجمالي على القانون الكلي:  المبحث الثاني-
  .الرد التفصيلي على القانون الكلي:  المبحث الثالث-
  .لباحث تعقيب ا-
  .وفيها أهم النتائج والتوصيات:  الخاتمة-



– 
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  :التمهيد
  .)١( رحمه اهللا– ترجمة مختصرة لشيخ اإلسالم ابن تيمية - أ

هو شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم 
  .الخضر بن محمد بن الخضر بن عبد اهللا بن تيمية

 وستمائة للهجرة، بعد سنوات من اجتياح المغول ولد بحران سنة إحدى وستين
للعالم اإلسالمي وإسقاطهم بغداد؛ مما حدا بوالده إلى الهرب به وبأهله إلى الشام بسبب 
جور المغول، الذين حاولوا اللحاق بهم لوال لطف اهللا الذي نجاهم حتى وصلوا إلى 

  .دمشق في سنة سبع وستين وستمائة للهجرة
م، وسمع من العلماء؛ كالشيخ ابن أبي اليسر، الذي سمع وفي صغره طلب العل

ومن الكثير من العلماء، حتى إنه ... منه الكثير، والكمال بن عبد، والمجد بن عساكر 
اعتنى بالحديث فسمع مسند اإلمام أحمد عدة مرات، وحفظ القرآن، وتعلم الخط 

 في العربية على ابن والحساب، ثم أقبل على الفقه وأصول الفقه حتى أحكمهما، وقرأ
  .عبد القوي، وفهم كتاب سيبويه، وبرع في النحو

لكن أكثر العلوم التي أقبل عليها واهتم بها هو علم التفسير، الذي برع به وارتقى 
  .إلى أعاله

وكل هذه العلوم أحكمها وأتقنها وهو لم يبلغ بضع عشرة سنة؛ لفرط ذكائه، 
  .كه، حتى انبهر به العلماءوسيالن ذهنه، وقوة حافظته، وسرعة إدرا

ونشأ عابدا عفيفًا، خائفًا من اهللا، معظّما لحرماته، ومتواضعا، ومقتصدا في 
  .المباحات كلها

وكان يحضر ِحلقَ العلم ويناظر ويفحم الكبار، ويستفيد منه أهل المذاهب في 
لتأليف، مذاهبهم، وتصدر لإلفتاء وهو دون سن تسع عشرة سنة، واشتغل بالجمع وا

ولما مات والده الذي كان من كبار الحنابلة؛ حّل مكانه في التدريس وله إحدى 
وعشرون سنة، ثم اشتهر أمره وذاع صيته في األمصار جامعا ومؤلفًا ومدرسا ومفتيا، 
يحضر مجلسه العلماء والفقهاء من جميع المذاهب وهم منبهرون بغزارة علمه، وسيالن 

  : خمسمائة مجلد؛ منهاذهنه؛ إذ بلغت تصانيفه
                                         

، ترجمة ٣٨-١٤/٣٧، البداية والنهاية، البن كثير، ١٠٣-٥٣تيمية، للذهبي، صترجمة شيخ اإلسالم ابن   )١(
  .٣٧-١٩شيخ اإلسالم ابن تيمية، البن حجر، ص
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  . إثبات الصفات والعلو واالستواء-
  . إثبات المعاد والرد على ابن سينا-
  . االجتماع واالفتراق في مسائل اإليمان والطالق-
  . االعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية-
  . اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أهل الجحيم-
  . بدعهم الكالمية بيان تلبيس الجهمية في تأسيس-
  . درء تعارض العقل والنقل-
  . منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية-
  . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح-
  . الفتاوى-
  . الرسالة التدمرية-
  . السبعينية-
  . الرد على المنطقيين-
  . نقض المنطق-
  . السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية-
  .ع المالم عن األئمة األعالم رف-

وقد تعرض رحمه اهللا لمحن عظيمة، وسجن وحبس في قلعة القاهرة 
واإلسكندرية ودمشق مرتين، كل هذا بسبب تمسكه بالحق، وبسبب غيرة وحسد جماعة 

 نجاه منهم؛ إذ كان دائم التضرع من الفقهاء شنّوا عليه الحمالت العدائية، لكن اهللا 
، والتوكل عليه، فضلًا عن محافظته على األوراد واألذكار ل هللا والدعاء واالبتها

  .لدرجة إدمانها، فال يفتر لسانه عنها
وكان شجاعا مقداما شهما، قوي النفس، يضرب به المثل في مواجهة المغول، 
والدخول على قادتهم، والجرأة عليهم، فضلًا عن محاربتهم؛ إذ أغلظ القول في حق 

 نجاه منه، جيوشه الشام، حتى هم غازان أن يقتله، إال أن اهللا غازان لما دخل ب
  .وبعدها ذاع صيته؛ إذ اشتهر أمره أكثر مما سبق



– 
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وكان يتحرى الحق في الحكم على المخالفين، ويتوسع في عذرهم، فال يكفر أحدا 
لم إال بعد إقامة الحجة والدليل عليه، ويتأول لصاحب مقالة الكفر والضالل بأنه جاهل 

  .تقم عليه الحجة، وأنه مجتهد مخطئ، وقد يكون تراجع عن مقالته أو تاب إلى اهللا
إيمانه ثبت له بيقين، وال نخرجه منه إال «: وكان يقول عن صاحب مقالة الكفر

  .»بيقين
 مع مخالفيه، وهو نفسه منهج علماء أهل السنة – رحمه اهللا –هذا هو منهجه 

  .والجماعة على مر التاريخ
وفي رحمه اهللا مسجونًا في قلعة دمشق مريضا صابرا محتسبا في ليلة وقد ت

االثنين، العشرين من ذي القعدة، سنة ثماٍن وعشرين وسبعمائة للهجرة، وصلى عليه 
ستون ألف مصلٍّ بجامع دمشق، حتى إن الناس طلعوا من أبواب البلدة األربعة لتشييعه، 

  .وحمل على الرءوس، رحمه اهللا
  .)١( رحمه اهللا-  مختصرة لإلمام فخر الدين الرازي  ترجمة-ب

هو إمام المتكلمين والحكماء والمصنفين، وإمام الدنيا في عصره، أبو المعالي 
وأبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي البكري، ولد في سنة ثالث 

ب الري، وأشهر وأربعين وخمسمائة للهجرة، والمشهور بفخر الدين الرازي، وابن خطي
  :فقهاء الشافعية في غزارة التصنيف؛ إذ بلغت مصنفاته نحو مائتي مصنف؛ منها

 . التفسير الكبير-
  . المطالب العالية-
  . المباحث المشرقية-
  . األربعين-
  . المحصول-
  . أساس التقديس-
  . نهاية العقول-
  . وله ترجمة لإلمام الشافعي في مجلد-

لوك؛ كملوك خوارزم وغيرهم، حتى إن مجلس وعظه وكان عظيم الشأن عند الم
  .يحضره الملوك واألمراء والوزراء والعلماء والفقراء وعامة الناس

                                         
  .٢١/٥٠١،  سير أعالم النبالء، للذهبي، ٥٦-١٣/٥٥البداية والنهاية، البن كثير،   )١(



–– 

 )١٤٣٧(

 حجة في علم الكالم، وإمام الدنيا في عصره، إال أنه – رحمه اهللا –ومع أنه 
  .»من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز«: كان يقول

لقد اختبرت «:  علم الكالم؛ إذ كان يقولوهذا يؤكد رجوعه في آخر حياته عن
الطرق الكالمية والمناهج الفلسفية، فلم أجدها تروي غليلًا، وال تشفي عليلًا، ورأيت 

  .»...أقرب الطرق طريقة القرآن 
  . سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا...ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا: وقال أيضا

لذهب أكثر من مائتي ألف دينار، والكثير وكان ذا ثراء وغنى؛ إذ كان يملك من ا
  .من الدواب والثياب والعقار والموالي

وقد شهد له اإلمام وقد اتُّهم بأمور قبيحة، أرى أنه أجّل ِمن أن يقولها أو يقع بها، 
 بأنه توفي على طريقة حميدة، وكان يدعو له بالعفو والمغفرة، وقد - رحمه اهللا- الذهبي
 مع الكرامية الذين فِرحوا بموته، وقيل إنه مات مسموما وسب  له عداوات وشتمكانت

بفعل الكرامية الذين أرسلوا إليه من يدس له السم، ومات رحمه اهللا في سنة ستٍّ 
  .وستمائة للهجرة



– 

  )١٤٣٨(

  :المبحث األول
  . رحمه اهللا-القانون الكلي عند اإلمام فخر الدين الرازي 

  . بيانه- أ
  . نشأته-ب

   رحمه اهللا–القانون الكلي عند اإلمام فخر الدين الرازي  : لالمبحث األو
  : بيانه- أ

يرى فخر الدين الرازي أنه يجب علينا، عند استشعار التعارض بين األدلة 
العقلية واألدلة النقلية، أن نُقدم األدلة العقلية على األدلة النقلية؛ ألن الحال عند التعارض 

  : وهيبينهما ال يخلو من أقسام أربعة،
  .إما الجمع بينهما بتصديق النقيضين، وهو محال -
  .وإما أن يردا جميعا بتكذيب النقيضين، وهو محال -
وإما أن يقدم النقل على العقل بتصديق النقل وتكذيب العقل، وهو محال  -

وباطل؛ ألن تقديم النقل على العقل قدح بالعقل، الذي عرف به النقل؛ ألن 
عقل الذي هو أصل له، والقدح بالعقل قدح بالعقل النقل ال يعرف إال بال

  .والنقل معا
وإما أن يقدح بالدالئل العقلية القطعية، فهذا اتهام للعقل؛ مما يعني عدم قبول  -

قوله في إثبات الصانع وصفاته، ومعرفة النُّبوة، وكيفية داللة صدق 
، وظهور المعجزات عليه؛ ألن العقل هو الطريق معجزات الرسول 

لوحيد إلثباتها، وعند عدم إثبات هذه األصول تنتفي الفائدة عن األدلة ا
  .العقلية؛ ألن القدح بالعقل قدح بالعقل والنقل معا، وهو محال وباطل

لذلك يجب تقديم العقل على النقل عند استشعار التعارض بينهما؛ ألن مقتضى 
لنقلية ليس ظاهرها، مما الدالئل العقلية القطعية يقتضي أن يكون المراد بالدالئل ا

ألن األدلة النقلية ؛ يستوجب تأويل ظواهرها، أو تفويض علم هذه الظواهر إلى اهللا 
أدلة ظنية ال تفيد اليقين عند مخالفتها لظاهر األدلة العقلية التي تفيد اليقين، لكونها 

؛ مما مركبة من مقدمات معلوم عدم فسادها، بل معلوم أيضا بالبديهة صحتها ولزومها



–– 

 )١٤٣٩(

يقتضي استحالة معارضة األدلة النقلية لها، ألن األدلة العقلية عبارة عن علوم بديهية 
  )١(.يستحيل معارضتها

فإنه لو قام دليل عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر النقل، فالقول «: يقول الرازي
دم بهما محال، الستحالة وقوع النفي واإلثبات، والقول بارتفاعهما محال؛ الستحالة ع

النفي واإلثبات، والقول بترجيح النقل على العقل محال؛ ألن العقل أصل النقل، فلو 
  .كذبنا العقل لكنا كذبنا أصل النقل، ومتى كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقل

فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل، فعلمنا أنه البد من ترجيح 
دلة النقلية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على فثبت أن التمسك باأل... دليل العقل 

  )٢(.»الظني ظني، وذلك ال شك فيه، فالتمسك بالدالئل النقلية ال يفيد إال الظن
  : نشأته-ب

وأول من عارض نصوص الوحي بالعقليات هو الجعد بن درهم، الذي ضحى به 
  .خالد بن عبد اهللا القسري في عيد األضحى بواسط

ميذه الجهم بن صفوان، الذي تنتسب إليه فرقة الجهمية، وهم الذين ثم تلقفها منه تل
عارضوا النصوص بآرائهم العقلية، وأقيستهم الفاسدة، وكان ذلك في أواخر عصر 

  .التابعين
، والمرجئة ومع أن الخوارج والشيعة الذين ظهروا في أواخر خالفة علي 

سبقوا الجهمية بالبدعة ، قد والقدرية الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة 
والضاللة، إال أنهم لم يعارضوا نصوص الوحي بآرائهم العقلية، بل كانوا ينتحلون هذه 
النصوص ويستدلون بها على أقوالهم؛ لذلك فإن ما ابتدعته الجهمية من معارضة 
نصوص الوحي بالعقليات لم يسبقهم إليها أحد، ولم تكن معروفة قبلهم، فهم أول من 

  .ي بالرأيعارض الوح
وقد كانوا نزرا قليلًا قد نبذتهم األمة، وقمعهم وذمهم األئمة والناس جميعا، إال ما 
كان من الجعد بن درهم، الذي حظي ببعض المكانة عند بعض الناس لكونه معلم 

  .مروان بن محمد، الذي سمي مروان الجعدي نسبةً لشيخه الجعد بن درهم
                                         

،  ) مخطوط-١٠ق(زي، ،  نهاية العقول في دراية األصول، للرا١٣٠أساس التقديس، للرازي، ص  )١(
  .٣/١١٢المحصول في علم أصول الفقه، للرازي،  

  .٥٧٤-١/٥٧٢المحصول في علم أصول الفقه، للرازي،    )٢(



– 

  )١٤٤٠(

 بصفات  وِفطرهم سليمة؛ إذ يصفون اهللا فالناس جميعا آنذاك على الحق،
الكمال والجالل دون تشبيه أو تعطيل، ويؤمنون بعلو اهللا تعالى على عرشه فوق 

 تكليما،  خليلًا، وكلم موسى  اتخذ إبراهيم سمواته مع مباينته لخَلْقه، وأنه 
لح، حتى إلخ من أصول اإليمان على فهم السلف الصا...  للجبل فجعله دكا وتجلى 

 الذي كان يحارب الجهمية - رحمه اهللا-أوائل المائة الثالثة في خالفة هارون الرشيد
ويقصيهم ويتتبعهم بالحبس والتنكيل والقتل، إلى أن وِلي من بعده ابنه المأمون الخالفة، 
وكان مجلسه يجمع أنواع المتكلمين الذين أدخلوا في قلبه حب المعقوالت وعلوم األوائل 

سفة اليونان، فأمر بتعريب كتب اليونان، وأتى بالمترجمين لينقلوها إلى العربية، من فال
  .فعربت كتب فالسفة اليونان، فانشغل الناس بها

وكان ممن يحضر مجلس المأمون المشبع بعقليات الفالسفة والمتكلمين جماعةٌ 
م، فاقتنع بها من الجهمية الذين أثَّروا به، وحشوا في أذنه وقلبه بدعهم وضالالته

واستحسنها، فصار يدعو الناس لبدعة الجهمية، ويمتحن الناس بها، ويعاقبهم على 
  .مخالفتها

ثم سار على خُطاه ِمن بعده المعتصم بعد أن آَل األمر إليه، فقام بالدعوة إلى 
 - التجهم، وكان الجهمية هم أكثر جلسائه، مما جعلهم يؤلِّبونه على اإلمام أحمد بن حنبل

 حتى ضربه وعذبه في فتنة خلق القرآن والصفات اإللهية، بل ويصوبون -رحمه اهللا
فعله معه؛ إذ يرون أن هذا من باب المحافظة على التوحيد، وتنزيه للرب عن التشبيه 

  .، بل من باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكروالتمثيل والتجسيم
ين استمالوا الخلفاء، فإن هؤالء ومع أن الوالة والقضاة لم يعارضوا الجهمية الذ

الوالة والقضاة لم يتجاسروا على معارضة نصوص الوحي بالمعقوالت كما تفعل 
 فتنة الجهمية بفضل منه الجهمية وأتباعهم المعتزلة، بل إنهم صبروا حتى أطفأ اهللا 

لما آلت الخالفة إلى ) أهل السنة والجماعة(ورحمة، فانتصر أهل الحق أمة اإلسالم 
 في  بعد المأمون والمعتصم والواثق، فكان المتوكل كأبي بكر - رحمه اهللا- لمتوكلا

الردة؛ ألنه أظهر الكتاب والسنة، وقمع بدعة التجهم والجهمية التي كان يحمل لواءها 
المعتزلةُ، فاستضاء الناس بنور الكتاب والسنة إلى أن ظهر جنود إبليس من القرامطة 

ة، الذين عارضوا كل ما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم الفاسدة، والباطنية والمالحد
  .وبزعمهم أن الرسل جميعا جاءوا بما يعارض المعقول



–– 

 )١٤٤١(

وهؤالء القرامطة والباطنية ظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر المحض، وهم أكفر 
  .هـ، واقتلعوا الحجر األسود٣١٧ملل األرض؛ إذ قتلوا الحجاج وعطلوا الحج في عام 

ثم خمدت دعوتهم في المشرق، لكنها ظهرت في المغرب بقيام الدولة العبيدية 
في بالد المغرب، والتي امتدت حتى استولوا على بالد مصر، وكانوا يدعون إلى الكفر 
واإللحاد وإنكار الصانع، ويقدسون فلسفة اليونان والوثنيات البائدة، حتى صنف في 

 - تهم، وهي رسائل إخوان الصفا، وكتب ابن سينا زمانهم وفي كنفهم من يعبر عن فلسف
  .)١( كاإلشارات والشفاء والرسالة األضحوية- الذي كان أبوه من دعاة الباطنية 

وهؤالء الباطنية يرون أن هذه فلسفات عقلية ومعقوالت يجب تقديمها على 
ين  أكرم األمة وأنقذها بصالح الدالوحي؛ حتى يبطلوا دين اإلسالم، إال أن اهللا 

 الذي أزال الدولة العبيدية، وحرر بيت المقدس من براثن – رحمه اهللا –األيوبي 
  .الصليبيين عباد الصليب

فنصر اهللا به األمة وأعزها، فارتفعت راية اإلسالم والقرآن والسنة، وأضاء نور 
النبوة والوحي بالد اإلسالم، لكن لما ظهرت الفلسفة والمنطق وشاعت في بالد 

ين، انطفأ نور النبوة والوحي، وساد الظالم، فعارضوا الوحي بالمعقوالت المسلم
 على اُألمِة المغوَل الذين أحرقوا الحرث والنسل، وباآلراء وباألذواق، فسلط اهللا 

  . وعاثوا في األرض فسادا، حتى كاد اإلسالم أن يزول من الدنيا لوال لطف اهللا 
معارضين بين الوحي والعقل، نصير وكان المرجع لهؤالء هو شيخ شيوخ ال

الكفر والشرك؛ الطوسي، الذي كان من أشد المعارضين بين العقل والنقل في عصره؛ 
إذ رام إبطال الوحي كله، فأحيا الدعوة الفلسفية، وجعل كتب ابن سينا؛ كاإلشارات 

ها والشفاء وغيرهما، عقليات قطعية برهانية معارضة لسور القرآن وآياته التي زعم أن
نقلية خطابية، بل وادعى أنها بديلة عنها، فالفلسفة عنده تغني عن الوحي المعارض 

  .للمعقوالت

                                         
أما أمر الشرع، فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد، وهو أن الشرع والملل اآلتية على لسان «: التي قال فيها  )١(

، وقد ٤٤رسالة أضحوية في أمر المعاد، البن سينا، ص. »فةنبي من األنبياء يرام بها خطاب الجمهور كا
 ما ذهب إليه ابن سينا؛ إذ ١/٩ في درء تعارض العقل والنقل – رحمه اهللا –أكد شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا األصل؛ كالقانون الذي ذكره في رسالته «: يقول
  .»األضحوية



– 

  )١٤٤٢(

ولم يكتف بذلك، بل سام علماء اإلسالم وأهل القرآن والسنة سوء العذاب، فأعمل 
فيهم السيف قتلًا وترهيبا، باستثناء من عجز منهم واتّبعه مكرها، كل ذلك حتى يبطل 

م، ثم جعل أوقاف المسلمين ومدارسهم دورا لألنجاس من السحرة دعوة اإلسال
والمنجمين والفالسفة والمالحدة والمنطقيين، ثم رام تحويل القبلة إلى القطب الشمالي، 

  . تكفل بحفظ دين اإلسالموأبطل األذان، إال أنه لم يستطع؛ ألن اهللا 
 خُطاه، فنشروا ومن بعد نصير الكفر والشرك الطوسي، استمر تالمذته على

الكفر والشرك واإللحاد والفلسفات المعارضة للوحي في بالد اإلسالم، فكان من ثمرة 
  .ذلك دعوتهم لتقديم المعقوالت على الوحي، ومعارضتهم له

فكل بلية ومحنة في العالم أصلها معارضة الوحي باآلراء والمعقوالت الفاسدة، 
  .وتقديم األهواء على الشرع

المعارضة للوحي مستمرة، فالشر مستطير، والشؤم هو العاقبة، فما دامت هذه 
والتشكيكات والوسوسات والضالالت الكفرية والفلسفية واإللحادية في ازدياد؛ مما يعني 

 عليهم الصالة -قيام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أهل الضاللة المعادين للرسل
م رفع اهللا الغُمة عن األمة في  حتى إن الدولة والدعوة صارت خاضعة لهم، ث- والسالم

رأس القرن الثامن؛ بأن طهرها من هؤالء بنصرة أهل اإلسالم والقرآن والسنة عليهم 
بالسيف والسنان، والحجة والبرهان، فكان من هؤالء شيخُ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية 

م وكفرياتهم  الذي حاربهم بسيف الحجة والبرهان، فأبطل فلسفاته– قدس اهللا روحه –
، فكانت مؤلفاته نصرا لإلسالم والمسلمين إلى )١(بردوده عليها، وبكشفه لزيفهم وتدليسهم

  .يومنا هذا
وهكذا انتقلت معارضة الوحي بالمعقوالت من الجهمية والمعتزلة إلى أهل الكالم 

  اإلمامالذين تأثروا بهم من األشاعرة وغيرهم، كما هو واضح في القانون الكلي عند
 الذي انتهت إليه الريادة في علم الكالم عند أهل – رحمه اهللا –فخر الدين الرازي 

  .الكالم من األشاعرة وغيرهم

                                         
- ٣/١٠٧٠، الصواعق المرسلة، البن القيم، ٢٦-٣/٢٥، ١/٩ العقل والنقل، البن تيمية، درء تعارض  )١(

، رسالة أضحوية في أمر ١٢/٣١، سير أعالم النبالء، للذهبي، ٣٧، فضائح الباطنية، للغزالي، ص١٠٧٤
  .٤٤المعاد، البن سينا، ص



–– 

 )١٤٤٣(

  الرد اإلجمالي على القانون الكلي: المبحث الثاني
  :)١(الرد اإلجمالي

إن القانون الكلي، ويعني تقديم العقل على النقل، عبارة عن جملة مبنية على 
  :بيساتمقدمات تتضمن تل

  .ثبوت تعارضهما أي العقل والنقل: أولها
أن يجمع بينهما، : انحصار التقسيم فيما ذكره من األقسام األربعة، وهي: والثانية

وهذا محال، وأن يردا جميعا، وهذا محال، وأن يقدم السمع، وهذا محال، وأما القسم 
  .الرابع، فهو تقديم العقل ثم النقل

  .قدمات الثالثة وأقسامها الثالثةبطالن الم: والثالثة
إن هذه المقدمات فيها من التلبيس الكثير، ومن هذا التلبيس أنها تزعم وجود 
تعارض بين األدلة السمعية والعقلية، أو بين النقل والعقل، أو بين الظواهر السمعية 

سمعية والقواطع العقلية؛ لذلك أتت المقدمات بأقسام أربعة عند التعارض بين األدلة ال
 إما أن يجمع بينهما، وهذا محال، وإما أن يردا جميعا، – كما ذكرنا –والعقلية، وهي 

وهذا محال، وإما أن يقدم السمع، وهذا محال؛ ألن السمع عندهم ال يقدم، وذلك لزعمهم 
أن العقل أصل للنقل، والقدح بالعقل قدح بالنقل؛ مما يستوجب عندهم تقديم العقل على 

  .م يكون بعدها مصير النقل إما التأويل أو التفويضالنقل، ث
لقد سمى الرازي وأهل الكالم األدلة النقلية بالظواهر السمعية، وسموا األدلة 

  .العقلية بالقواطع العقلية
وهذا تحيز للعقل على حساب النقل؛ إذ جعلوا النقل ظنيا، والعقل قطعيا؛ مما 

ض بين األدلة السمعية واألدلة العقلية ما دامت يقتضي أنه ال داعي للحديث عن التعار
  !األدلة السمعية ظنية

إنهما إما :  عند الزعم بتعارض األدلة السمعية والعقليةكذلك فإن الواجب أن يقال
أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا واآلخر ظنيا، بغض 

و أن أحدهما عقلي واآلخر سمعي؛ ألن األدلة النظر عن كونهما عقليين أو سمعيين، أ
القطعية ال تعارض بينها، والدليل القطعي يقدم على الظني؛ ألن الدليل القطعي ثابت 
الداللة، وال تكون داللته باطلة، سواء كان الدليل القطعي سمعيا أو عقليا، ومن ثم يقدم 

                                         
  .٤٩-١/٤٦درء تعارض العقل والنقل   )١(



– 

  )١٤٤٤(

ق العقالء، أما إن كان الدليالن ظنيين، على الظني؛ ألن الظن ال يرفع اليقين، وهذا باتفا
  .فإنه يصار للترجيح، ويكون الراجح منهما مقدما على المرجوح

ويقدم الدليل العقلي على الدليل السمعي، باعتبار أن الدليل العقلي قطعي، والدليل 
السمعي ظني، وهذا باطل وال ينفع؛ ألنه على هذا التقدير يجب تقديم العقلي على 

  . من باب تقديم القطعي على الظني، وليس من باب تقديم العقلي على السمعيالسمعي
فالعقل يقدم على السمع ال لكونه عقليا، وال لكونه أصلًا للسمع، بل يقدم لكونه 

  .قطعيا والسمعي ظنيا
مع العلم أنهم جعلوا عمدتهم تقديم األدلة العقلية على األدلة السمعية، باعتبار أن 

قل هو أصل في معرفة السمعي، وأن األدلة السمعية ليست قطعية، وهذا االعتبار الع
لكن كون ... «:  قال– رحمه اهللا –باطل، وال نفع به، حتى إن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أي يستحيل أال يكون السمعي قطعيا، » السمعي ال يكون قطعيا دونه خرط القتاد
  .ة اعتبار الدليل السمعي ليس قطعيا كاستحال)١(فاستحالة خرط القتاد

لو قيل إن الدليل العقلي القطعي ناقض المعلوم بالضرورة من الوحي، لكان 
الجواب امتناع مناقضة الدليل العقلي القطعي للمعلوم بالضرورة من الوحي؛ وبذلك 

  .يتبين لنا أن ما قام عليه دليل قطعي سمعي يمتنع أن يعارضه دليل قطعي عقلي
 وتقدير الناس مثل تقديرهم للوازم يلزم فيها لوازم ،لط يقع به الناسغالوهذا 

  ].٢٢: األنبياء[﴾ ...لَو كَان ِفيِهما آِلهةٌ ِإلّا اُهللا لَفَسدتَا ﴿: ممتنعة، كما في قوله تعالى
ومن أمثلة هذا الغلط الخالف بين القدرية والجبرية في أفعال العباد؛ هل هي 

  بد أو ال؟مقدورة للرب والع
وهكذا يتبين لنا فساد تقديم العقل على النقل الذي بني على الزعم بإثبات 
التعارض بين الدليل العقلي والسمعي؛ إذ اتفق العقالء على فساد ذلك، وأنه معلوم 

  .الفساد بالضرورة

                                         
 وخرطه يكون بتكسيره وحتّه بالكف، واستحالة خرط الشوك باليد هو شجر شائك صلب،: والقتاد  )١(

  .٧/٢٨٤، ٣/٣٤٢، )ق ت د(لسان العرب، البن منظور، مادة . لصعوبته، وللجرح واأللم الذي ينتج عنه



–– 

 )١٤٤٥(

  الرد التفصيلي على القانون الكلي: المبحث الثالث
  .»ارض النقل والعقلإذا تع«: قول الرازي: )١(الوجه األول

إن أراد أن النقل والعقل قطعيان، فإنه يستحيل تعارضهما، وإن أراد أنهما 
  .ظنيان، فالراجح فيهما يكون المقدم على اإلطالق

  .وإن أراد أن أحدهما قطعي واآلخر ظني، فيقدم القطعي على اإلطالق
ه عقليا، بل لكونه فلو كان الدليل العقلي قطعيا، فإنه يقدم على النقلي، ال لكون

قطعيا؛ لذلك من الخطأ تقديم الدليل العقلي على النقلي، ثم جعل سبب ترجيحه على 
  .النقل كونه عقليا؛ فهذا خطأ أيضا

حصر الرازي قسمته باألقسام األربعة، وهذه القسمة ال نسلم : )٢(الوجه الثاني
معي تارة يكون لمن كان منهما إن تقديم العقلي تارة أو الس: بها؛ إذ يسعنا أن نقول

  .قطعيا، فإن كانا قطعيين يمتنع تعارضهما، وإن كانا ظنيين يقدم الراجح منهما
فدعوى المدعي بضرورة تقديم العقلي مطلقًا أو السمعي مطلقًا، أو الجمع بين 

  .النقيضين أو رفعهما؛ هي دعوى باطلة، فالحق ليس من هذه األقسام األربعة
رسخ الرازي قاعدة باطلة وغير مسلم بها، وهي أن العقل أصل : )٣(ثالوجه الثال

إن قدمنا النقل كان ذلك طعنًا في أصله الذي هو العقل، فيكون طعنًا «: النقل، في قوله
  .»فيه

  :فقوله هذا إما أن يريد به
  . أنه أصل في ثبوته في نفس األمر- أ

  . أو أصل في علمنا بصحته-ب
بوته في نفس األمر، فهذا ال يقول به عاقل؛ فما هو ثابت فإن أراد أنه أصل في ث

في نفس األمر بالسمع أو بغيره، هو ثابت دون الحاجة للعقل، سواء علمنا ثبوته بالعقل 
  .أو بغيره، أو لم نعلم ثبوته ال بعقل وال بغيره

 إذن فجهلنا بالحقائق ال يعني عدم ثبوتها في نفسها، فإن ما وردنا عن النبي 
  .ابت في نفس األمر، سواء علمنا صدقه أو جهلناههو ث

                                         
  .٥٠-١/٤٩درء تعارض العقل والنقل   )١(
  .١/٥٠درء تعارض العقل والنقل   )٢(
  .٥٢-١/٥٠درء تعارض العقل والنقل   )٣(



– 

  )١٤٤٦(

 رسالتهم ثابتةٌ، سواء علم الناس أنهم رسل اهللا تعالى أو لم كذلك رسل اهللا 
يعلموا، وكل ما أخبر اهللا تعالى به وأمر به، فهو حقٌّ وصدق، وأمر من اهللا تعالى، 

وأسمائه الحسنى، سواء لم يطقه الناس أو لم يصدقوا به، بل إن وجود اهللا تعالى، 
وصفاته العال ثابت في نفس األمر، سواء علمناه أو جهلناه؛ ألن ذلك ثابت في نفس 
األمر، وليس موقوفًا على عقولنا أو ما نعلمه بعقولنا من األدلة والبراهين، بل ليس 

  .موقوفًا على وجودنا
وال هنا يتضح لنا أن الشرع ثابت في نفسه، وأن العقل ليس أصلًا في ثبوته، 

يهب له صفات الكمال أو ما ليس له من الصفات؛ فالشرع مستغٍن عن العقل، والعقل 
  .تابع وخاضع له بال تأثير عليه

  .علم عملي، وعلم خبري نظري: وكما نعلم فإن العلم نوعان
فالعملي هو الذي يحتاج العلم، ويتوقف على العلم به؛ إذ هو شرط في حصول 

  .يد أن يفعلهالمعلوم، كتصور أحدنا لما ير
أما العلم الخبري النظري، فهو أن المعلوم ال يحتاج في وجوده إلى العلم به؛ 
كِعلمنا بوجود اهللا تعالى وأسمائه وصفاته، وصدق رسله، ومالئكته، وكتبه وغير ذلك، 
فإن هذه المعلومات ثابتة، سواء علمناها أو جهلناها، لكونها مستغنية في ثبوتها عن 

شرع مع العقل في هذا الباب، كما أن الشرع المنزل من اهللا تعالى ثابت ِعلمنا بها، وال
  .في نفسه، سواء علمناه أو جهلناه، فهو مستغٍن عن العقل في نفسه، وعن علمنا وعقلنا

لكن نحن محتاجون إليه، وأن نعلمه بعقولنا؛ ألن العقل إذا علم الشرع صار 
ياه وآخرته، مما يؤدي إلى إعطائه صفة لم يكن عالما به، محتاجا إليه؛ لينتفع به في دن

  .ليحصل عليها لوال انتفاعه بالشرع، وإال لكان جاهلًا ناقصا
وإن أراد أن معرفتنا بالشرع ال تكون إال بالعقل، ألن العقل أصل الشرع ودليل 

  :صحته؛ فإنا نقول له
ا على معلوم أن ليس كل ما يحصل معرفته بالعقل يكون أصلًا للشرع، ودليلً

صحته؛ ألن المعارف والعلوم العقلية ال نستطيع حصرها لكثرتها، وأن غاية العلم 
  .بصحة الشرع أن يرتكز على ما يثبت صدق الرسول 

 له لذلك فإن جميع المعقوالت ليست أصلًا للشرع، والعلم بصدق الرسول 
  .طرق كثيرة ومتعددة



–– 

 )١٤٤٧(

  .والعقليات فيها ما هو حق، وفيها ما هو باطل
 ليس متوقفًا فقط على العلوم والمعارف العقلية؛ إذ ليس كلها دق الرسول وص

  .يعلم به صدق الرسول 
العقل إما أن يكون عالما بصدق : أن يقال«: يقول ابن تيمية: )١(الوجه الرابع

  .»الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس األمر، وإما ألّا يكون عالما بذلك
الما بصدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس األمر أي إن العقل إذا لم يكن ع

يمتنع التعارض عنده في حال كان المعقول معلوما له؛ ألن المجهول ال يعارض 
  .المعلوم، وإذا كان المعقول ليس معلوما له؛ لم يتعارض مجهوالن

؛ فإنه يستحيل عليه ألّا يعلم ثبوت ما أما إن كان العقل عالما بصدق الرسول 
  .بر به في نفس األمرأخ

إذا علمنا صحة السمع وصدق خبر الرسول، وعلمنا أنه أخبر : )٢(الوجه الخامس
بمحل النزاع، أو يظن أنه أخبر به، فإن هذا يمنع منافاة العقل للمعلوم بالسمع أو غيره؛ 

 أن  ما علم ثبوته أو انتفاؤه، حتى لو كان ظنا يمكنيناقضألنه ال يجوز أن يقدم دليلًا 
  .يكون في العقل عِلم بنفيه

لذلك يجب تقديم العلم على الظن لكونه علما، ال لكونه معقولًا أو مسموعا، ويقدم 
المعلوم بالسمع على المظنون بالعقل، ويقف باألمر عند تكافؤهما، ويقدم الراجح، وعند 

  .خلو السمع من العلم والظن تنتفي المعارضة
  .ل الجزم بتقديم المعقول مطلقًالهذا يكون من الخطأ والضال

يقدم أهُل القانوِن الكلي العقَل على الشرع عند زعمهم : )٣(الوجه السادس
  .التناقض بينهما، كما أسلفنا من قول الرازي وأهل الكالم

هب أن بين الشرع والعقل تعارضا، فإن الواجب علينا تقديم الشرع : ونحن نقول
ا أخبر به، بل والعلم موقوف على كل ما يخبر به الشرع، المصدق من العقل في كل م

  .خالفًا للعقل الذي لم يصدقه الشرع في كل ما أخبر به
  .وكذلك العلم ليس موقوفًا على كل ما أخبر به العقل

                                         
  .١/٧٧درء تعارض العقل والنقل   )١(
  .١/٧٩درء تعارض العقل والنقل   )٢(
  .١/٧٩درء تعارض العقل والنقل   )٣(



– 

  )١٤٤٨(

نجزم بأن تقديم العقل على الشرع ممتنع متناقض، خالفًا لتقديم : )١(الوجه السابع
  . مؤتلفالشرع على العقل الذي هو ممكن

لذلك وجب تقديم الشرع على العقل؛ ألن علم العقل باألشياء هو ليس صفة 
الزمة لهذا الشيء المعلوم، بل هو أمر نسبي إضافي؛ ألن عقول البشر متفاوتة، 
فالواحد من البشر يعلم ما ال يعلمه غيره بعقله، واختالف األحوال لدى اإلنسان تجعله 

حال آخر، حتى الضروريات العقلية هناك من يتنازع يعلم بعقله في حال، ويجهله في 
  .فيها ويخالفها

فلو قيل بتقديم العقل على الشرع، فإن العقول ليست شيًئا واحدا بينًا بنفسه، بل 
  .متفاوتة ومتعددة ومختلفة ومضطربة، وبال دليل يعلمه الناس

  .معرفتهوهذا يعني إحالة الناس على شيء مختلَف فيه، وال سبيل لثبوته و
أما الشرع، فهو في نفسه حق وصدق؛ إذ هذه صفته التي ال تنفك عنه، فمهما 

  .اختلفت أحوال الناس ال يختلف وال يتبدل
لذلك عند تنازع الناس واختالفهم جاء التنزيل بوجوب رد الناس إلى الوحي 

  .؛ ألنه حق وصدق في نفسه، والعلم به ممكن)كتاب اهللا وسنة رسوله (
 فَِإن تَنَازعتُم ِفي شَيٍء فَردوه ِإلَى اِهللا والرسوِل ِإن كُنتُم تُْؤِمنُون ِباِهللا﴿: ىقال تعال

رخَي ِم اآلِخِر ذَِلكوالْيتَْأِويلًا و نسَأح٥٩: النساء[﴾ و.[  
والرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع يوجب تقديم الشرع على العقل؛ ألن سبب 

 هو عقولهم وآراؤهم ومقاييسهم وبراهينهم التي جعلتهم مختلفين ومضطربين التنازع
ومرتابين، حتى إن اهللا تعالى قال في محكم التنزيل إن الناس كانوا مختلفين ومتنازعين 

  .حتى بعث اهللا لهم النبيين، وأنزل عليهم الكتاب؛ ليحكم بينهم، ويفصل في منازعاتهم
وَأنزَل  ومنِذِرين واِحدةً فَبعثَ اُهللا النَِّبيين مبشِِّرين مةًكَان النَّاس ُأ﴿: قال تعالى

  ].٢١٣: البقرة[﴾ معهم الِكتَاب ِبالْحقِّ ِليحكُم بين النَّاِس ِفيما اخْتَلَفُوا ِفيِه
ب لذلك ال يصلح للحكم بين الناس إال الكتاب المنزل من اهللا، أما عقولهم فهي سب

االختالف والتنازع؛ حيث زعموا أن العقل يضاد الشرع ويناقضه، وهذا من تلبيس 
أقيستهم العقلية الفاسدة، مع أن العقل الصريح والشرع الصحيح ال يتعارضان، فإذا قيل 

  .إن الشرع معارض للعقل، فإن هذا بسبب حديث موضوع أو داللته ضعيفة
                                         

  .٨٥-١/٨٣درء تعارض العقل والنقل   )١(



–– 

 )١٤٤٩(

  .فالمنقول الصحيح ال يعارضه معقول صريح قط
عامة موارد التعارض بين العقل والشرع ال تكون في المسائل : )١(الوجه الثامن

البينة المعروفة بصريح العقل، بل في األمور الخفية التي تشتبه على كثير من العقالء 
، والبرزخ، حتى حاروا بها؛ كمسائل الغيبيات من األسماء والصفات، وأفعال الخالق 

ذ عجز العقالء عن تحقيق معرفتها بآرائهم؛ ألن عقولهم قاصرة واليوم اآلخر والمعاد؛ إ
عن ذلك؛ مما جعلهم متنازعين مختلفين ومحتارين، بل أغلبهم مقلد لشيخه الذي أخذ منه 
هذا الرأي، حتى إن كثيرا من هؤالء يقلدون أئمتهم مع اكتشافهم الخطأ في آراء أئمتهم، 

  . بالتقصيرلكنهم يحسنون بهم الظن، ويتهمون عقولهم
وهذا ما حصل لكثير من أتباع أرسطوطاليس وغيره ممن يرون نقيض قوله في 
الفلسفة والمنطق، لكنهم ال يعارضونه إلجاللهم له، وهذا التقليد حصل أيضا مع كثير 
من العلماء والمتكلمين الذين لم يخالفوا أئمتهم، مع أنهم في قرارة أنفسهم يناقضون 

ون الظن بهم؛ العتقادهم أن أئمتهم أكمل منهم عقلًا وعلما ودينًا، آراءهم، إال أنهم يحسن
  .مع أنهم ليسوا معصومين، ويجوز الخطأ عليهم مع كمالهم

ومع ذلك ال تجد أحدا من هؤالء إذا تعارض قوله وقول إمامه أن يقول قدمت 
ا يراه قولي مطلقًا، بل إذا تبين له أن الحق مخالف لقول إمامه أو أرجح منه؛ قدم م

  .حقا، لجواز جريان الخطأ على إمامه
فكيف يجوز أن يقال إن في الكتاب والسنة الصحيحة من الباطل ما يعلمه بعض 

 من أمور الغيب فله أن يقدم الناس بعقولهم، وأن كل من اشتبه فيما أخبر به الرسول 
مال العقل والرأي ، مع أن أمور الغيب ال مجال إلعرأيه على ما أخبر به الرسول 

فيها دون االستنارة بنور الوحي وهداه؟ ولنا في اضطراب الحيارى والمتهوكين عبرة 
  .لما أقحموا آراءهم في الغيبيات

لذلك فنصوص الكتاب والسنة ال يعارضهما المعقول البين قط، بل الذي 
ظ مجملة يعارضهما هو ما فيه اشتباه واضطراب وشُبه وخياالت مبنية على ألفا
  .ومتشابهة، فعند التحقيق فيها يظهر لنا أنها شبه سوفسطائية، ال براهين عقلية
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عدم انضباط قول من يقدمون المعقول على نصوص الكتاب : )١(الوجه التاسع
والسنة الصحيحة، وهؤالء هم أهل العقليات من المتكلمين والفالسفة المتنازعين فيما 

  .ذهبوا إليه في هذه العقليات
لذلك نجد كل واحد منهم يناقض اآلخر فيما يدعيه؛ فكالهما يناقضان بعضهما 
بعضا، وكل واحد منهما يقول عن رأيه المخالف لرأي مخالفه أنه يعلم بضرورة العقل 

  .والنظر، وهما متناقضان
إذا تعارض : نعارضهم بما عارضونا به، وهو أنهم يقولون: )٢(الوجه العاشر

إذا تعارض العقل والشرع؛ : ونحن نقول لهم... قديم العقل العقل والشرع وجب ت
فالواجب علينا تقديم الشرع، ألن جمع ورفع المدلولين هو جمع ورفع للنقيضين؛ لذلك 
وجب تقديم الشرع وامتنع تقديم العقل؛ ألن الذي ال يدل على صحة الشرع ووجوب 

  . هو العقلصدق خبر الرسول 
ة العقل، وإبطال داللة العقل تعني عدم صالحية فإبطال الشرع إبطال لدالل

معارضة العقل للشرع؛ ألن تقديم العقل على الشرع هو نفي لداللة العقل، وما ليس 
بدليل ال يصلح لمعارضة أي شيء؛ لذلك فإن تقديم العقل على الشرع يوجب عدم تقديم 

 دليلًا صحيحا، مما العقل؛ مما يعني عدم جواز تقديمه، ألن تقديمه يعني أن العقل ليس
  .يعني عدم جواز اتباعه، فضلًا عن تقديمه على الشرع

إذن فتقديم العقل على الشرع هو قدح بالعقل بانتفاء لوازمه ومدلوالته، فتقديم 
  .العقل على الشرع قدح بداللة العقل، والقدح بداللة العقل تعني القدح بمعارضته للشرع

  .ال يستلزم فساد الشرع في نفسهأما تقديم الشرع على العقل، فإنه 
 اتفق العقلاء على أن كثيرًا مما يسميه  :)٣(الوجه الحادي عشر

الناس دليلًا من العقليات والسمعيات إنما هو مما يظنه الناس أنه دليل، وقد ال يكون 
  .دليلًا

، فهم مجمعون على داللة ما جاء به الشرع في أصول أما السلف الصالح 
مان باهللا وأسمائه وصفاته واليوم اآلخر وما يتبعه، من غير نزاع اإليمان، كاإلي
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واختالف، حتى إن من جاء بعدهم ممن تنازعوا لم ينازعوا في عدم داللة السمع على 
ذلك، وإنما تنازعوا في إمكانية معارضة العقل له، مما يدفع موجبه، لكنهم متفقون على 

  .لصفات، وأحوال الرسالة والمعادإثبات الكتاب والسنة المطهرة لألسماء وا
بل وحتى من خالف أهل اإلثبات ممن ينفون األفعال والصفات لم ينازعوا في 
كون النصوص السمعية تدل على اإلثبات، وإنما تنازعوا هل هذه الداللة داللة قطعية أم 

  ظنية؟
 وأما من عارضهم من المتكلمين والمتفلسفين، فإنهم اختلفوا في العقليات، ولم

يتفقوا على دليل واحد منها، بل كل واحد منهم يزعم أن العقل يدل على فساد أدلة 
خصمه وعدم صحتها، فالمثبتة يقولون يعلم بالعقل فساد قول النُّفاة، والنُّفاة يقولون يعلم 

  .بالعقل فساد قول المثبتة
زعم وهكذا نرى تنازع أهل العقليات من أهل النفي واإلثبات، فكل واحد منهم ي

أن العقل يوافق ما ذهب إليه، ويناقض ما ذهب إليه خصمه، خالفًا للسمع الذي لم 
  .يحصل فيه تنازع؛ ألن داللته معلومة قد اتفق عليها العقالء

والعقل داللته ليست معلومة، وفيها نزاع كثير، ولم يتفق عليها؛ لذلك ال يجوز 
ن يعارض الشرع الذي داللته للعقل الذي داللته غير معلومة، وغير متفق عليه، أ

  .معلومة، ومتفق عليه، باتفاق العقالء
فأهل الحق يطعنون فيمن يزعم أن العقل يعارض الكتاب والسنة، وال يطعنون 

  .في جنس األدلة العقلية المعلوم صحته بالعقل
أما الزاعمون بأن العقل يعارض الكتاب والسنة، فأدلتهم غير صحيحة وغير 

  .لعقالء، ولم تسلم من قدح العقل فيهامقبولة عند ا
العقل يعلم فساد العقليات المخالفة للشرع، والمعلوم فساده : )١(الوجه الثاني عشر

بالعقل ال يمكنه معارضة العقل والشرع، فالحجج العقلية ألهل البدع المخالفين للسنة 
ك فإنه سيجد في متناقضة وفاسدة عقلًا، وهذا بين وواضح للناس، بل من تأمل ذل

  .المعقول أدلة وبراهين فساِد المعقول المخالف للشرع
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أن الشرع الذي يزعم العقل معارضته هو من األمور : )١(الوجه الثالث عشر
، وإثبات الصفات، واليوم السمعية المعلومة من الدين بالضرورة؛ كرسالة الرسول 
 قد جاء معلوم أن الرسول اآلخر، والمعاد، وباقي المسلمات هي من الضروريات ال

بها، والمعلوم من دين اإلسالم بالضرورة يمتنع أن يكون باطلًا، ومن قدح في هذه 
  .الضروريات كان قدحه معلوم الفساد بالضرورة في ِدين المسلمين

 والتابعين لهم بإحسان، أن السلف الصالح من الصحابة : )٢(الوجه الرابع عشر
والفقهاء والمحدثين العالمين بعلوم الكتاب والسنة المطهرة، وأهل العناية من العلماء 

 ومراده، مستيقنين ، يعلمون علما ضروريا يقينيا بمقاصد الرسول وأخبار الرسول 
  .به، بحيث ال يمكنهم دفع هذا العلم عنه

وهذا ما جعلهم متفقين على ذلك، وجعل فهمهم فهما واحدا من غير تواطؤ وال 
  .تشاعر

أن طريق العلم بالدليل يكون بالعقل أو بالسمع، وكون : )٣(الوجه الخامس عشر
  .الدليل عقليا أو سمعيا ال يعني الحكم بصحته أو فساده، وال مدحا أو ذما له

والبد للسمع من أن يكون معه العقل، وكذلك كونه عقليا أو نقليا، وأما كون 
 بدعيا، وال يقابل بكونه عقليا، فالشرعة تقابل البدعة، السمع شرعيا، فإنه يقابل بكونه

  .والشرعي ممدوح، والبدعي مذموم
ثم إن الدليل الشرعي إما أن يكون سمعيا أو عقليا، والشرعي هو ما أثبته الشرع 

  .وأباحه وأذن فيه
فالمثبت بالشرع إذ علم بالفعل، والشرع دّل عليه، فهذا هو الدليل الشرعي 

لي؛ كاألدلة الشرعية من األمثال المضروبة وغيرها في كتاب اهللا تعالى الدالة على العق
التوحيد، وإثبات الصفات، وصدق الرسل والمعاد، فكلها أدلة عقلية ذات براهين 

  .ومقاييس يعلم صحتها بالعقل، فضلًا عن كونها شرعية
ر الصادق؛ لهذا أما الدليل الشرعي السمعي، فهو الدليل الذي ال يعلم إال بخب

أخطأ كثير من المتكلمين وغيرهم في حصر األدلة الشرعية في خبر الصادق فقط، وأن 
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الكتاب والسنة المطهرة ال يوجد فيهما أدلة عقلية، وهذا ما جعلهم يقسمون أصول الدين 
العقليات والسمعيات، ويجعلون العقليات تُعلم بالعقل فقط دون الكتاب : إلى قسمين

  .، والسمعيات تُعلم بالكتاب والسنة فقط دون العقلوالسنة
وهذا من الغلط، فاألدلة الشرعية تتضمن أدلة عقلية، فالقرآن الكريم نبه على 

سنُِريِهم ﴿: األدلة العقلية، وإن كان فيها ما يعلم بالعيان ولوازمه، كما في قوله تعالى
ى يتَبين لَهم َأنَّه الحقُّ َأو لَم يكِْف ِبربك َأنَّه علَى كُلِّ وِفي َأنفُِسِهم حتَّ آياِتنَا ِفي اآلفَاِق

ٍء شَِهيد٥٣: فصلت[﴾ شَي.[  
وإذا أريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذن فيه، وهذا من ضمنه ما أخبر به 

  .الصادق ودّل عليه، ونبه عليه القرآن، وشهدت به الموجودات
 إذا كان كاذبا في نفسه، أو إذا قُبل بال علم، أو إذا كان والشارع يحرم الدليل

  .مجادلة في الحق
لهذا ال يجوز معارضة الدليل الشرعي بدليل غير شرعي، فضلًا عن أن يقدم 
عليه، ومن يعارضه فهو بمنزلة من يقدم البدعة على الشرعة، والكذب على الصدق، 

  .اهللا عنه على ما أمر اهللا به، وما نهى  على خبر النبي وخبر غير النبي 
أما األدلة العقلية والسمعية غير الشرعية، فهي متفاوتة، فمرة تكون صحيحة 

  .ومرة تكون شبه فاسدة، ومرة تكون راجحة، ومرة تكون مرجوحة
لذلك مما ال ريب فيه أنه ال يجوز معارضة ما جاءت به الرسل عن اهللا تعالى 

  .بأي شيء من األشياء
به الناس، فقد يعارض بمثله، وقد يكون صحيحا تارة وباطلًا تارة أما ما جاء 

  .أخرى
وكما ال يجوز إدخال ما ليس من األدلة الشرعية فيها، ال يجوز إخراج ما يكون 

  .داخلًا فيها
  .والمقصود هنا جنس األدلة ال أعيانها

 ينتهي أهل الكالم وغيرهم من المعارضين لكالم اهللا: )١(الوجه السادس عشر
 هو )١(التأويل أو التفويض، فالتأويل عندهم:  إلى أمرين باطلين؛ وهماتعالى ورسوله 

  .صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفهوم إلى معنًى يخالف ذلك
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أما التفويض عندهم، فهو الذي ال يفسر وال يفهم معناه وال المراد منه، ونعرض 
  .فهمه إلى اهللا تعالىعن فهمه ومعرفته وعقله، ونُفوض علمه و

وحقيقة كالم من يقول بالتأويل والتفويض هو أن اهللا تعالى جعل الحق غامضا 
محجوبا عنّا، ثم أمرنا باعتقاده من غير أن نفهمه، وأن ظاهر هذا الحق المخاطبين به، 

 عليهم -والواجب علينا اتباعه يدل على الكفر والبطالن، وأن األنبياء والمرسلين 
 يجهلون معاني ما أنزل اهللا عليهم من الحق، وهذا قدح باألنبياء - والسالم الصالة 

 عن هذه األقوال، بل  ورسوله وبالقرآن، مع أنه معلوم باالضطرار تنزيه اهللا 
 عليهم الصالة –قولهم هذا من جنس أقوال الزنادقة والمالحدة، ممن يتهمون األنبياء 

 عليهم من الحق؛ ليلبسوا على الناس بالوهم  بالوهم والتخييل فيما نزل–والسالم 
  .والخيال أنه حقٌّ حتى يقبلوا به

وبما أن التأويل والتفويض باطالن، فهذا يثبت صحة وصدق نقيضهما، وهو 
أهل (إقرار األدلة الشرعية على مدلوالتها، وأن الحق هو ما ذهب إليه أهل الحديث 

ل الوهم والتخييل من الزنادقة والمالحدة، ، وأن الباطل ما ذهب إليه أه)السنة والجماعة
وأهل الكالم الذين ظاهر قولهم التناقض واالختالف، بسب معارضتهم للشرع الذي 
انتهى بهم إلى التأويل والتفويض؛ مما أدى إلى جرأة الزنادقة والمالحدة؛ كابن سينا 

  .وغيره، على التأويل في نصوص المعاد؛ كتأويالت الباطنية وغيرهم
العقليات المعارضة للكتاب والسنة؛ كالكالميات : )٢(ه السابع عشرالوج

والفلسفات، مبنيةٌ على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل عدة معاٍن، وتتناول الحق والباطل؛ 
ألن االشتباه فيها باللفظ والمعنى، وألجل هذا االلتباس واالشتباه، فإنها تشتمل على ما 

 من الباطل، وهذا الباطل الذي فيها هو الذي يعارضون فيها من الحق الذي يقبل ما فيها
به الكتاب والسنة المطهرة، وهذا ما يعرف بالتلبيس، أي التدليس، وهو الغش، كمن 
يغش بالنحاس إذا خلطه مع الفضة لتغطيته بها، فيظن أنها فضة وهي نحاس، فهو كمن 

  .يلبس الحق بالباطل؛ بإظهاره الباطل في صورة الحق
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هو سبب نشأة البدع والضالالت في األمم السابقة؛ إذ تشتمل البدعة على وهذا 
حق وباطل، مما يلبس على الناس، لكنها لو كانت باطلًا محضا أو حقا محضا؛ لعرف 

  .الناس حقيقتها ولم تشتبه عليهم أبدا
العقليات التي يعارضون بها األدلة الشرعية في التوحيد : )١(الوجه الثامن عشر

لنبوة والمعاد هي عقليات فاسدة متناقضة، ومخالفة للعقل؛ إذ كل من يرى صحتها هو وا
  .من أضل الناس وأجهلهم عقلًا

أن العقليات التي عارضوا بها األدلة الشرعية هي : )٢(الوجه التاسع عشر
معارضات فاسدة، معلومة الفساد بالضرورة عند جمهور العقالء؛ ألنها مبنية على 

  . االستدالل بحدوث الحركات واألعراض اللذين ثبت بطالنهماالتركيب وعلى
لما قدم نُفاة الصفات آراءهم على النصوص اإللهية : )٣(الوجه العشرون

وعارضوها، صار ذلك مسوغًا للمالحدة الدهرية من الباطنية وغيرهم بأن يحتجوا 
خر والمعاد مثل آرائكم ال تنكروا علينا، فإن لنا آراء ننكر بها اليوم اآل: عليهم ويقولوا

  .التي عارضتم بها النصوص اإللهية
وهذا ما جعلهم ينكرون ما أخبرنا اهللا به من اإليمان باليوم اآلخر والمعاد، بل 
جعلوا اإليمان باهللا واليوم اآلخر ال يستفاد منه علم، ثم نقلوا طريقتهم هذه إلى أركان 

دون الخاصة؛ مما ترتب عليه اإلسالم من صالة وصوم وحج، بأن جعلوها للعامة 
احيتهم، فألحدوا باهللا تعالى واليوم  إلحادهم وكفرهم وإسقاطهم للتكاليف الشرعية وإب

  .اآلخر والعمل الصالح
وهذه هي األصول الثالثة التي أجمعت عليها الملل، ثم تأثر بهم الكثير من أهل 

وأمثاله من مالحدة النظر والتألُّه من المتكلمين والصوفية وغيرهم؛ كابن عربي 
بأن الوجود واحد، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، وهذه : الصوفية الذين قالوا

 وتعطله؛ إذ حقيقتها هي قول فرعون هي عقيدة وحدة الوجود التي تنكر الخالق 
  .والدهرية المالحدة المنكرين للخالق

                                         
  .١/١٦٣درء تعارض العقل والنقل   )١(
  .١/١٨٨درء تعارض العقل والنقل   )٢(
  .٣٢٩-٢/٣٢٧درء تعارض العقل والنقل   )٣(



– 

  )١٤٥٦(

ن معارضة نصوص والحقيقة أن كل هذه الضالالت اإللحادية والكفرية مبدؤها م
الوحي بالعقليات، بتقديم الرأي على النصوص، وترك الشرع بسبب الهوى، كما ذكر 

  .)١(الشهرستاني
 على الهدى والفالح يكون باتباع ما أنزل اهللا : )٢(الوجه الحادي والعشرون

 على رسله، فكل من رسله، والشقاء والضالل يكون باإلعراض عما أنزل اهللا 
 برأيه، أو بتقديم رأيه وآراء الرجال –السالم و  الصالة عليهم–نبياءعارض أقوال األ

عليها، فهو مكذب للرسل، ومعارضته هذه ِجماع كل كفر؛ إذ أصل الشرور كلها أن 
يعارض النص بالرأي، ويقدم الهوى على الشرع، كما هو قول الشهرستاني السالف 

  .الذكر
 بآراء الرجال هي بدعة، –السالم ة و الصال عليهم–إن معارضة أقوال األنبياء

والبدعة ضاللة مشتقة من الكفر، وفيها شعبة من شعب الكُفر، بل هي من فعل الكُفّار، 
كمن يعارض القرآن الكريم بعقله ورأيه، ويجادل في ذلك، فهو من الكُفّار أهل الجدال 

  ].٥: غافر[﴾ ِذين كَفَروا﴿ما يجاِدُل ِفي آياِت اِهللا ِإلَّا الَّ: قال تعالىفي القرآن، 
فهذه اآلية هي حكم اهللا فيمن يعارض النص بالرأي، فكيف بمن يقدم رأيه وآراء 

﴿يا َأيها الَِّذين آمنُوا الَ تُقَدموا بين يدِي :  يقولواهللا الرجال على النصوص الشرعية 
  !؟]١: الحجرات[﴾ ورسوِلِه اللَِّه

لوم بالضرورة من دين اإلسالم؛ ألنهم ناقضوا السلطان الذي إن كفر هؤالء مع
، وقدموا عليه أقيستهم العقلية الفاسدة؛ لذلك ال يجوز تقديم هو الكتاب المنزل من اهللا 

  .العقليات على الكتاب والسنة المطهرة
ذم اهللا تعالى الكفار الذين يصدون عن سبيل اهللا : )٣(الوجه الثاني والعشرون

واُهللا شَِهيد  قُْل يا َأهَل الِكتَاِب ِلم تَكْفُرون ِبآياِت اِهللا﴿: ونها عوجا في قوله تعالىويبغ
 علَى ما تَعملُون، قُْل يا َأهَل الِكتَاِب ِلم تَصدون عن سِبيِل اِهللا من آمن تَبغُونَها ِعوجا

                                         
... «:  قول الشهرستاني عن مبدأ الضالالت والشبهات– رحمه اهللا –ويؤكد كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية   )١(

الملل . »لحق، وإلى الجنوح إلى الهوى في مقابلة النصوترجع جملتها إلى إنكار األمر بعد االعتراف با
  .١/١٨والنحل، للشهرستاني، 

  .٦-٣/٢درء تعارض العقل والنقل   )٢(
  .٣/٣درء تعارض العقل والنقل   )٣(



–– 

 )١٤٥٧(

اءدشُه َأنْتُما اُهللا ِبغَاِف ومولُونما تَعموفي غيرها من اآليات ] ٩٩- ٩٨: آل عمران[﴾ ٍل ع
  .الكريمة

 من األوامر والنواهي، وما  هو الوحي المنزل على رسل اهللا وسبيل اهللا 
  .أخبر اهللا عن نفسه

فمن نهى الناس عن طاعة الرسل وتصديقهم فيما أنزل اهللا عليهم، فقد صدهم 
ن العقل يناقض ما أخبرت به الرسل، وأن الواجب عن سبيل اهللا، فكيف بمن زعم أ

  !تقديم العقل على ما أخبرت به الرسل؟
لذلك فإن من قدم العقل على سبيل اهللا، وزعم أن الواجب يكون باتباع العقل ال 
اتباع ما جاء به الرسل، فقد طلب لسبيل اهللا الِعوج، وابتغى سبيل اهللا عوجا، فسبيل 

  .نظره معوجة ال مستقيمة، ومن خالفها هو المستقيم لموافقته للعقلاألنبياء المستقيم في 
 أن تقديم عقول الرجال وآرائهم على كالم اهللا : )١(الوجه الثالث والعشرون

 في أصل اإليمان باهللا واليوم اآلخر هو معارضة للوحي المنزل من وكالم رسوله 
 اإلسالم، خصوصا لمن عرف ، بل معلوم من الدين بالضرورة أنه مناقض لديناهللا 

  .حقيقة ومآل هذا القول الفاسد
 أخبرنا أنه أرسل رسوله وأنزل كتابه بالهدى والنور والبيان؛ وذلك أن اهللا 

كما في قوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وحتى يهديهم إلى صراطه المستقيم 
 :ىدِبالْه ولَهسَل رسالَِّذي َأر وِديِن ﴿هقِّووقوله ]٣٣: التوبة[﴾  الح ، :﴿ قَد

اِهللا نُور نكُم ماءالِم جَل السبس انَهوِرض عِن اتَّبِدي ِبِه اُهللا مهي ،ِبينم ِكتَابم  وهخِْرجيو
، وبما أن ]١٦-١٥: دةالمائ[﴾ ويهِديِهم ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر ِبِإذِْنِه

أمر اإليمان باهللا واليوم اآلخر ال يخرج :  أرسل رسوله بالهدى والبيان، فيقالاهللا 
 تكلم فيه بما يدل على الحق، أو بما يدل على إما أن الرسول : عن ثالثة أمور

  .الباطل، أو سكت ولم يبين شيًئا
ل، وال هدى وال فإذا سكت عن البيان ولم يتكلم بما يدل على حق وال باط

ضالل، فإن ذلك يعني أنه لم يهِد الناس، ولم يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولم يبين 
  .لهم الحق، بل تركهم في مسالك الظلمات تائهين

                                         
  .٨-٣/٧درء تعارض العقل والنقل   )١(



– 

  )١٤٥٨(

وإذا كان يفهم من كالمه مناقضة الحق وعدم الصواب، وأنه كالم معلوم 
ل الطواغيت الذين عادوا وواضح الفساد بصريح العقل؛ فإن ذلك يعني أن حاله كأحوا

 ألنه دعا بكالمه إلى الضاللة وترك الهدى، – عليهم السالم –األنبياء والمرسلين 
والَِّذين كَفَروا ﴿: وتحقَّق لمن اتبعه الخروج من النور إلى الظلمات، كما في قوله 

النُّوِر ِإلَى الظُّلُم نم مونَهخِْرجالطَّاغُوتُ ي ماُؤهِلي٢٥٧: البقرة[﴾ اِتَأو.[  
، وأن لذلك فكل من زعم معارضة صريح المعقول لما أوحى اهللا به لرسوله 

 بمن دعا إلى الضاللة، أو شبهه بالساكت الواجب تقديمه عليه، فإنه قد شبه الرسول 
  .الذي لم يدع إلى الحق والهداية، أو شبهه بالذي يكتم الحق ويدعو إلى نقيضه

: المعلوم من ديننا بالضرورة أنه لو قيل للرسول : )١(لعشرونالوجه الرابع وا
لقد علمنا صدقك بعقولنا، لكن ما ُأنزل عليك مما بلغته لنا من القرآن والحكمة فيه «

الكثير مما يناقض ويخالف ما علمنا بعقولنا من صدقك؛ لذلك فإن قبولنا لما أنزل عليك 
 لما علمنا به صدقك؛ ألننا – للعقل  –ح من هذه األشياء التي ناقضت عقولنا هو قد

  .»بذلك نوافق ما ناقض ظاهر كالمك، ونُعرض عن كالمك الخالي من الهدى والنور
، فلو ؛ ألن قائله ال يؤمن بما جاء به الرسول هذا الكالم ال يرضي الرسول 

ألَّا يؤمن بأي ساغ هذا الكالم لفتح بابا عظيما من الشر؛ إذ يمكّن كل من سولت له نفسه 
شيء مما جاء به الرسول، ألن عقول الناس متفاوتة، والشيطان يوسوس في نفوس 

  .الناس بكثير من الشبهات والوساوس التي تناقض وتخالف ما ُأنزل على الرسول 
وهذا ظاهر في القرامطة واإلسماعيلية الباطنية الذين عارضوا ظواهر 

 ورسوله  لظاهرها الذي يتضمن مراد اهللا النصوص الشرعية، زاعمين منافاة العقل
.  

كذلك يزعمون أن ظواهر النصوص الشرعية هي للجمهور والعامة، أما األذكياء 
 والخواص، فالحقيقة في باطن النص الذي يناقض ظاهره، وظاهره هو مراد اهللا 

  .؛ لذلك سموا بالباطنية؛ مما يؤدي إلى سقوط األوامر وتكذيب الرسول ورسوله 
ومعلوم بالضرورة من دين اإلسالم فساد وإلحاد وكُفر ما ذهبت إليه الباطنية في 

  .أمور المعاد، عند كل المسلمين، وخصوصا متكلمة المسلمين

                                         
  .٣/٩درء تعارض العقل والنقل   )١(



–– 

 )١٤٥٩(

وبما أن متكلمة اإلسالم يعلمون بالضرورة من دين اإلسالم فساد قول الباطنية 
ن بالضرورة من دين ومناقضتهم للنصوص الشرعية، فإن أهل اإلثبات أيضا يعلمو

  .اإلسالم فساد قول نفاة الصفات
  .وكل هذا اإللحاد والكفر بسبب مناقضة العقول واآلراء للوحي، وتقديمها عليه

وكَذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ نَِبيٍّ عدوا ﴿: قال اهللا تعالى: )١(الوجه الخامس والعشرون
  ].١١٥- ١١٢: األنفال[﴾ يع العِليموهو السِم... والِْجن  شَياِطين اِإلنِس

 – عليهم السالم –بين اهللا تعالى في هذه اآليات فعل الشياطين أعداء األنبياء 
  .الذين عارضوا كالم األنبياء بكالم وآراء الرجال

 – عليهم السالم –إذ هم بمعارضتهم هذه قد عادوا ما ُأنزل على األنبياء 
ن رد بقوله نصوص الكتاب والسنة المطهرة فهو والعداوة أصلها البغضاء، وكل م

 اآليات )٢(مبغض حاقد؛ ألن نصوص الوحي تخالف قوله؛ لذلك نجده يود إزالة
واألحاديث المخالفة له من المصحف أو من السنة، بل ويتمنى أنها ما نزلت وما وردت 

  .عن النبي 
بدعته تخرج إن كل من يعارض نصوص الكتاب والسنة هو مبتدع ضال، و

  .حالوة الحديث من قلبه، وتدخل البغض فيه
لذلك لما علموا أن القرآن هو الناقض ألقوالهم وآرائهم، جعلوا طريقتهم معه هي 

  .اإلقرار به بالظاهر، ثم تأويله بصرفه عن معناه
أن يغالطوه بالتأويل، وإذا : وهذه نصيحتهم التباعهم عند من يحتج عليهم باآليات

  .بالحديث النبوي يغالطوه بالتكذيب والتدليس؛ للطعن بحجته ومرادهاحتج عليهم 
، بل وكتمانها والنهي عن وهذا ما دعاهم إلى بغض تبليغ أحاديث النبي 

 في تبليغ الدين، كما في قوله  ورسوله إشاعتها ونشرها، مخالفين بذلك أوامر اهللا 

                                         
  .١٢-٣/٩درء تعارض العقل والنقل   )١(
حتى أفضى هذا الضالل ببعضهم، وهو أحمد «:  رحمه اهللا– ذلك ما قاله ابن أبي العز الحنفي ومما يؤكد  )٢(

ليس كمثله شيء : بن أبي دؤاد القاضي، إلى أن يشير على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة
  !وهو العزيز الحكيم، حرف كالم اهللا بنفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير

﴿ثم استوى على : وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى«: ل اآلخر، جهم بن صفوانكما قال الضا
  .٩٧- ٩٦شرح العقيدة الطحاوية، البن أبي العز الحنفي، ص. »العرش﴾



– 

  )١٤٦٠(

 :»كتمانهم هو أن هذه النصوص تعارض أقوالهم ، وسبب )١(»بلغوا عني ولو آية
، وقد اتفق  ولرسوله وآراءهم، ومعلوم أن بغضهم لهذه النصوص هو عداوة هللا 

معارضو النصوص على أن هذه النصوص ال يفهم معناها، وال تدل على مورد النزاع، 
علم عين المراد مما يعني أنها مجملة ال ظاهر لها، أو مَؤولة ال يعلم عين معناها، وال ي

بها، وأنها حمالة أوجه، واحتماالتها كثيرة؛ مما جعلهم يتوقفون عن التأويل لجهلهم بعين 
  .المراد

فبما أن الكتاب حسب زعمهم إما مجمٌل ال ظاهر له، أو مؤوٌل ال يعلم معناه، 
  يقول في محكم، واهللا »مفصلًا«، وحكم عليه بأنه ليس فهذا طعن في كتاب اهللا 

  ].١١٤: األنعام[﴾ وهو الَِّذي َأنزَل ِإلَيكُم الِكتَاب مفَصلًا َأفَغَير اِهللا َأبتَِغي حكَما﴿: التنزيل
لذلك فالواجب تصديق األخبار الواردة في النصوص تصديقًا مفصلًا، وعدم 

صدق تكذيبها بمعارضتها ودفعها؛ ألنها صدقٌ يجب علينا تصديقها، حتى إن قال إنه ي
، فإنه لم يصدقه الرسول تصديقًا مجملًا لكنه يعارض بعقله ما أخبر به الرسول 

  .تصديقًا مفصلًا
فمن يصدق الرسول فيما عِلم أنه أخبر به تصديقًا مجملًا، وال يصدقه تصديقًا 

؛ ألنه معِرض عما بينه الرسوُل من المعنى، أو مفصلًا، فإن هذا لم يؤمن بالرسول 
، وهذا تكذيب للرسول عنى بتحريفه إلى معاٍن ليست من مراد الرسول صرف الم

  .وليس تصديقًا له
معارضة الكتاب والسنة المطهرة بالعقليات وتقديم : )٢(الوجه السادس والعشرون

 من اتِّباع بعض المسلمين لليهود العقليات عليهما؛ هو مما أخبر عنه النبي 
  .)٣( في الحديثوالنصارى حذو القذة بالقذة، كما

                                         
 حديث رقم ٤/١٧٠أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل،   )١(

)٣٤٦١.(  
  .١٩-٣/١٣ل والنقل درء تعارض العق  )٢(
ليحملن شرار : ؛ قال رسول اهللا )١٧١٧٥(، حديث رقم ٤/١٢٥الذي أخرجه اإلمام أحمد في مسنده   )٣(

  .»هذه األمة على سنَن الذين خلوا من قبلهم من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة



–– 

 )١٤٦١(

 قد ذم اليهود والنصارى في معارضتهم للتوراة واإلنجيل وذلك أن اهللا 
بأقيستهم العقلية الفاسدة من وحي أهوائهم؛ إذ كتموا ما أنزل اهللا عليهم وكذّبوا فيه 

  .وحرفوه، ولم يفهموه إال مجرد قراءة خالية من الفهم
نواع األربعة التي عارض بها فالكتمان والكذب والتحريف وعدم الفهم هي األ

اليهود والنصارى الكتاب المنزل عليهم، فقدموا أهواءهم وعقولهم على الوحي المنزل 
  .من اهللا 

وفعلهم هذا موجود في الذين يعارضون الكتاب والسنة المطهرة، ويقدمون 
  .أهواءهم وآراءهم العقلية الفاسدة على ما أنزل اهللا

عوا سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى، وقلدوهم في وهم بفعلهم هذا قد اتب
  .والسنة النبوية المطهرة) القرآن الكريم (معارضة الوحي المنزل من اهللا 

لذلك فاليهود والنصارى هم سلف للجهمية والباطنية والقرامطة وأهل الكالم ممن 
 .عارضوا الكتاب والسنة المطهرة بالعقليات الملبسِة باألهواء

 إما أن  وكالم رسوله أن المعارضين لكالم اهللا : )١(الوجه السابع والعشرون
يكونوا من مالحدة الفالسفة والباطنية الذين يرون أن دعوة الرسل لها ظاهر وباطن، 
وأن الباطن الذي هو للخاصة خالف الظاهر الذي دعوا عامة الناس إليه، ألنه يصلح 

سقاط التكاليف الشرعية واستحالل المحرمات، وهذا لهم ويناسبهم؛ حتى ينتهوا إلى إ
معلوم من الدين بالضرورة أنه باطل فاسد، وإما أن يكونوا من أهل الفقه والكالم 
والتصوف الذين خالفوا مالحدة الفالسفة والقرامطة الباطنية، إال أنهم يرون أن ظاهر 

  .ا هذا الظاهركالم اهللا وكالم رسوله كفر وإلحاد، وأنه البد من أن يؤولو
  .والتأويل عندهم هو صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إلى االحتمال المرجوح

وهذا التعريف مخالف لما يراد بالتأويل في القرآن، الذي يراد به التفسير، ويراد 
  .به أيضا حقيقة ما يؤول إليه الكالم

 الراجح إذن فتأويل أهل الكالم والتصوف الذي صرفوا به اللفظ من االحتمال
إلى المرجوح، كما في نفيهم للصفات والقدر، ونصوص الكتاب والسنة المطهرة، هو 

  :تأويل فاسد متناقض؛ ألنهم بنوه على أصلين فاسدين هما
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  )١٤٦٢(

ضرورة تأويل بعض ظواهر النصوص، كما في قوله تعالى في الحديث : أولهما
 أن هذا الحديث ، مع»استطعمتك فلم تطعمني«: ، و»مرضت فلم تعدني«: )١(القدسي

  .القدسي متضمن للمراد، أي يفسر نفسه بنفسه، وشبهته زائلة
أن كل نص مخالف لرأيهم، فإنه من باب الظواهر التي تحتاج إلى : وثانيهما

  .تأويل، فجعلوا الظاهر فاسدا، والفاسد ظاهرا
ومقصدهم من التأويل هو صرف اللفظ الظاهر الذي يتضمن الكفر واإللحاد؛ مما 

  .عني أن اهللا ورسوله لم يبينوا المراد منه، فتداركوا ذلك بالتأويلي
وقولهم هذا فاسد متناقض، وهو أصل قول المالحدة والكفار؛ لذلك فكال الفريقين 

، فإنهم جعلوا كالم الرسول خاليا من  ورسوله مع تناقضهم في معارضة كالم اهللا 
 أو بين الهدى والضالل، بل جعلوا الفارق وفق الدليل الذي يفرق به بين الحق والباطل،

  .اختالف أذواق وعقول الناس
 لم يبين للناس، بل لبس عليهم، وكتم الحق، وأضل مما يعني أن الرسول 

 الخلق، وأنه كان يتكلم بكالم ال يفهمه وال يعرف حقه من باطله، بل والرسول 
  . نفيا وإثباتًامعزول عن اإلخبار بصفات اهللا 

وهذا يعني أن كال الفريقين معِرضان عن الكتاب والسنة المطهرة، ولم يستفيدوا 
 به عن نفسه أو عن اليوم اآلخر هو مما منهما شيًئا، بل يقولون إن ما أخبر اهللا 

سبب الشر والفتن والعداوات، فضلًا عن فساده ومخالفته للعقل والدين؛ مما يعني أن 
 قد أفسد دينهم ودنياهم، وفي نفس الوقت يقولون عن   وكالم الرسولكالم اهللا 
 أنه أكمل الخلق عقلًا وخُلقًا، وأنه يقصد العدل والمحافظة على مصالح الرسول 

  .دنياهم، مع أن قولهم هذا يتضمن الكفر واإللحاد مع غاية التناقض وغاية الفساد
لهية بآراء حقيقة قول من يعارضون النصوص اإل: )٢(الوجه الثامن والعشرون

الرجال هو أن أخبار القرآن والسنة المطهرة ال يستفاد منها التصديق، وال يحتج فيها 
على المسائل العلمية، فإنه إذا جاز أن صريح العقل يعارض ما أخبر اهللا به ورسوله 
في الكتاب والسنة، وأن الواجب تقديم صريح العقل عليهما؛ ألن الكتاب والسنة لم 

                                         
، )٢٥٦٩(لصلة واآلداب، باب فضل عيادة المريض، حديث رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر وا  )١(

٤/١٩٩٠.  
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–– 

 )١٤٦٣(

 بيانًا للحق يطابق مدلول العقل، بل تضمنا ما يعارضه؛ فهنا ال يخلو اإلنسان يتضمنا
  : المخبر عن الغيبيات ورسوله أمام هذا الوضع من حالين أمام خطاب اهللا 

  .إما أن يكون له رأي مخالف للنص، أو ليس له رأي يخالفه
له على خبر ، فإنه يقدم معقو ورسوله فإن كان لديه معقول يناقض خبر اهللا 

  . ورسوله ؛ ألن المقدم عنده هو معقوله، وليس ما أخبر اهللا  ورسوله اهللا 
، فإنه يقدم عقله على  ورسوله عندها يكون كل من ناقض بعقله خبر اهللا 

 على ثبوت مخبره، وال يستفيد  به ورسوله خبرهما، بحيث يستدل بما أخبر اهللا 
و علم، بل يكون همه إتعاب قلبه ونفسه في احتماالت من خبر اهللا ورسوله أي فائدة أ

، وداللة الخطاب عليها داللة بعيدة ألفاظ النص من المعاني التي ليست هي مراد اهللا 
حتى يوجه إليها اللفظ؛ مما يعني عدم استفادته من الخطاب وال من مقصود الخطاب، 

  .وهو اإلفهام، بل استفاد من عقله
فهمها من الخطاب بعقله لم تكن هي المقصود بالخطاب ومعنى الداللة التي 

 لم يكن هو – بعد أن صرف الخطاب إليه –إفهامه، فما توصل إليه من معنًى بعيٍد 
مراد الخطاب، ولم يدل عليه الخطاب الداللةَ المعروفة، بل أتعب قلبه وروحه تعبا 

طاب الذي توصل إليه لم عظيما حتى يجد احتمالًا ممكنًا للخطاب، وهذا االحتمال للخ
يكن بحاجة للخطاب ليتوصل إليه؛ ألنه كان عالما بثبوته من غير الخطاب، مع جهله 
إفادة المخاطب له بالخطاب، فما توصل إليه لم يكن في خطاب اهللا ورسوله ما يوافقه، 
وال فهم وال بيان، بل ما توصل إليه يقتضي أن الفائدة من خطاب اهللا ورسوله هي 

ل الناس، وإتعاب أذهانهم، وإثارة الفرقة بين أهل اإليمان، وإثارة العداوات بينهم، تضلي
  .وتغليب أهل اإللحاد والطغيان ليطعنوا بالقرآن واإليمان

لذلك فإن حجج الذين عارضوا ما أخبر اهللا ورسوله بالمعقوالت هي من جنس 
لقرمطة في السمعيات، حجج السوفسطائية، وآخر منتهاهم هو السفسطة في العقليات، وا

ويعلم باالضطرار أن ما ذهبوا إليه ليس هو مراد اهللا ورسوله، بل هو مما يعلم فساده، 
وأن طريقتهم طريقة أهل اإللحاد في أسماء اهللا وصفاته، ال طريقة أهل اإليمان 

  .واإلسالم



– 

  )١٤٦٤(

 معلوم أن علمنا بالشرع سببه أن العقل ملزوم به،: )١(الوجه التاسع والعشرون
والزم له، وإذا كان أحد الطرفين ملزوما لآلخر، فإنه يلزم من وجود أحدهما وجود 
اآلخر، ومن نفي أحدهما نفي اآلخر، فوجود الملزوم يلزم منه وجود الالزم، ونفي 

  .الالزم يوجب نفي الملزوم
وهذا يكون في حال أن التالزم من جانب واحد، فكيف بالعقل والشرع والتالزم 

  الجانبين؟بينهما من 
يلزم من ثبوت هذا الالزم ثبوت المالزم، ويلزم من : إن لهذا التالزم أربع نتائج

نفي الالزم نفي المالزم، ويلزم من ثبوت المالزم ثبوت الالزم، ويلزم من نفي المالزم 
  . نفي الالزم

 المتصل كما يسميه أهل المنطق، وهو أنه في حال التالزم يوهذا هو الشرط
  .ن يكون استثناء عين كلٍّ من المتالزمين ينتج عين اآلخربين الجانبي

  :وبيان ذلك
أن األصل في معرفة صحة الشرع هو العقل، ومرادنا باألصل أنه أصل في 

  .علمنا بالشرع ودليل صحته، وليس أصلًا في ثبوت الشرع في نفسه، وصدقه في ذاته
ال يلزم من ثبوت لذلك يجب طرد الدليل الذي هو ملزوم للمدلول عليه؛ ألنه 

المدلول عليه ثبوت الدليل، بل الذي يلزم من ثبوت الدليل هو ثبوت المدلول عليه، فعدم 
  .الدليل ال يلزم عدم المدلول عليه

 ومخلوقاته التي هي آية على وجوده؛ إذ يلزم من ثبوتها إثبات كالخالق 
  . وجود مخلوقاته، وال يلزم من وجوده وجوده 

إلخ، وكذلك ...  واآليات الدالة على نبوتهم – عليهم السالم –وكذلك األنبياء 
كثير من األخبار واألقيسة الدالة على بعض األحكام، فإن ثبوتها يستلزم ثبوت الحكم، 
وفي حال عدمها ال تستلزم عدم الحكم، وإذا اقتصر علمنا بصحة الشرع على العقل، 

 الدال عليه، ويلزم من علمنا بدليله فإنه يلزم من علمنا بالشرع علمنا بدليله العقلي
العقلي علمنا بصحة الشرع؛ إذ يستلزم العلم بالدليل العلم بالمدلول عليه، وهذا معنى أن 

  .النظر يفيد العلم
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–– 

 )١٤٦٥(

حاصل في كل ما ال يعلم إال بالدليل؛ إذ إن ثبوت الدليل المعقول في كما أن هذا 
  .بوت الشرع ثبوت الدليل المعقولنفس األمر يلزم منه ثبوت الشرع، وال يلزم من ث

وإذا كان العلم بصحة الشرع الزما وملزوما للعلم بالمعقول الدال عليه، والزما 
لثبوت ذلك المعقول في نفس األمر، فإن ثبوت الشرع في نفس األمر يلزم منه ثبوت 

  .ذلك المعقول في نفس األمر
بل حتى التعارض بين لذلك يستحيل ويمتنع التناقض بين الالزم والملزوم، 

المتالزميِن ال يكون؛ ألن تعارضهما يعني أنهما متنافياِن، وهذا يتعارض مع المتالزميِن 
اللذيِن يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت اآلخر، ويلزم من انتفاء أحدهما انتفاء اآلخر، 

حدهما خالفًا للمتعارضيِن اللذين يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء اآلخر، ويلزم من انتفاء أ
  .ثبوت اآلخر، وهذا ال يكون إال مع األضداد المتناقضين

وإذا تبين لنا أن العلم بصحة الشرع متوقف على الدليل العقلي، خالفًا لثبوت 
الشرع في نفسه الذي ال يحتاج لثبوته للدليل العقلي في نفس األمر؛ علم أن قوة ثبوت 

ي نفس األمر، وأن قوة ثبوت الشرع في نفس األمر أقوى من ثبوت دليله العقلي ف
  .الشرع في علمنا أقوى من ثبوت دليله العقلي

من الممكن أن تعلم صحة الشرع بغير الدليل العقلي، وإال كان العلم : وإن قيل
  .بهذا والعلم بهذا متالزمين

لذلك فإن القدح في الشرع يؤدي إلى القدح في الدليل العقلي الدال على صحة 
دح بالدليل العقلي الدال على صحة الشرع إلى القدح بصحة الشرع، وال يؤدي الق

  .الشرع
إذن فالقدح بالشرع قدح بالعقل، والقدح بالعقل ليس قدحا بالشرع مطلقًا؛ لهذا ال 
يوجد في المعقوالت التي هي أصل للشرع ما يوجب تقديمها على الشرع، فمن قدم 

إنه قدح في العقل والشرع معا؛ العقل على الشرع، فقد قدح في العقل قبل الشرع، أي 
  .مما يلزمه ببطالن العقل والشرع معا

أما من قدم الشرع على العقل فلم يكن مبطلًا للشرع؛ ألن ذلك ال يلزمه، بل إن 
  .الشرع قد سلم له من أن يبطل العقل والشرع معا



– 

  )١٤٦٦(

ومن يعترض على ذلك بأن العقل أصل الشرع، نقول له إن العقل أصل في 
لشرع، وليس أصلًا في ثبوته في نفس األمر؛ لهذا يمتنع التعارض بين العقل علمنا با

  .الصريح والشرع الصحيح
ما سبق يفيد أن الشرع والعقل متالزمان في الصحة، وال : )١(الوجه الثالثون

  .يمكن للعقل أن يخالف الشرع، مع أن العقل دال على صحته
ن الزنادقة والجهمية والقدرية، الذين وهذا ال ينازع فيه إال أهل البدع والضاللة م

، كما في قولهم أيضا إن يقولون إن أدلة نفي الصفات والقدر هي أدلة صدق الرسول 
المعجزة الدالة على صدق الرسول هي التي يتوقف عليها صدق الرسول، والمعجزة 

ألنه يعلم قبحه قائمة على أن اهللا ال يؤيد الكذّاب بها، واهللا ال يفعل القبيح ومنزه عنه؛ 
 عن فعل القبائح وتنزيهه عنها على نفي الجسمية عنه، وغني عنه، ويتوقف غنى اهللا 

  .ونفي الجسمية عنه متوقف على نفي صفاته وأفعاله
ألن من يتصف بالصفات واألفعال فهو جسم، واهللا ليس بجسم؛ ألن الجسم 

نطبق على حدوث حادث، وبطالن حدوث الجسم بطالن ألدلة صدق الرسول، وهذا ي
  .العالم وإثبات الصانع، فإذا بطل ذلك بطلت معه أدلة إثبات الصانع وحدوث العالم

فحقيقة قوله عدم إمكانية تصديق كل ما في الشرع، وأن تصديق بعض الشرع 
  .مبني على تكذيب البعض اآلخر من الشرع

ق ولذلك فأدلتهم العقلية ليست دليلًا على صدق الرسول، بل معارضة لصد
الرسول؛ مما يعني بطالن قول من يقول إن تقديم الشرع على العقل هو طعن في أصل 
الشرع، وهو العقل، حتى حذّاقهم الذين يقدمون العقل على الشرع قد اعترفوا بأن العقل 

  .ليس مبِنيا على معارضة الشرع، وبيان ذلك في الوجه الحادي والثالثين
 أهل الكالم كالرازي وغيره على إثبات استدل: )٢(الوجه الحادي والثالثون

الصانع بحدوث العالم، الذي ال يكون إال بحدوث األجسام، المبني على حدوث 
 من األعراض؛ ألنهم يرون أن الصانع ليس بجسم، وأن إثبات األفعال والصفات هللا 

ن ، وأنه جسم؛ مما يعني نفي الصانع؛ ألاألدلة الشرعية يستلزم إثبات الجسمية هللا 
  .إثباته مبني على كونه ليس بجسم
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 )١٤٦٧(

 باألدلة الشرعية هو تقديم ومعارضة للدليل إن إثبات األفعال والصفات هللا 
  .؛ مما يعني تقديم الشرع على أصله العقليالعقلي الذي ينفي الجسمية عن اهللا 

 ال يتوقف عليه إثبات الشرع، علم بالضرورة وبما أن نفي الجسمية عن اهللا 
ت الشرع للصفات واألفعال ال يعارض الدليل العقلي الذي به عرف إثبات ذلك؛ أن إثبا

مما يعني بطالن قول من يزعم تعارض الدليل الشرعي المثبت لذلك، وأصله النافي 
  .لذلك

تقديم األدلة العقلية أو الكشف أو غيرهما على أدلة : )١(الوجه الثاني والثالثون
تدالل بكالم اهللا ورسوله في المسائل العلمية، وتكذيب الكتاب والسنة يعني بطالن االس

  .ألخبار الرسول التي أخبر بها، بل تكذيب لكل ما أوحى اهللا إليه من أخبار
وهذا يستلزم عدم اإليمان باهللا ورسوله؛ مما يعني تضمنه للكفر والنفاق والزندقة 

وم في دين اإلسالم واإللحاد؛ إذ هو فساد يناقض صريح العقل، ومن المسلمات أنه معل
  .فساده وبطالنه

فإذا قدم األدلة العقلية القطعية على كالم اهللا ورسوله عند التعارض، لزعمه أن 
فيها ما يناقض مدلول كالم اهللا ورسوله، ومفهومه ومقتضاه، فإن ذلك يعني عدم إمكان 

حقق العلم ثبوت شيء من كالم اهللا ورسوله، إن لم يعلم انتفاء المعارض العقلي، ولن يت
  .بانتفاء المعارض العقلي إال بدليل عقلي آخر يثبت كالم اهللا ورسوله

وإذا لم يتحقق ذلك، فلن يكون هناك طريق النتفاء المعارضات العقلية؛ مما يعني 
، وال عدم اإليمان بأي شيء أخبر به الرسول، سواء من كالمه أو من كالم اهللا 

ال علما وال هدى، بل ال يؤمن بالغيبيات ومسائل يستفيد من خبر اهللا ورسوله شيًئا، و
  .االعتقاد ما لم يستدل عليها بالعقل، فيعلم ثبوتها به، ال بما أخبر اهللا ورسوله

من مسلمات دين اإلسالم أنه يوجب على المسلمين : )٢(الوجه الثالث والثالثون
لف ذلك ليس  قطعي الثبوت، وأن من يخاتصديق الرسول فيما أخبر به، وأن خبره 

بمؤمن، حتى لو كان مقرا بالرسول ومصدقًا له فيما أخبر، لكنه ال يقر بأخبار الرسول 
الغيبية؛ لجواز جهله بالدليل الذي يثبت صدق الخبر الغيبي، فهو ال يثبت صدق الخبر 
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– 

  )١٤٦٨(

الغيبي إال بعد العلم بذلك الدليل الذي يجهله؛ مما يعني أنه ليس مؤمنًا بالرسول، وهذا 
  .المسلمات التي يعلمها الناسمن 

لذلك كانت معارضتهم لخبر الرسول بآرائهم وأقيستهم العقلية فسادا معلوما 
  .بالضرورة من دين اإلسالم

، مع علمه امتناع عندئذ إما أن يكون الرجل يصدق بكل ما أخبر به الرسول 
ائه، فهذا يكون أن يكون ذلك منتفيا في نفس األمر، مع عدم وجود دليل يدل على انتف

  .مؤمنًا باهللا ورسوله
وإما أن يكون الرجل ال يصدق بكل ما أخبر به الرسول وال يقر به، إلَّا بعد أن 
يتوصل لدليل خارج خبر الرسول ومنفصل عنه؛ حتى يقبل خبر الرسول، فهذا ال يكون 

م؛ إذ ال ، بل يتعامل مع أخبار الرسول كما يتعامل الفقهاء فيما بينهمؤمنًا بالرسول 
  .يوافقون بعضهم بعضا إال بدليل على أقوالهم، وال يقبلون بالقول من غير دليل عليه

ومن هذا حاله، فهو كحال الكافرين بالرسل الذين ال يؤمنون بهم، وسلف هؤالء 
ا ُأوِتي رسُل ﴿وِإذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُوا لَن نُّْؤِمن حتَّى نُْؤتَى ِمثَْل م: هم الذين قال اهللا فيهم

 ﴾الَتَهُل ِرسعجثُ ييح لَم١٢٤: األنعام[اِهللا اُهللا َأع.[  
كل من يرى معارضة الشرع بالعقل، ويقدم رأيه : )١(الوجه الرابع والثالثون

على خبر الرسول، فهذا لزعمه أن العقل أصل للشرع، وأن تقديم الشرع على العقل 
  .قدح في العقل الذي هو أصل للشرع

وكالمهم هذا يصح في حالة إقرارهم بصحة الشرع من غير معارضة العقل، 
كأن يقروا بنبوة الرسول، وأن هذا كالمه، وأن مراده من كالمه هو كذا وكذا من غير 

  .شك في شيء من هذه المقدمات
أما لو كان لديهم شك في شيء منها، فإن الجهل بخبر الرسول سيكون هو 

م من الرسول خبر يعلمون به تلك القضية المتنازع فيها بدون حالهم، حيث ال يكون لديه
  !معارضة العقل، فكيف مع معارضة العقل؟

وكذلك النبوة، فمن يجهل أن الرسول عالم بما يخبر به، وأنه معصوم من أن 
يقول الباطل، لم يمكن أن يعلم حكمها بخبره، فمتى جوز أن الرسول يخبر بما ال يعلم، 
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–– 

 )١٤٦٩(

الخطأ فيما يخبر به عن اهللا واليوم اآلخر، أو أنه يكذب، لم يستفد وأنه يجوز عليه 
  .بخبره علما

ومن هذا طريقه يمتنع أن يستفيد العلم من خبر الرسول، فكيف يتكلم في 
  !معارضته؟

أن قول الذين يعارضون الشرع بالعقل قول فاسد : )١(الوجه الخامس والثالثون
ض السمعيات دون بعضها اآلخر، مع أنه ليس بسبب تناقضه؛ ألنهم يوجبون تأويل بع

  .ألحد من أهل القبلة أو غيرهم إمكانية تأويل جميع السمعيات
ما الفرق بين ما أولتموه فصرفتم معناه الظاهر البين، : وإذا كان كذلك قيل لهم

  وبين ما أقررتموه؟
م فهم بين التأويل واإلقرار، فيتأولون ما عارضه عقلي قاطع، ويقرون ما ل

  .يعارضه عقلي قاطع
عندها يحكم عليهم بالعجز عن نفي التأويل عن شيء؛ إذ ال يمكنهم نفي جميع 

  . المعارضات العقلية
كما أن مدلول الدليل السمعي ال يمكنهم الجزم به حتى لو لم يعارضه عقلي 
قاطع؛ ألنهم يجوزون على الشارع أن يكون مراده مخالفًا للقول الذي يقوله، ألن في 

ليات الناس الدقيقة على مر السنين ما يخالف ذلك، لجواز أن يكون مراد كالمه عق
  . مخالفًا لمقتضاه بدون ذلك؛ لتفاوت العقول

  . وهذا يوجب عدم االستدالل بشيء من أخبار الرسول على العلم بما أخبر به
وإن منعوا التأويل بدعوى أنه معلوم باالضطرار أنه أراده، فإن كل نص وارد 

  .ن للدافع له أن يقول ما يعلم باالضطرار أنه أراد هذايمك
هنا يكون للمثبت وللمنازع في آن واحٍد أن يقول كل واحد منهما لآلخر أنه يعلم 

  .باالضطرار أنه أراد كذا
لكن المثبتين للعلو والصفات ال يتناقضون؛ ألن هذا عندهم معلوم باالضطرار 

فهو متناقض؛ ألنه لو قال لغيره من النُّفاة شيًئا، ، خالفًا لمن نازعهم من دين الرسول 
إما أن تقبل مثل هذا وإال كنت متناقضا وبان : ألمكن ألهل اإلثبات للعلو أن يقولوا له
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  )١٤٧٠(

فساد قولك، فال يستقيم لك قوٌل عند واحٍد من الطوائف، وذلك يبين فساد قوله، وهو 
  .المطلوب

فات دون بعض لن يجد لهم قانونًا فيما إن كل من يتأمل كالم المثبتين لبعض الص
أثبتوه أو أولوه، بل يلزمهم من ذلك إمكانية تأويل جميع النصوص؛ لذلك يؤولون كل 

  .النصوص باستثناء ما علم ثبوته بدليل منفصل عن السمع، فإنه يقرونه
نه ال تأويل إال لما عارضه عقلي قاطع، مما يلزم منه أ: وهذا يثبت بطالن قولهم

ال يستفاد من السمعيات علم، كما ذكره الرازي وغيره، وهذا كالم متناقض باطل؛ ألنهم 
  .في الحقيقة يستفيدون منها علما

ومن ال يتناقض منهم، فإنه ال يثبت أخبار الرسول إال بدليل منفصل عن السمع 
  .حتى يصدق بها

 مشكوك فيه موقوف؛ أما من لم يثبت بدليل منفصل، فإنه ال يثبت وال ينفى، بل
لذلك فحقيقة قولهم عزٌل للرسول عن موجب رسالته واإليمان بأخباره، وجعله كأبي 
حنيفة مع الشافعي، وأحمد بن حنبل مع مالك، أي كأحد الفقهاء مع باقي الفقهاء يختلفون 

  .ويتفقون فيما بينهم
إال الوقوع ليس أمام من يعرض عن األدلة الشرعية : )١(الوجه السادس والثالثون

  .بالشك والحيرة، أو الوقوع بالشطح والطامات
وذلك أن الشك والحيرة طريقة النظار أهل األدلة القياسية العقلية، وأما الشطح 

  . والطامات فهي طريقة الصوفية أهل العبادة الكشفية
ومعلوم أن كل ما خالف الكتاب والسنة في هاتين الطريقتين، فإنه فيه من 

فساد ما ال يحصى؛ لذلك من كان له نوع عقل وتمييز، فمآله للشك والحيرة، التناقض وال
ومن كان من أهل الجهل، فمآله للشطح والطامات التي تدل على أنهم أجهل خلق اهللا 

لتصديقهم بها .  
فغاية النظار هي الشك والحيرة، أي عدم التصديق بالحق، وغاية الصوفية 

اطل؛ لذلك نجد أن حال النظار كحال اليهود، وحال الشطح والطامات، أي التصديق بالب
الصوفية كحال النصارى، ومع هذا فقد اعترف حذّاق أهل الكالم والنظر العقلي 

  .بوقوعهم بالشك والحيرة
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 )١٤٧١(

فهذا الشيخ أبو الفضل جعفر الهمذاني يرد على من اعتلى المنبر من المتكلمين 
عو اهللا تعالى، أال يتجه قلبه ولسانه كيف بمن يد: لما نفى العلو على العرش، فقال له

  ! ونفسه إلى العلو، فال يلتفت يمنة وال يسرة؟
  .وغير أبو الفضل كثير من أهل الكالم اعترفوا بذلك

من لوازم وحقائق ومضامين معارضة الشرع بالعقل : )١(الوجه السابع والثالثون
ربه تعالى، ومالئكته، انتفاء الهدى والنور والعلم والحق عما أخبر به الرسول عن 

  . وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر
أي إن الرسول لم يهد الناس إلى الحق، ولم يبلغهم البالغ المبين، ولم يخرجهم 

  .من الظلمات إلى النور، ولم يهدهم إلى الصراط المستقيم
لذلك يكون من المعلوم من الدين بالضرورة بطالن لوازم معارضة العقل 

الزم يدل على بطالن الملزوم؛ ألن لوازم قولهم هذا هو من أعظم للشرع، وبطالن ال
  .الكفر واإللحاد

ألنهم جعلوا خطاب القرآن العلمي، الذي قدره وصفته أشرف من الخطاب 
العملي، خطابا ال يستفاد منه معرفة، وأن مراد الخطاب ومقصوده مجهول، لعدم بيان 

به ال يكون إال بالرجوع إلى آرائهم الرسول له، وأن طريق معرفة خبر الرسول عن ر
  .وأذواقهم

فإن وافق خبر الرسول رأيهم وذوقهم صدقوا بمفهومه ومقتضاه، وإال أعرضوا 
  . عنه، فصار خبر الرسول كإسرائيليات أهل الكتاب التي يجب اإلعراض عنها

وهذا معلوم من الدين بالضرورة فساده وانحرافه؛ إذ كل من يعلم دعوة الرسول 
 لم يكن يدعو إلى هذا االعتقاد الذي مؤمنين أو الكافرين، فإنه يعلم أن الرسول من ال

  .يلزم الكثير من أنواع الكفر واإللحاد
 لم يبين للناس على مقتضى قولهم يكون الرسول : )٢(الوجه الثامن والثالثون

ق ألجله، الحق والهدى والمعرفة من أصول اإليمان، ومقاصد النبوة، وأجّل ما خُلق الخُل
  .بل بين للناس األمور العملية فقط
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أما ما هو أشرف وأعظم من األمور العملية، فهو عند الذين عارضوا الشرع 
بالعقل، ألنه يستفاد من خطابهم العلم باهللا ومالئكته وكتبه ورسوله والمعاد، خالفًا 

  .لألنبياء والمرسلين الذين ال يستفاد من خطابهم وكالمهم شيء
ن العلم والهدى والمعرفة التي أتى بها أئمة الجهمية، كالجعد بن درهم، لذلك يكو

وتلميذه الجهم بن صفوان، وأتباعهم كأبي الهذيل العالف، وأبي إسحق النظام، وبشر 
المريسي، وثمامة بن أشرس وأمثالهم؛ أفضل وأشرف من الوحي الذي نزل على 

؛ ألن أتباع الجهمية دنا محمد األنبياء والمرسلين، وعلى خاتمهم سيد ولد آدم سي
يرون أن األنبياء والمرسلين لم يبينوا أفضل العلم وأشرف المعرفة التي بينها أئمة 

  .الجهمية
مما يعني أفضلية أئمة الجهمية على األنبياء والمرسلين في العلم باهللا وبيانه، كما 

من مشكاة خاتم األولياء، صرح بذلك أئمتهم من أن األنبياء والمرسلين يستفيدون العلم 
وأن الفالسفة واألئمة واألقطاب أفضل من األنبياء والمرسلين، كما يرى سلفهم من 

  .الباطنية اإلسماعيلية والصوفية المتفلسفة
لو سكت الرسل عن الكالم في هذا الباب للزم تفضيل : )١(الوجه التاسع والثالثون

  .ا الشرع بالعقلشيوخ نفاة الصفات الذين لم يسكتوا، بل عارضو
فكيف إذا كان كالم الرسل يفهم منه مخالفة الحق حسب زعم النفاة الذين يرون 

  الحق في كالمهم؟
هنا يكون الرسل على زعمهم قد لبسوا ودلّسوا، وأضلّوا الخلق بتجهيلهم 
وإخراجهم إلى الجهل المركّب، فيكون طريقهم الحيرة والشك، حتى جعلوا الناس ال 

الحق والباطل، وال الهدى من الضالل؛ ألن ما أخبروا به يعارض طرق يفرقون بين 
  .العلم العقلية الكشفية

مما يعني أن كالمهم يوقع في الضاللة والشبهة؛ ألنه يمرض وال يشفي، ويضل 
وال يهدي، ويضر وال ينفع، ويفسد وال يصلح، وال يزكي النفوس، وال يعلمها الكتاب 

 ضل من الفالسفة والمتكلمين من الخير أكثر من كالم والحكمة، حتى إن في كالم من
  .اهللا ورسله
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 )١٤٧٣(

بل يقتضي هذا أن كالم اهللا ورسوله قد أفسد عقول الناس، وأضلهم في دينهم، 
وأوجب عليهم اعتقاد نقيض الحق في اإليمان باهللا ورسله، أو أن يرتابوا ويشكوا في 

ي اجتهادهم في عقولهم تعبا الحق، أو في حال معرفتهم بعقولهم، فإنهم سيتعبون ف
عظيما حتى يعارضوا كالم اهللا ورسله بعقولهم، بأن يصرفوا معناه إلى ما تقتضيه 

  .أقيستهم العقلية الفاسدة
فهم يرون أن الرسل قد خاطبوا الناس بالضاللة ال بالهدى، وبالباطل ال بالحق، 

ضته بالعقل، وصرفه وبالجهل ال بالعلم، وأن االنتفاع من خطاب الرسل يكون بمعار
عن معناه الظاهر؛ بأن يردوا النصوص إلى ما تقتضيه أقيستهم العقلية الفاسدة، ألنها 

  .في نظرهم ضاللة وجهل
فحال النفاة المعارضين لكالم الرسل، كحال من أرسل مع الحجاج من يدلهم على 

 طريق طريق مكة، وأوصى الحجاج بأن يناقضوا كالم األشخاص الذين يدلونهم على
مكة، بأن يجتهدوا بنظرهم، ويسلطوا عقولهم على كالم الذين يدلونهم على الطريق إلى 

  .مكة، بأن يعارضوه ويحرفوه عن معناه
وهذا سيؤدي إلى ضياع الحجاج وعدم وصولهم إلى مكة، وقد يكون في ذلك 

  .هالكهم لمخالفتهم كالم الذين يعرفون طريق مكة
 األشخاص الذين يدلون طريق مكة لم يكن مريدا لهم فالذي أمر الحجاج بمخالفة

الهداية إلى السبيل، والطريق القويم، بل مفسدا عليهم دينهم ودنياهم، وإن قال أردت من 
ذلك أن يعمل الحجاج عقولهم لمعرفة الطريق بمخالفة كالم األشخاص الذين يدلون على 

  .طريق مكة حتى ينالوا أجر المجتهدين المجالدين
  !ا، هل من الممكن أن يصدق كالمه عاقل أو يقبل عذره؟هن

بالتأكيد ال، فما حصل مع الحجاج هو ما يقوله النُّفاة في رسل اهللا الذين أرسلهم 
  .لهداية الخلق إلى صراطه المستقيم

إذ جعل هؤالء النفاة كالم اهللا ورسله يهدي إلى الباطل مع أن حقيقته الهداية إلى 
لحقائق، وإفسادهم للطرائق، وإضاللهم للخالئق، لما جعلوا الشرك الحق، وذلك بقلبهم ل

باهللا تعالى والتعطيل طريقًا إلى توحيد اهللا تعالى، وجعلوا إطفاء نور اهللا تعالى طريقًا 
  .إلظهار نوره تعالى، وجعلوا تكذيب الرسل طريقًا إلى تصديقهم



– 

  )١٤٧٤(

خاطب الناس بكالم معلوم بالضرورة عند العقالء أن من ي: )١(الوجه األربعون
عظيم القدر، كبير الشأن، في علوم الطب أو الحساب أو النحو أو السياسة أو األخالق، 
أو غيرها من العلوم، ثم يذكر أنه أبان لهم وعلمهم وفهمهم وهداهم به، مع أن كالمه لم 
يكن به بيان وال علم وال معرفة، بل إن داللة كالمه على الجهل ومناقضة الحق أكمل، 

  .على نقيض العلم أدلو
فإن حال هذا المتكلم إما إفراط في الجهل والضاللة، أو الكذب والشيطنة 
والنذالة، مع أن هذه العلوم من علوم الدنيا، فكيف إذا كان خطابه بكالم في أجّل وأسمى 

  !المطالب والمقاصد التي هي أمور الغيب، والعقائد اإللهية، والحقائق الربانية؟
لة كالمه فيها داللة على الجهل، ومناقضة الحق والعلم والمعرفة إذن تكون دال

والتوحيد، بل يرى نسبة كالمه هذا إلى خالق األنام، وأن المخالف له شبيه باألنعام، 
  . وأشر من الجهلة الضالل الكفار الطغام

هنا يكون حال هذا المتكلم في غاية الجهل والضالل، أو في غاية اإلفك والبهتان 
  .اللواإلض

وحال هذا المتكلم هو حال رسل اهللا تعالى عند المالحدة؛ إذ هو حقيقة قولهم في 
رسل اهللا، الذين هم أفضل وأعلم وأعظم خلق اهللا لهداية الناس، وعلى رأسهم خاتمهم 

، الذي هو أعلمهم باهللا، وأنصحهم لعباد اهللا، وأفصحهم في بيان الهدى سيدنا محمد 
  .والحق

 جاهل بالحق، أو يقصد عدم بيان وتعليم  يرون أن الرسول وهؤالء المالحدة
وهداية المخاطبين للحق، أو عاجز عن بيان الحق واإلفصاح عنه، مع أن سيدنا رسول 

 هو أعلم الخلق باهللا وبتوحيده، وبأصول اإليمان وأمور الغيب، وأحرص الخلق اهللا 
كُم رسوٌل من َأنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما ﴿لَقَد جاء: على هداية الناس وتعليمهم، قال تعالى

 ﴾ِحيموفٌ رءر ْؤِمِنينكُم ِبالْملَيع ِريصح ِنتُّمِإن : ، وقال تعالى]١٢٨: التوبة[ع﴿
  ].٣٧: النحل[تَحِرص علَى هداهم فَِإن اَهللا لَا يهِدي من يِضلُّ﴾ 

 مناقضا للحق والعلم والهدى والبيان، بل لذلك يمتنع أن يكون كالم رسول اهللا
  .الجهل والضاللة والباطل في كالمه مناقض لكالم رسول من رب العالمين

                                         
  .٩٥-٣/٩٢ل درء تعارض العقل والنق  )١(



–– 

 )١٤٧٥(

أن المسلم والكافر اللذين سمعا القرآن يعلمان : )١(الوجه الحادي واألربعون
﴿الم : بالضرورة أن كل من اتّبع القرآن فقد ضمن الهدى والفالح، كما في قوله تعالى

﴿فَمِن اتَّبع هداي فَلَا : ، وقوله تعالى]٢: البقرة[ريب ِفيِه هدى لِّلْمتَِّقين﴾  الَ ِلك الِكتَابذَ
  ].١٢٣: طه[يشْقَى﴾  ولَا يِضلُّ

ومعلوم أيضا أن من عارض القرآن وخالفه استحق الذم والمجادلة بما يناقض 
  ].٤: غافر[ُل ِفي آياِت اِهللا ِإلَّا الَِّذين كَفَروا﴾ ﴿ما يجاِد: معارضته، كما في قوله تعالى

وبما أنه قد علم أن اتباع القرآن يضمن الهدى والفالح، والذم لمن عارضه 
وخالفه، فهنا يكون من المعلوم بالضرورة أن من أنزل القرآن قد أخبر أن الذي عِلم 

هل الضاّل به هو من الحق واهتدى به هو من صدق بمضمون أخباره، وأن الجا
  !أعرض عنه وخالفه، فكيف بمن عارض ذلك وناقضه؟

فإذا كان المعرض المخالفُ جاهلًا ضالا ألنه لم يقل بما أخبر به القرآن عن 
  !صفات اهللا واليوم اآلخر، فكيف بمن ناقضه؟

فالمعرض المخالف هو من أهل الجهل البسيط عند من جاء بالقرآن، والمناقض 
أهل الجهل المركب، وقد ضرب اهللا تعالى مثلًا بالجهل المركب كما في قوله له هو من 

﴿والَِّذين كَفَروا َأعمالُهم كَسراٍب ِبِقيعٍة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى ِإذَا جاءه لَم يِجده : تعالى
، وضرب مثلًا آخر ]٣٩: النور[ِريع الِحساِب﴾ واُهللا س ووجد اَهللا ِعنده فَوفَّاه ِحسابه شَيًئا

﴿َأو كَظُلُماٍت ِفي بحٍر لُّجيٍّ يغْشَاه موج من فَوِقِه موج من فَوِقِه : في الجهل البسيط
ِل اُهللا لَه نُورا ومن لَّم يجع سحاب ظُلُماتٌ بعضها فَوقَ بعٍض ِإذَا َأخْرج يده لَم يكَد يراها

  ].٤٠: النور[فَما لَه ِمن نُّوٍر﴾ 
وحتى يتضح لنا الجهل البسيط والجهل المركب بشكل تام، فإنه يجب علينا 

، اإلعراض عما جاء به الرسول : أحدهما: معرفة أن الضالل يتشابه في أمرين
  .والسنة بالمعتقدات المخالفة للكتاب معارضة ما جاء به الرسول : والثاني

فمناقضة ومعارضة ما أخبر به الرسول تكون بمخالفة ما جاء به، سواء بالقلب 
أو باللسان، وهذه هي البدعة المخالفة للكتاب والسنة، وهؤالء هم أهل الجهل المركب 

  .الذين أعمالهم كسراب بقيعة

                                         
  .٩٦-٣/٩٥درء تعارض العقل والنقل   )١(



– 

  )١٤٧٦(

، وال يفهمونه وال أما أهل الجهل البسيط، فهم الذين يجهلون خبر الرسول 
  .رفونه بقلوبهم، وهؤالء هم أهل الظلماتيع

أعظم ما يتجلى فيه تناقض هؤالء تقسيمهم : )١(الوجه الثاني واألربعون
  :للمعلومات إلى أقسام ثالثة

  . ما يعلم بالعقل وحده- أ
  . وما يعلم بالسمع وحده-ب

  . وما يعلم بهما معا- جـ
ن وجوده وعدمه؛ مما إال أنهم جعلوا ما يعلم بالسمع وحده هو اإلخبار عما يمك

يعني نفي أن يكون الدليل السمعي حجة في هذا القسم أيضا، والسبب في ذلك أن الدليل 
السمعي إذا دل على أحد طرفي الذي يمكن وجوده وعدمه، وجوزنا عدم ثبات مدلول 
الدليل السمعي؛ كان من الممكن عدم ثبات المدلول المخبر به في نفس األمر، وأن ما 

ول الشارع يخالف مراده، مع عدم الحاجة إلى تجويز معارضة الدليل العقلي دل عليه ق
  .لذلك

فإن المعارض الدال على أن مدلول الدليل السمعي غير ثابت، «: يقول ابن تيمية
أو أن الشارع لم يرد بكالمه ما دل عليه إذا قدر عدمه، لم يلزم انتفاء مدلوله، فإن 

دم الدليل العقلي النافي لموجب الدليل السمعي عدم الدليل ال ينعكس، فال يلزم من ع
مدلوله، إذا جوزنا أن يكون مدلوله ثابتًا في نفس األمر، فإنه كما ال يلزم من عدم علمنا 

  .)٢(»عدم الدليل، ال يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه
سمع في وهذا هو إنكار الخالق ونهاية اإللحاد؛ إذ يبنى عليه عدم االستدالل بال

  ... األمور التي ليس للعقل فيها مجال؛ كالمعاد واألخرويات 
وأصل ضاللتهم أنهم يجوزون مخالفة الدليل العقلي القاطع لما يدل عليه الدليل 
السمعي، وهذا األصل هو الذي أوقعهم في الضاللة واإللحاد، وافتعال التعارض بين 

  .)٣(ذا األمر نفيا قطعياالعقل والسمع، مع أن الواجب عليهم أن ينفوا ه
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–– 

 )١٤٧٧(

ال يمكن لمن عارضوا الكتاب والسنة بآرائهم أن : )١(الوجه الثالث واألربعون
يحكموا على الدليلين المتعارضين بأنهما يقينيان ومتناقضان يستحيل الجمع بينهما؛ ألن 

  .هذه جهالة ال يقول بها عاقل
ن، وأن ما ناقضها هو من لكن نهاية قولهم هو عدم إفادة األدلة الشرعية لليقي

األدلة السمعية الشرعية، ويثبتونه لما ناقضها بما يزعمون أنها براهين قطعية، وما هي 
إال أدلة مبتدعة، وأقيسة عقلية فاسدة، يلزم منها اإللحاد والكفر والنفاق واإلعراض عن 

وُل، كما الحق الذي جاء به الرسول، واإلقبال على الباطل الذي يناقض ما جاء به الرس
 ﴿وهمتْ كُلُّ ُأمٍة ِبرسوِلِهم ِليْأخُذُوه: هو حال الذين جادلوا الرسل بالباطل في قوله تعالى

  ].٥: غافر[وجادلُوا ِبالْباِطِل ِليدِحضوا ِبِه الحقَّ فََأخَذْتُهم فَكَيفَ كَان ِعقَاِب﴾ 
ِه ِإلَّا الَِّذين كَفَروا فَالَ يغْررك تَقَلُّبهم ِفي ﴿ما يجاِدُل ِفي آياِت اللَّ: وقوله تعالى

والِْجن  ﴿وكَذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ نَِبيٍّ عدوا شَياِطين اِإلنِس: ، وقوله تعالى]٤: غافر[الِبالِد﴾ 
وما   فَعلُوه فَذَرهمولَو شَاء ربك ما يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخْرفَ القَوِل غُرورا

وِليقْتَِرفُوا ما هم  وِليرضوه يفْتَرون، وِلتَصغَى ِإلَيِه َأفِْئدةُ الَِّذين الَ يْؤِمنُون ِباآلِخرِة
 ﴾قْتَِرفُون١١٣- ١١٢: األنعام[م.[  

ها وهؤالء المعارضون للكتاب والسنة بآرائهم وبأدلتهم المبتدعة التي يسمون
براهين قطعية، هم ممن يجب تحذير المؤمنين منهم؛ ألنهم من جنس المكذبين للرسل، 
 لذلك فمجاهدة الكفار والمنافقين ال تكون باالحتجاج بأقوال من كذّبه المرسلون، والرد

  :على هؤالء يكون ببيان التالي
  . أن نبين فساد قياسهم العقلي الذي ادعوا معارضته لخبر الرسول - أ

 يخالف دعوى معارضة ما جاء به من أن نبين أن تصديق الرسول  -ب
  .األدلة اليقينية المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا ينتفع به من آمن بالرسول

 أن نبين أن من المعلوم بضرورة العقل أو معلوم بنظره أن الدليل العقلي - جـ
  .لالصريح ال يعارض الدليل الشرعي الصحيح الذي جاءت به الرس

وهذا فيه إفحام وإبطال لحجج المنازع على اإلطالق، سواء كان مرتابا بخبر 
  .الرسول، أو في قلبه ريب في نفس اإليمان برسالة الرسول 
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– 

  )١٤٧٨(

ويجب أن نعلم أن هؤالء ليس معهم في معارضتهم لما جاء به الرسول أي دليل 
لمعارضة األدلة من جهة الرسول، بل كل ما لديهم ظنون عقلية فاسدة يتمسكون بها 

  .الشرعية وتقديمها عليها
اعترف أئمة النظر واالستدالل من المتكلمين : )١(الوجه الرابع واألربعون

والفالسفة بعدم توقف العلم بصحة السمع على العقليات، بل العقليات ليست أصلًا 
للسمع، المتناعها أن تكون أصلًا له؛ لذلك فحكمها البطالن، مع أن الذين يقدمون 

  .العقليات على السمعيات يرون أن العقليات أصل للسمع مع معارضتها له
فإن جماع هذه الطرق هي طريقان أو «: يقول ابن تيمية عن طرق االستدالل

  :ثالثة
طريقة األعراض واالستدالل بها على حدوث الموصوف بها أو ببعضها 

  .كالحركة والسكون
بها ممكن أو محدث، فهاتان وطريقة التركيب واالستدالل بها أن الموصوف 

  .)٢(»الطريقتان هي جماع ما يذكر في هذا الباب
  :تعقيب الباحث

إن دعوى القانون الكلي الذي يلزم بتقديم العقل على النقل عند مظنة التعارض 
 ، ووصف للخالق بينهما دعوى باطلة؛ ألنها طعن وتكذيب باهللا تعالى وبرسوله 

ل والتضليل، فضلًا عن استحالة التعارض بين العقل بالعجز والنقص والعبث والتجهي
  .الصريح والشرع الصحيح

وهذا واضح وجلي في األربعة وأربعين وجها التي أبطل بها شيخ اإلسالم ابن 
، الذي »درء تعارض العقل والنقل« هذا القانون في سفره العظيم – رحمه اهللا –تيمية  
 –لإلمام فخر الدين الرازي » أساس التقديس« للرد على كتاب -  كما ذكرنا - ُألّف 

 بل واضح وجلي أيضا قبل قراءة مضمون هذا السفر العظيم من خالل –رحمه اهللا 
قراءة عنوانه، فكل من يطلع على عنوان هذا السفر العظيم سيصل إلى نتيجة حكم شيخ 

لة التعارض  وهي بطالن القانون الكلي، وذلك باستحا– رحمه اهللا –اإلسالم ابن تيمية 
بين العقل والنقل، وامتناع التضاد والتناقض بينهما، فالعالقة بين العقل الصريح 
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 )١٤٧٩(

والشرع الصحيح عالقة تكامل ووئام، وليست عالقة تناقض وتضاد؛ ألن الحقيقة هي 
  .أن نقيض العقل هو الجنون والخبل، وليس الشرع والنقل أو الوحي

لة زائفة، وليست مشكلة حقيقية، لما لذلك اصطنع الفالسفة والمتكلمون مشك
جعلوا الشرع نقيضا للعقل، وأعلنوا العداء المزعوم بينهما، وأنه ال سبيل إلى رفعة 
العقل إال بطمس الشرع وإخضاعه للعقل؛ مما أدى بهم إلى االنحراف عن الصراط 

و المستقيم، ووقوعهم بالضاللة والريبة والشك والوسوسة والشقاء النفسي، وهذا ه
 صلوات اهللا –مؤدى منهجهم الفلسفي الكالمي البعيد عن مسالك األنبياء والمرسلين 

  . وسالمه عليهم
أهل الحديث، فهو المنهج اإليماني ) أهل السنة والجماعة(أما طريق أهل الحق 

القرآني، والطمأنينة القلبية والنفسية، الذي ال تعارض فيه بين العقل الصريح والشرع 
وأن العقل خاضع للشرع، ويستنير بنوره في ظلمات الغيبيات؛ إذ ال نور له الصحيح، 

غير نور الشرع والوحي، فمن غير نور الشرع سيتيه العقل في غياهب الظلمات، 
فيخلط بين الخالق والمخلوق، ويخلط بين عالم الغيب وعالم الشهادة؛ مما يؤدي به إلى 

  .لبدعة والكفر واإللحادالفساد العقدي والريبة والشك والضاللة وا



– 

  )١٤٨٠(

  :الخاتمة
 من – رحمه اهللا –وفي ختام دراستي عن موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 أرجو من اهللا تعالى أن – رحمه اهللا –القانون الكلي عند اإلمام فخر الدين الرازي  
  .أكون قد وفِّقت في هذا البحث، وإن كان الجهد اإلنساني ال يخلو من التقصير

  : توصلت إلى أهم النتائج والتوصيات، وهي كالتاليهذا وقد
  : النتائج-أ
 قد سمى تقديم العقل على النقل – رحمه اهللا – أن اإلمام فخر الدين الرازي  - ١

  .بمصطلح القانون الكلي الذي يلزم اتباعه وكأنه أمر مسلَّم به، ويصدق على الجميع
من كونه فكرة أو رأيا أو  أن مصطلح القانون الكلي يعتبر منهجا أكثر - ٢

  .اعتقادا
 أن أول من عارض نصوص الوحي بالعقليات هو الجهم بن درهم ومن بعده - ٣

  .الجهمية في أواخر عصر التابعين
 بعد الجهمية انتقلت معارضة نصوص الوحي بالعقليات من الجهمية إلى - ٤

  .المعتزلة وباقي الفرق الكالمية والفلسفية
م االتفاق باألقوال واآلراء بين الفالسفة والمتكلمين الذين  كثرة التناقض وعد- ٥

  .يقدمون المعقوالت على نصوص الوحي
 اتفاق العقالء على أن ما يسميه الناس دليلًا من العقليات والسمعيات أو - ٦

  .يظنونه دليلًا ليس بالضرورة أن يكون دليلًا
 والسنة ال يوجد فيهما  وقوع كثير من المتكلمين بالخطأ لما قالوا إن الكتاب- ٧

قسم العقليات : أدلة عقلية، وهذا ما جعلهم يقسمون أصول الدين إلى قسمين اثنين هما
  .التي تعلم بالعقل فقط، وقسم السمعيات التي تُعلم بالكتاب والسنة دون العقل

التأويل :  مآل المعارضين لنصوص الوحي بالعقليات إلى أمرين باطلين هما- ٨
  .أو التفويض

 العقليات المعارضة لنصوص الوحي كالكالميات والفلسفات مبنية على أقوال - ٩
  .مشتبهة مجملة، وفيها التباس، تتناول الحق والباطل؛ ألن االشتباه فيها باللفظ والمعنى

 العقليات التي خالفوا فيها نصوص الوحي هي عقليات فاسدة مبنية على -١٠
  . واألعراض اللذين ثبت بطالنهماالتركيب وعلى االستدالل بحدوث الحركات
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 كانت معارضة نفاة الصفات من المتكلمين لنصوص الوحي بالعقليات -١١
الفاسدة مسوغًا للمالحدة الدهرية من الباطنية وغيرهم إلنكار اليوم اآلخر والمعاد؛ 

  .بدعوى معارضة النصوص اإللهية للعقليات
 وتقديم الهوى على  أن أصل الشرور كلها في معارضة النص بالرأي،-١٢

  .الشرع
 معارضة نصوص الوحي بالعقليات يفتح بابا عظيما من الشر؛ إذ يمكِّن -١٣

كلَّ من سولتْ له نفسه ألَّا يؤمن بأي شيء جاء به الوحي، ألن عقول الناس متفاوتة، 
والشيطان يوسوس في نفوس الناس بكثير من الشُّبهات، وهذا ظاهر في القرامطة 

ية الباطنية الذين عارضوا ظواهر النصوص الشرعية زاعمين منافاة العقل واإلسماعيل
  .لظاهرها

 معارضة الكتاب والسنة بالعقليات وتقديمها عليهما هو مما أخبر به النبي -١٤
من اتِّباع بعض المسلمين لليهود والنصارى حذو القذة بالقذة .  

عقل أن يخالف الشرع مع  الشرع والعقل متالزمان في الصحة، وال يمكن لل-١٥
  .أن العقل دال على صحة الشرع

 تقديم األدلة العقلية أو الكشف أو غيرهما على أدلة الكتاب والسنة يعني -١٦
 في المسائل العلمية، وتكذيب أخبار الرسول التي بطالن االستدالل بكالم اهللا ورسوله 

  .أخبر بها، بل تكذيب بكل ما أوحى اهللا إليه من أخبار
  من مسلمات دين اإلسالم أنه يوجب على المسلمين تصديق الرسول -١٧

 قطعي الثبوت، ومن يخالفه ليس بمؤمن، حتى لو كان مقرا فيما أخبر به، وأن خبره 
  .بالرسول، ومصدقًا له فيما أخبر

 العقل أصل للشرع في حال إقرارهم بصحة الشرع من غير معارضة -١٨
  .العقل

 الشرعية بالعقليات ويعرض عنها، فإنه سيكون فريسة  من يناقض األدلة-١٩
للشك والحيرة كأهل األدلة القياسية العقلية الفاسدة، أو الوقوع بالشطح والطامات 

  .كالمتصوفة أهل العبادة الكشفية
 من لوازم وحقائق ومضامين معارضة الشرع بالعقل انتفاء الهدى والنور -٢٠

  .وحيوالعلم والحق عن كل ما جاء به ال
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 لم يبين  على مقتضى قول من يعارض الوحي بالعقليات أن الرسول -٢١
  .للناس الحق والهدى والمعرفة من أصول اإليمان ومقاصد النبوة

 تقديم العقليات على نصوص الوحي هو تفضيل لشيوخ نفاة الصفات، الذين -٢٢
هم الصالة  علي–لم يسكتوا بل عارضوا الشرع بالعقل، على األنبياء والمرسلين 

  .والسالم
 جاهل بالحق، أو  تقديم العقليات على نصوص الوحي تعني أن الرسول -٢٣

يقصد عدم بيان وتعليم وهداية المخاطبين للحق، أو عاجز عن بيان الحق واإلفصاح 
  .عنه

  : التوصيات- ب
 ضرورة التمسك بظواهر نصوص الكتاب والسنة الشريفة على فهم السلف - ١

؛ ألن ظاهر النص هو مراد اهللا بة والتابعين وتابعي التابعين الصالح من الصحا
  .، والرسول بدوره بلغه ألصحابه تعالى الذي بلَّغه لرسوله 

 عدم صرف ظواهر نصوص الكتاب والسنة الشريفة بدعوى التأويل، وهو - ٢
صرف المعنى الظاهري للنص إلى معنًى آخر لقرينة ما؛ ألن هذا هو التأويل المذموم 

  .والقبيح، خالفًا للتأويل المحمود الذي يأتي بمعنى التفسير، أو مآل الشيء وحقيقته
 ضرورة التحذير من التأويل الباطني عند الباطنية اإلسماعيلية والمالحدة - ٣

  .الذين طعنوا في نصوص القرآن والسنة الشريفة
صرنا وكذلك الحذر من المشاريع االستشراقية وأتباعهم من بني جلدتنا في ع

الحالي، الذين يسعون لنزع القداسة، والعصمة عن نصوص الكتاب والسنة، بدعوى 
، التي تعني علم Hermeneutiqحرية التفكير والعقالنية، ولتبنِّيهم منهج الهرمنيوطيقا 

  .)١(التأويل، وتفسير النصوص الفلسفية والدينية باعتبارها نصوصا رمزية
نقد النصوص اليونانية القديمة، ثم استُخدم لنقد وقد استخدم منهج الهيرمنيوطيقا ل

  .نصوص الكتاب المقدس المحرفة كالتوراة واإلنجيل
وفي زماننا توجد مشاريع ينفذها بعض من بني جلدتنا ممن باع دينه ألجل حطام 

  .الدنيا الزائل، وهؤالء أهل األهواء، فضلًا عن الذين لُبس عليهم بالشبهات

                                         
  .٢/٥٥٥موسوعة الالند الفلسفية، أندريه الالند،   )١(
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ا هو كسب ود المستشرقين بتنفيذ مشاريعهم، وهدفهم ومقصد هؤالء جميع
الرئيس هو عزل الكتاب والسنة الشريفة وكتب التفسير بالمأثور عن عقول وأفهام 
المسلمين؛ حتى ال يقتدوا بهما وفق فهم السلف الصالح، بحيث تكون عالقة المسلم 

  .بالوحي مثل عالقة النصارى باإلنجيل المحرف
هم باختصاٍر بأنه محاولة لنزع القداسة عن نصوص الوحي ويمكننا أن نوجز هدف

  .حتى يكون ككالم البشر؛ ليسهل عليهم بعد ذلك إلغاء وتعطيل الشرع
لذلك نالحظ أنهم يريدون إعادة إنتاج فرقة الباطنية اإلسماعيلية؛ من خالل فرض 

لوثني، التأويل الباطني على نصوص الكتاب والسنة عن طريق منهج الهيرمنيوطيقا ا
الذي يتعامل مع نصوص الوحي من باب نقدها وتفريغها من مراد اهللا تعالى وكأنها من 

  .كالم البشر؛ حتى يضعوا محلَّها الشك والضالالت اإللحادية
 ألنه كان -  رحمه اهللا-  وجوب إحسان الظن باإلمام فخر الدين الرازي- ٤

ي غير محله؛ ألن مسائل العقيدة ال مجتهدا في مسألة القانون الكلي، وإن كان اجتهاده ف
 كان يتعبد اهللا تعالى بهذا -  رحمه اهللا-اجتهاد فيها مثل مسائل الفروع، ونعلم أنه

 أراد تنزيه النص -  رحمه اهللا- القانون الجائر حسب ما أداه إليه عقله، ونجزم أنه
  .سرائرالشرعي إال أنه وقع في تعطيله من غير قصد، بل بنية حسنة، واهللا يتولى ال

وهذا ينطبق على أهل الكالم من أصحاب النوايا الحسنة الذين لم يعارضوا 
الشرع ويقدموا عليه العقل من باب الهوى والشيطان، كما هو فعل الجهمية والمالحدة 

  .والباطنية والفالسفة وغيرهم من أهل الضاللة واإللحاد
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  :المصادر والمراجع
 عبد اهللا محمد بن عمر الرازي، مؤسسة الكتب أساس التقديس، لإلمام فخر الدين أبي -١

 .هـ، بيروت١٤١٥الثقافية، الطبعة األولى،  
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧البداية والنهاية، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، دار الفكر،  -٢
ترجمة شيخ اإلسالم ابن تيمية لمؤرخ اإلسالم الحافظ الذهبي من الدرة اليتيمة في  -٣

خالد بن سليمان بن علي الربعي، الرسالة العالمية، الطبعة . د: قيقالسيرة التيمية، تح
 .هـ١٤٣٤-م٢٠١٣األولى، 

ترجمة شيخ اإلسالم ابن تيمية، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، حققها وعلق  -٤
- هـ١٤١٩أبو عبد الرحمن سعيد معشاشة، دار ابن حزم، الطبعة األولى،  : عليها

 .م، بيروت، لبنان١٩٩٨
عبد : ء تعارض العقل والنقل، لشيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم، ضبطه وصححهدر -٥

م، بيروت، ١٩٩٧- هـ١٤١٧اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 
 .لبنان

: رسالة أضحوية في أمر المعاد للشيخ الرئيس علي بن الحسن ابن سينا، ضبطها وحققها -٦
 .م١٩٤٩-هـ١٣٦٨فكر العربي، الطبعة األولى، األستاذ سليمان دنيا، دار ال

شعيب : سير أعالم النبالء، للحافظ محمد بن عثمان الذهبي أبو عبد اهللا، تحقيق -٧
هـ، ١٤١٣األرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، 

 .بيروت
الحنفي،  شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز  -٨

أحمد محمد شاكر، من مطبوعات وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة : تحقيق
 .هـ١٤١٨واإلرشاد،  

محمد زهير : صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، تحقيق -٩
 .هـ١٤٢٢بن ناصر الناصر، دار طوق، الطبعة األولى، 

محمد فؤاد : لحسن القشيري النيسابوري، تحقيقصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو ا - ١٠
  .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
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الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم أبي عبد اهللا شمس الدين محمد بن  - ١١
علي بن محمد الدخيل اهللا، دار العاصمة، الطبعة . د: أبي بكر الزرعي الدمشقي، تحقيق

 .رياضالثالثة، ال
عبد الرحمن بدوي، . د: فضائح الباطنية، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق - ١٢

 .مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت
لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، دار صادر، الطبعة  - ١٣

 .األولى، بيروت
حمد بن عمر الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، لإلمام فخر الدين أبي عبد اهللا م - ١٤

 .هـ١٤٠٠طه جابر فياض العلواني، جامعة اإلمام محمد بن سعود، . د: تحقيق
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة،  - ١٥

 .مصر
محمد سيد الكالني، دار : الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق - ١٦

 .ـ، بيروته١٤٠٤المعرفة، 
خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، : موسوعة الالند الفلسفية، أندريه الالند، تعريب - ١٧

 .بيروت، باريس
 نهاية العقول في دراية األصول، فخر الدين الرازي، نسخة مكتبة اآلثار القديمة لراشد  - ١٨

 .٥٠٤أفندي في مدينة قيصري، تركيا، مخطوط رقم 
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  :ملخص البحث
، "شواهد أمالي ابن الشجريل قراءة في توثيق الطناحي" هذه دراسة بعنوان

تهدف إلى استخالص ما ند عن منهج التوثيق المبتغى وتوثيقه بقصد الوصول بالكتاب 
ثمانية وستين وألف نص من شواهد األمالي ضم ت، إلى أقرب درجات النفع البشري

القرآنية ، وثمانية وثالثين نصا من شواهد الحديث الشريف، القرآن الكريم والقراءات 
العرب، وما يربو على األلف نص من الشواهد   وخمسين نصا من األمثال وأقوالستةو

الشعرية دون المكررات منها، جاءت هذه الشواهد موزعة على ثالثة مجلدات استطعنا 
د القرآن الكريم والقراءات في هذا الجزء من البحث أن ندون ملحوظاتنا على شواه

القرآنية في الكتاب كامال، وما يخص الشعر كانت لنا ملحوظات تتعلق باختالف 
الروايات الشعرية اقتصرنا منها على أشعار المجلد األول فقط هنا لكثرتها، وكانت لنا 
ملحوظات أخرى تتعلق بحشد المصادر دون جديد، وملحوظة واحدة في الكتاب كامال 

الروي ، وثالث ملحوظات في الكتاب كامال تتعلق باألبيات التي لم تخرج، تتعلق ب
تتعلق باإلحاالت في الكتاب بأكمله قيدناها أيضا، وقد كانت ثمرة  وثالث عشرة ملحوظة

هذه الدراسة تقييد ملحوظات تتعلق بشواهد القرآن الكريم والقراءات القرآنية الواردة في 
ى تتعلق بشواهد الشعر منها ما هو في الكتاب كامال الكتاب كامال، وملحوظات أخر

ومنها ما يختص بشواهد المجلد األول فقط، وصلت ملحوظاتنا برمتها إلى واحد 
، وتسعين ومائة ملحوظة فصلناها في مواطنها من الدراسة، وأشرنا إليها في الخاتمة

وصول بها إلى باإلضافة إلى التوصية بإعادة النظر في تحقيقات الطناحي من أجل ال
  .أقرب درجات الكمال البشري

  ]توثيق الطناحي لشواهد أمالي ابن الشجري[
  

 
 

 
  أستاذ علم اللغة بجامعتي األزهر وأم القرى
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ABSTACT 
This study is entitled “A Reading in At-Tanahii’s authentication of the 
citations of AmaaliiIbn Ash-Shajarii”. This study aims at extracting and 
documenting the citation methodology followed. The ultimate goal is to 
make the book accessible to the general public. Amaalii contains one 
thousand and sixty eight quotes from the Coran and Coranic readings, 
eighty eight citations from the teachings of the prophet, fifty eight Arabic 
proverbs and quotes, and more than one thousand texts and quotes from 
poetry, not counting the repeated ones. These citations are contained in 
three volumes. In this part of the study, we were able to comment on the 
Coranic citations in the whole treatise. As for poetry, we commented on 
the different narrations but, in this paper, we limited ourselves to the 
poems of the first volume due to their abundance. We also had comments 
about the accumulation of resources without an appropriate analysis. One 
comment in the whole book concerned the narrator. Three comments 
were related to the unreferenced poetry verses in the whole book. We also 
made thirteen remarks about the references cited in the entire book. In 
sum, the result of this study consisted of noting observations concerning 
the Coranic citations and the citations from the Coranic readings 
mentioned in the whole treatise, and remarks related to poetry quotes – 
some of these remarks covered the whole treatise and some covered only 
the first volume. In total of we reached one hundred and ninety-one 
observations that are detailed in the appropriate sections of this study, and 
that we also mentioned in the conclusion. In addition to that, we 
recommended a revision of At-Tanahii’s authentications to make the 
treatise as perfect as humanly possible.  
[At-Tanahii’s authentication of the citations of AmaliIbn Ash-Shajari] 
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 تعالى –الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم األتمان على خير خلق اهللا 
أصحابه، ومن سلك  أجمعين سيدنا محمد بن عبد اهللا النبي األمي الكريم، وعلى آله و–

  ...مسلكه ونهج منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد 
في فقد اطلعت على كتاب األمالي البن الشجري بتحقيق محمود الطناحي 

طبعته األولى على المواقع اإلليكترونية، ثم اقتنيت نسخة ورقية من طبعته الثانية، 
 في سبيل تحقيق – رحمه اهللا –احي وراعني في هذا العمل الجهد الكبير الذي بذله الطن

 – رحمه اهللا –هذا الكتاب ودراسته وإخراجه للقارئ في أقرب صورة أرادها مصنفه 
فأخذت أقرأ النصوص الشعرية الواردة في الكتاب التي جاوزت األلف نص دون 
المكررات، ثم طابقت بين هذه النصوص وبين فهرسها الذي صنعه الطناحي فتبين لي 

ر التي قيدتها تتمة لما في الكتاب من مجهود، وبغية أن يصل هذا العمل بعض األمو
إلى أقرب ما يمكن من الكمال البشري، ثم بعد ذلك نمت فكرة النظر في منهج الرجل 
في توثيق نصوص الكتاب فتابعت مطابقة النصوص الشعرية بمصادرها التي وثق منها 

ق هذه النصوص، فتارة ينص على المحقق فبدا أن الطناحي تنوع تعامله في توثي
اختالف الروايات وتارات ال ينص، األمر الذي جعلني أختبر جميع ما في الكتاب من 
شواهد فتابعت قراءة النصوص القرآنية ونصوص القراءات القرآنية، ونصوص 
األحاديث الشريفة ونصوص األمثال، كما دققت النظر في الحواشي التي علقها المحقق 

صوص ألتبين منهج الرجل في توثيقها، وما ند عن المنهج، وجمعت على هذه الن
أمالي ابن  قراءة في توثيق الطناحي لشواهد" ملحوظاتي لتكون زادا لمقال يحمل عنوان 

 دفعني لإلقدام عليه أنه سيكون مساعدا لجهود المحقق في هذا العمل، وعدم ،"الشجري 
  .من قبلاطالعي على عمل علمي يقيد هذه الملحوظات 

 ولما بلغت نصوص القرآن الكريم والقراءات القرآنية ثمانية وستين وألف 
نص منها تسعة نصوص ومائة نص للقراءات القرآنية، وبلغت نصوص األحاديث 

ة وخمسين ستالشريفة ثمانية وثالثين نصا، وبلغت نصوص األمثال وأقوال العرب 
لف نص دون المكرر رأيت أن يأتي مقالي نصا، وبلغت نصوص الشعر ستا ومائتين وأ

في أجزاء، األول يتعلق بملحوظاتنا على نصوص شواهد القرآن الكريم والقراءات 
بالشواهد الشعرية في الكتاب كامال سوى  القرآنية في الكتاب كامال، وكل ما يتعلق



– 
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كتاب الروايات التي قصرت الملحوظات المتعلقة بها على نهاية المجلد األول من ال
  .- تعالى –فقط، ثم تتوالى هذه األجزاء تترى فيما يستقبل من الجهد بتيسير اهللا 

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على الطبعة الثانية لهذا الكتاب لمكتبة الخـانجي             
  .تقع في ثالثة مجلداتالتي  م ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥ في الصادرةبالقاهرة 

عشرين ومائتي صفحة، ثم نص يضم المجلد األول قسم الدراسة الذي يقع في 
صفحة المؤلفه الذي يبدأ بالمجلس األول، وينتهى بنهاية المجلس الخامس والثالثين عند 

 ،الخامسة والثالثين بعد األربعمائة، والمجلد الثاني يبدأ بالمجلس السادس والثالثين
د وينتهي بالمجلس السبعين، ويقع هذا الجزء في سبعة عشر وستمائة صفحة، والمجل

الثالث يبدأ من المجلس الحادي والسبعين حتى نهاية المجلس الرابع والثمانين في 
الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين، ثم يلي ذلك الفهارس التي شغلت الصفحات من 

 حتى التاسعة والستين بعد الستمائة، وهي ستة عشر  بعد المائتينالخامسة والسبعين
 .فهرسا

م وتوفي في ١٩٣٥محمود محمد الطناحي ولد في مارس ومحقق هذا الكتاب 
م تلقى تعليمه في األزهر الشريف حتى حصل على الثانوية األزهرية ١٩٩٩مارس 

م ثم ١٩٦٢م ثم التحق بكلية دار العلوم ومنها حصل على الليسانس عام ١٩٥٨عام 
جستير م وكانت كلتا رسالتيه في الما١٩٧٨م ثم الدكتوراه عام ١٩٧٢الماجستير عام

  ٢. حقق باإلضافة إلى أمالي ابن الشجري اثني عشر عمال١والدكتوراه تحقيق ودراسة،
له أكثر من عشرين مؤلفًا، عمل في جامعة القاهرة فرع الفيوم، وكلية الشريعة 

 أبنه خمسة وخمسون من العلماء منهم المفكر اإلسالمي ٣. في أم القرى، وجامعة حلوان
 نصار، وأحمد محمد الخراط، وسليمان العايد، وسعد حمدان محمد سليم العوا، وحسين
  ٤. الغامدي، ورياض الخوام

                                         
 دار القلـم   ١ بتـصرف ط     ١٨ – ١٧ ص   )محمود الطناحي عالم العربية وعاشق التراث     : (العالونة، أحمد  - ١

 .م٢٠٠١سوريا 
 . بتصرف٤٩ – ٤٨ السابق ص - ٢
 .صرف بت٤٨ – ٤٧السابق  -٣
بنه محمد مقاالت التأبين لوالـده       كتاب جمع فيه ا    )محمود الطناحي ذكرى لن تغيب    :( الطناحي، محمد محمود   -٤

 .م١٩٩٩ مطبعة المدني ودار المدني ١ بتصرف ط ٢٤٦ -٢٤٤ص 
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وملحوظاتنا التي قيدناها على العمل الجليل ال تقلل من قيمته العلمية، بل تأتي 
من قبيل أن العمل الجيد هو الذي يثير نقاشًا حوله، وهي أيضا بدافع حرصنا الشديد 

  .أقرب صورة ممكنة من صور الكمال البشريعلى أن يكون هذا العمل في 
ويأتي هذا العمل في مقدمة ومطلبين، تحدثت في المقدمة عن ماهية البحث، 

  .وأهميته، والباعث عليه، واألعمال السابقة، ومصادره، وخطته، ومنهجه، وصعوباته
والمطلب األول عالجت فيه عن توثيق شواهد القرآن الكريم والقراءات القرآنية، 

  .مطلب الثاني كان عن توثيق الشواهد الشعريةوال
وسوف نسير في دراستنا هذه وفق المنهج الوصفي التفسيري، وقد واجهتنا بعض 
الصعوبات يأتي على رأسها عدم الحصول على بعض المصادر التي أحال إليها 

دون " غريب الحديث" المحقق، واستخدامه لعنوان يشير إلى أكثر من مَؤلَّف كقوله 
 .يد اسم المؤلِّف، وهو نفسه ذكر في قائمة مصادره أربعة كتب تحمل العنوان ذاتهتحد
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  :المطلب األول
  شواهد القرآن الكريم والقراءات القرآنية

   شواهد القرآن الكريم– ١ -
ذكر الطناحي في فهرسته للنصوص الواردة في كتاب األمالي في نهاية الجزء            

يه بين القرآن الكريم والقراءات القرآنية، ونبه على        الثالث فهرسا لآليات القرآنية جمع ف     
اآليات التي فيها قراءات بوضع حواشي نص فيها على القراءات، وقد بلغت نـصوص              
القرآن الكريم في هذا الفهرس ثمانية وستين وألف نص منها تسعة نصوص ومائة نص              

أكثـر مـن    تتعلق بالقراءات القرآنية، مع مالحظة أن بعض النصوص استخدمها فـي            
موضع بعض هذه المواضع استشهد بها على أنها من القـراءات القرآنيـة، وبعـضها               

  .اآلخر على أنها آيات قرآنية
وإذا فصلنا نصوص القراءات القرآنية يصبح لدينا أربعة وثمـانون وتـسعمائة            
نصجاءت هذه النصوص القرآنية الكريمة موزعة على السور القرآنية التي بلغ عـددها             

  : ومائة سورة على النحو اآلتيتسع سور
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 اآليات القرآنية مـن المـصحف الـشريف    وفيما يتعلق بملحوظاتنا على توثيق  
  :وفهرستها وجدنا ما يأتي

  فيما يتعلق بالتوثيق: أوال
في قسم الدراسة ذكر النصوص القرآنية دون عزوها ألماكنها في المصحف 
الشريف، وقد وقفت له على سبعة وخمسين ومائة موطن في قسم الدراسة استخدم فيها 

ت القرآنية ولم يعز نصا واحدا من هذه النصوص نصوصا من القرآن الكريم أو القراءا
وفي قسم إلى رقم آيته وال إلى اسم السورة ال في الحاشية وال في صلب الصفحة، 

  ١. دون توثيق" أَّال ِإنَّهم هم الْمفِْسدون : "  تعالى–التحقيق ورد في قول اهللا 
بعض النصوص القرآنية  بل إن ٢. كما أنه لم يضبط اآليات ضبطًا تاما بالشكل

ِرجاال كَِثيرا وِنساء : " -  تعالى –لم تنل حظا من الضبط إال التنوين فقط، مثل قول اهللا 
 النساء، فلم يرد فيها من عالمات الضبط إال التنوين المنصوب على الراء ١من اآلية " 

من اآلية " ِعباِدي الشَّكُور وقَِليٌل ِمن  : - تعالى –، ومثل قول اهللا " كَِثيرا " من كلمة 
  ٣. وقَِليٌل"  سبأ، فلم تأخذ من الضبط إال التنوين على الالم في كلمة ١٣

إنّما " ويبدو أنه أعمل في هذه النصوص القرآنية من ناحية الضبط مقولته
  ٤. التي ذكر أحد تالميذه أنه كان يرددها كثيرا" يشْكَُل ما يشِْكُل

د القرآن الكريم وقراءاته استعمل ابن الشجري نصوصا وفيما يتعلق بشواه  
متعددة من القرآن الكريم تجاوزت األلف نص مضافًا إليها القراءات القرآنية، وكان 
الرجل يستخدم في الموطن الواحد بعض آية، وأحيانًا أخرى يستخدم اآلية كاملة، 

تعامل الطناحي في حواشيه وأحيانًا ثالثة يستخدم أكثر من آية في الموطن الواحد فكيف 
  مع أجزاء اآليات؟ 

                                         
 .٥٤٤، .٥٤٣ / ٢ السابق -١
، ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٤،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١،  ٦٠،  ٤٥،  ٤٣،  ٤٢،  ٤١،  ٣٩،٤٠،  ٣٠ / ١ ج   – مثال   – ينظر   - ٢

١١٧،  ١١٦،  ١٠٦،  ١٠٥،  ٩٦،  ٩٥،  ٩٤،  ٩٣،  ٩٢،  ٨٩،  ٨٧،  ٨٦،  ٨٥،  ٨١،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣ ،
١٣٦، ١٣٠، ١٢٩ ،١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٣ ،١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨ . 

   ٤٣ / ١ السابق - ٣
 .م٢٠٠١ دار القلم سوريا ١ ط ٤٤ ص )محمود الطناحي عالم العربية وعاشق التراث: (العالونة، أحمد - ٤
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المتوقع في التعامل األمثل أن ينص في الحاشية على اآلية، وأن ينص على   
من اآلية كذا سورة كذا، غير أنه في جميع األحيان كتب في حواشيه : جزء اآلية فيقول

 ٢، أو ١اب اآلية رقم كذا من سورة كذا، وفي غالب األمر يذكر رقم اآلية بالرقم الحس
اآلية : " أو غير ذلك من األرقام، وفي بعض األحيان ينص على الرقم بلفظه كما قال

، وأحينًا أخرى يصف اآلية بموقعها العددي من السورة ١"الرابعة من سورة التحريم 
  :مثل قوله دون ذكر العدد

تعامل مع  ولو كان النص جزءا من آية، وأول ما يصادفنا من ٢". أول سورة الزلزلة" 
 من ٥٥ ص ١اآليات القرآنية للطناحي في تحقيقه لألمالي ما ورد في الحاشية رقم 

وِإذْ قَاَل ربك ِللْملَاِئكَِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي : " - تعالى –دراسته للكتاب حيث ذكر قول اهللا 
  ٣٠.٣ وكان األجدر أن يقول من اآلية ٣٠ثم قال البقرة " الَْأرِض خَِليفَةً 

وفيما يتعلق بفهرسة اآليات الشريفة وقعت بعض األخطاء في أرقام الصفحات   
  :التي أحال إليها الطناحي من الفهرس وكانت على النحو اآلتي

 البقرة ١٢من اآلية " َأال ِإنَّهم هم الْمفِسدون : " -  تعالى – عند قول اهللا - ١  
  ٥٤٤.٤، ٥٤٣ / ٢ والصواب ٥٤٤/ ٢ذكر أنه ورد في 

 البقرة ٢٠من اآلية " كُلَّما َأضاء لَهم نّشّوا ِفيِه : " - تعالى – عند قول اهللا -  ٢  
  ٢٥٥.٥، ١٥٤ /٢ والصواب ٢٥٥ / ٢ذكر أنه ورد في 

من اآلية " وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَواِعد ِمن الْبيِت : " - تعالى – عند قول اهللا - ٣  
  ٨٦.٦ / ١ والصواب ١٨٦ / ١ في ج  البقرة ذكر أنه ورد١٢٧

                                         
 الخانجي  ٢ ط   ٢ حاشية   ١٥ / ١احي   تح محمود الطن   )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ١

، ٥حاشية  ٦٣ / ١، وج ٦،١ حاشية  ٥٩/ ١ وج   ،٣ حاشية   ٣٥ / ١م، ولمزيد من األمثلة ينظر ج       ٢٠١٤مصر  
 .٤، ١ حاشية ٧٣ / ١، وج ٤ حاشية ٦٩ / ١وج 

/  ١، وج ٣ حاشـية  ٨٤ / ١، وج ٤شية  حا٧٧ / ١ ، ولمزيد من األمثلة ينظر ج ٧ حاشية ٦٩/ ١ السابق   - ٢
 .٣ حاشية ١٣١ / ١، ج ٧ حاشية ٩٢ / ١، وج ٨ حاشية ٩٠ / ١، وج ٦ حاشية ٨٧

 .١٩ ، ١٨، ١٦ ، ١٥ ، ٩ ، ٨ ، ٦ ، ٥ ، ٤ / ١، ولمزيد من األمثلة ينظر ج ٥٥ / ١ السابق - ٣
 .٢٧٨ / ٣ السابق - ٤
 . ٢٧٩ / ٣ السابق - ٥
 .٢٨١ / ٣ السابق - ٦



– 

  )١٤٩٦(

 النساء ذكر ٣٤من اآلية " فَالصاِلحاتُ قَاِنتَاتٌ : " -  تعالى – عند قول اهللا -  ٤  
  ٥٢١.١، ٥٢٠ / ٢ والصواب ٥٢١ / ٢أنه ورد في 

 النساء ١٤٧من اآلية " ما يفْعُل اُهللا ِبعذَاِبكُم : " -  تعالى – عند قول الحق ٥  
  ٨٠.٢ / ١ والصواب ١٨٠ / ١ذكر أنه ورد في 

وِإذْ قَاَل اُهللا يا ِعيسى ابن مريم َأَأنْتَ : " -تعالى سبحانه و – عند قول اهللا - ٦  
 المائدة ذكر أنه ورد في ١١٦من اآلية " قُلْتَ ِللنَّاِس اتَِّخذُوِني وُأمي ِإلَهيِن ِمن دوِن اِهللا 

  ٣٥.٣، ٣٤ / ٢ والصواب ٣٤ / ٢
من " فَمن يِرِد اُهللا َأنْيهِديه يشْرح صدره ِلإلسلَاِم : " -  تعالى–عند قول اهللا  - ٧  

  ٨٨.٤، ٨٧ / ٣ والصواب ٨٨ / ٣ األنعام ذكر أنه ورد في ١٢٥اآلية 
" والَِّذين ال يِجدون ِإال جهدهم فَيسخَرون ِمنْهم : " - تعالى – عند قول اهللا -  ٨  

  ١٨٧.٥، ١٨٦ / ٣ والصواب ١٨٧ / ٣ التوبة ذكر أنه ورد في٧٩آلية من ا
من اآلية " وِإن كُلا لَما لَيوفِّينَّهم ربك َأعمالَهم : " - تعالى – عند قول اهللا -  ٩  

  ١٤٧.٦، ١٤٦ والصواب ١٤٧ / ٣ هود ذكر أنه ورد في ١١١
 الرعد قال إنه ٧من اآلية " َأنْتَ منِْذر ِإنَّما : " - تعالى – عند قول اهللا -  ١٠  
  ٥٦٠.٧، ٥٥٩ / ٢ والصواب ٥٦٠ / ٢ورد في

 الكهف ذكر ٥من اآلية " ِإن يقُولُون ِإلَّا كَِذبا : " -  تعالى – عند قول اهللا - ١١  
  ١٤٥.٨، ١٤٤ / ٣ والصواب ١٤٤ / ٣أنه ورد في 

 ِبالصالِة واصطَِبر علَيها ال نَسَألُك وامر َأهلَك: " -  تعالى – عند قول اهللا -  ١٢  
قُكزنَر نقًا نَح٩. ١٩٩ / ١ والصواب٢٠٠/ ١ طه قال إنه ورد في ١٣٢من اآلية " ِرز  

                                         
 .٢٨٩/ ٣ السابق - ١
 .٢٩١ / ٣ السابق - ٢
 .٢٩٣ / ٣ السابق - ٣
 .٢٩٥ / ٣ السابق - ٤
  .٣٠١ / ٣ السابق - ٥
  .٣٠٤ / ٣ السابق - ٦
 .٣٠٦ / ٣ السابق - ٧
 .٣١١ / ٣ السابق - ٨
 .٣١٥ / ٣ السابق - ٩



 

 )١٤٩٧(

 ٣من اآلية " وَأسروا النَّجوى الَِّذين ظَلَموا : " - تعالى –عند قول اهللا - ١٣  
  ٢٠٢.١، ٢٠١ / ١اب  والصو٢٢ / ١األنبياء ذكر أنها وردت في 

مثَُل نُوِرِه كَِمشْكَاٍة ِفيها ِمصباح : " -تعالى سبحانه و – عند قول اهللا - ١٤  
 يرد كَبا كَوةُ كََأنَّهاججٍة الزاججِفي ز احبالنور ذكر أنه ورد في ٣٥من اآلية " الِْمص 

  ٢. ٨٩، ٨٨ / ٣ والصواب ٨٩ / ٣
 النمل ذكر أنه ورد ٩من اآلية " ِإنَّه َأنَا اُهللا : " -تعالى  – عند قول اهللا - ١٥  

  ٩٢.٣، ٩١ / ١ والصواب ٩٢/ ١في 
من " ِإنَّا رادوه ِإلَيِك وجاِعلُوه ِمن الْمرسِلين: " -  تعالى – عند قول اهللا -  ١٦  

  ٣٠٥.٤، ٣٠٤ / ١والصواب ٣٠٥ / ١ القصص قال إنه ورد في ٧اآلية 
 العنكبوت ٦٧من اآلية " أفَبالباِطِل يْؤِمنُون : " -  تعالى –قول اهللا  عند -  ١٧  

  ٤٠٤.٥، ٤٠٣ / ١والصواب ٤٠٤ / ١ذكر أنه ورد في 
من اآلية " وال يستَِخفَنَّك الَِّذين ال يوِقنُون : " - تعالى – عند قول الحق -  ١٨  

  ٦ ٣٠٦.، ٣٠٥ / ١ والصواب ٣٠٥ / ١ الروم ذكر أنه ورد في ٦٠
 ١٤من اآلية " ِبما نَِسيتُم ِلقَاء يوِمكُم هذَا : " - تعالى – عند قول اهللا - ١٩  

  ٧. ٥٥٧، ٥٥٦ / ٢ والصواب ٥٥٧ / ٢السجدة ذكر أنه ورد في 
والَِّذين اتَّخَذُوا ِمن دوِنِه َأوِلياء ما نَعبدهم ِإلَّا : " - تعالى – عند قول اهللا - ٢٠  

بقَرلْفَى ليوالصواب ٨٧ / ١ الزمر ذكر أنه ورد في ٣من اآلية " ونَا ِإلَى اِهللا ز                   
٨٧.٨، ٨٦ / ١  

                                         
 .٣١٥ / ٣ السابق - ١
 .٣١٨/ ٣ السابق - ٢
 .٣٢٠ / ٣بق  السا- ٣
 .٣٢١ / ٣ السابق - ٤
 .٣٢٢ / ٣ السابق - ٥
 ٣٢٣ / ٣ السابق - ٦
 .٣٢٤ / ٣ السابق - ٧
 .٣٢٩ / ٣ السابق - ٨



– 

  )١٤٩٨(

فَلَما جاءتْهم رسلُهم ِبالْبينَاِت فَِرحوا ِبما : " -  تعالى – عند قول اهللا - ٢١  
، ٢٧٣ / ٢ والصواب ٢٧٤ / ٢د في  غافر ذكر أنه ور٨٣من اآلية " ِعنْدهم ِمن الِْعلِْم 

٢٧٤.١  
ويستَِجيب الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت : " -تعالى - عند قول اهللا -  ٢٢  

 / ١ والصواب ٩٥ / ١ الشورى ذكر أنه ورد في ٢٦من اآلية " ويِزيدهم ِمن فَضِلِه 
٩٦.٢، ٩٥  

من اآلية " فَلَما آسفُونَا انْتَقَمنَا ِمنْهم : " -  سبحانه وتعالى – عند قول اهللا -  ٢٣  
  ٢٤٦.٣، ٢٤٥ / ١ والصواب ٢٤٦ / ١ الزخرف ذكر أنه ورد في ٥٥

" وهو الَِّذي ِفي السماِء ِإلَه وِفي الَْأرِض ِإلَه : " -  تعالى – عند قول اهللا - ٢٤  
  ١١٣.٤، ١١٢/ ١ والصواب ١١٣ / ١ الزخرف ذكر أنه ورد في ٨٤من اآلية 
 ق ذكر ٣٨من اآلية " وما مسنَا ِمن لُغُوٍب : " - تعالى – عند قول اهللا - ٢٥  

  ٢٧٠.٥ / ٢ والصواب ٢٧٩ / ٢أنه ورد في 
 القمر ذكر ٢٠من اآلية " َأعجاز نَخٍْل منْقَِعٍر : "  تعالى– عند قول اهللا - ٢٦  

  ٦. ٩٤، ٩٣ / ٢ والصواب ٩٣ / ٢أنه ورد في 
من " َأَأشْفَقْتُم َأن تُقَدموا بين يدي نَجواكُم : " -  تعالى –ند قول اهللا  ع-  ٢٧  

  ٣٨٥.٧ / ١ والصواب ٣٨٦ / ١ المجادلة ذكر أنه ورد في ١٣اآلية 
ثُم ِفي ِسلِْسلٍَة ذَرعها سبعون ِذراعا فَاسلُكُوه : " - تعالى – عند قول اهللا - ٢٨  

  ٨. ١٣٧، ١٣٦ / ٢ والصواب ١٣٧ / ٢الحاقة ذكر أنه ورد في /  ٣٢من اآلية " 
 المزمل ذكر ٨من اآلية " وتَبتَّْل ِإلَيِه تَبِتيال : " - تعالى – عند قول اهللا -  ٢٩  

  ٩. ٣٩، ٣٩٤ / ٣ والصواب ٣٩٥ / ٢أنه ورد في 

                                         
 .٣٣١ / ٣ السابق - ١
 .٣٣٢ / ٣ السابق - ٢
 .٣٣٣ / ٣ السابق - ٣
 .٣٣٤ / ٣ السابق - ٤
 .٣٣٦ / ٣ السابق - ٥
 .٣٣٧ / ٣ السابق - ٦
 . ٣٤٠ / ٣ السابق - ٧
 .٣٤٣ / ٣السابق  - ٨
 .٣٤٥ / ٣ السابق - ٩



 

 )١٤٩٩(

 ١١ اآلية "وَأما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ : " - تعالى – عند قول الحق -  ٣٠  
 فقط ٨ / ٢ والصواب أنها وردت في ١. ١٣١ / ٣، ٨ / ٢الضحى ذكر أنه وردت في 

  . ولم ترد في الموضع الثاني الذي ذكره
الشرح  / ١" َألَم نَشْرح لَك صدرك : " - سبحانه وتعالى – عند قول اهللا -  ٣١  

ثم ذكر أن اآليات وردت اآليات إلى آخر السورة : وضع نقاطًا بعد اآلية األولى وقال
ووضعنا "  إال اآلية األولى كاملة، وكلمة ٨٧ / ٣ ولم يرد في ٨٧ / ٣، ٣٢٩ / ١في 

  ٢. من اآلية الثانية، واآلية الرابعة فقط" 
    ملحوظات تتعلق بأرقام اآليات: ثانيا

  :هناك ثالثة مواضع تم عزو اآليات إلى أرقام غير صحيحة هي
اآلية الثانية من " الْحمد ِهللا رب الْعالِمين : " - لى  تعا– عند قول الحق -  ١  

 والصواب أن هذا القول الكريم هو ثاني ٣".أول فاتحة الكتاب : " سورة الفاتحة قال
  .فاتحة الكتاب

 النحل ذكر ١٠من اآلية " شَجر ِفيِه تُِسيمون: " - تعالى – عند قول الحق -  ٢  
  ٤. النحل١٠ أنه من -ي المصحف الشريف كما ف- النحل والصواب ٨أنه 

، ١من اآلية ١" َأحد اُهللا الصمد : " - سبحانه وتعالى – عند قول اهللا - ٣
  ٥". أول الصمد : "  الصمد قال٢واآلية 

                                         
  ٣٥٠ / ٣ السابق - ١
  .٨٧/ ٣، ٣٥٠ / ٣ السابق - ٢
 . ١٧٧ / ١ السابق - ٣
 .٣٠٨ / ٣ السابق - ٤
  . ١ حاشية ١٦٦ / ٢ السابق ٥



– 

  )١٥٠٠(

     ما يتعلق بالقراءات القرآنية- ٢ -
فيما يتعلق بالقراءات القرآنية جاءت نصوصها موزعة على سبع وأربعين سورة من 

  :ور القرآن الكريم على النحو اآلتيس
  العدد  السورة  م  العدد  السورة  م  العدد  السورة  م

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  

  الفاتحة
  البقرة

  آل عمران
  النساء
  المائدة
  األنعام

  األعراف
  التوبة
  يونس
  هود

  يوسف
  الرعد
  الحجر
  الكهف
  مريم
  طه

٢  
١٢  
٤  
٦  
١  

١٠  
٦  
١  
٤  
٣  
٤  
١  
٢  
٤  
٢  
٦  

١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٢  

  األنبياء
  الحج

  المؤمنون
  النور

  الشعراء
  النمل

  القصص
  الروم

  األحزاب 
  يس

  الصافات
  ص

  الزمر
  فصلت

  الزخرف
  األحقاف

١  
٢  
١  
١  
١  
١  
٢  
٣  
٢  
٢  
١  
١  
١  
١  
٣  
١  

٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
  

  الذاريات
  النجم

  الواقعة
  دالحدي

  الممتحنة
  المنافقون
  المعارج

  نوح
  القيامة

  اإلنسان
  المرسالت

  التكوير
  الطارق
  الفجر
  الصمد

  

١  
١  
١  
١  
١  
١  
٢  
١  
١  
١  
٢  
١  
١  
١  
١  
  

أما ملحوظاتنا على توثيق القراءات من مظانها فمن المقرر أن مصادر توثيق 
 لم توجد القراءات األولى هو كتب القراءات القرآنية بأنواعها الصحيحة والشاذة فإن

القراءة في هذه الكتب ففي كتب التفسير المشهور بعرض القراءات ومعالجتها، فإن لم 
توجد القراءة في هذه التفاسير ففي بقية كتب التفسير، فإن لم توجد ففي كتب اللغة 

  .والمعاجم



 

 )١٥٠١(

وعلى هذا إذا وجدت القراءة في مصدرها األساس يكفي في التوثيق، وإذا جمع 
 القراءات ومصادر أخرى في التوثيق ككتب التفسير أو كتب اللغة المحقق بين كتب

والمعاجم في توثيق قراءة واحدة فعليه أن يقدم كتب القراءات على غيرها باعتبارها 
  .المصدر األساس في توثيق هذه النصوص

ويفضل االكتفاء بالمصادر األصول في التوثيق والتخريج إن وجدت حتى ال 
رار، ويؤيد هذا ما قاله صالح الدين المنجد أحد أعالم التحقيق تزدحم الحواشي بالتك

غاية التحقيق هو تقديم المخطوط صحيحا كما : " ورائد وضع قواعد التحقيق إذ يقول
  .وضعه مؤلفه دون شروحه

 ملوءةإن الكثرة من الناشرين ال تنتبه إلى هذا األمر، فتجعل الحواشي م
 لألعالم، ونقل من كتب مطبوعة، وتعليق على من شرح لأللفاظ، وترجمات: بالشروح

  ١".  قد تشغل القارئ عن النص نفسه-  كل ذلك بصورة واسعة مملة-ما قاله المؤلف
وبالنظر في طريقة تعامل الطناحي مع توثيق نصوص القراءات القرآنية 

  :ظهرت لنا الملحوظات اآلتية
  القراءات التي لم تُخرج : أوال

ها ابن الشجري في ثنايا كتابه ولم تُخرج قراءة واحدة بلغت القراءات التي ذكر
  :هي

 األعراف ذكر ابن الشجري قراءة ألبي عمرو في اإلدغام ٢٩ عند اآلية - ١
 وقد نص ابن مجاهد على أن ٢. ولم تُخرج" َأمرربي: " -  تعالى –الكبير في قول اهللا 

كلمتين على مثال واحد متحركين إذا التقى الحرفان وهما من " أبا عمرو بن العالء كان 
  ٣". أسكن األول وأدغمه في الثاني بعد أال يكونا من المضاعف 

                                         
 .م١٩٨٧ار الكتاب الجديد بيروت لبنان  د٧ ط ١٥ ص )قواعد تحقيق المخطوطات: (المنجد، صالح الدين - ١
 . ١٥١ / ١ )أمالي ابن الشجري: (جري، هبة اهللا بن عليابن الش - ٢
 .  ط دار المعارف د ت١١٦ تح شوقي ضيف ص )السبعة في القراءات: (ابن مجاهد، أحمد بن موسى - ٣



– 

  )١٥٠٢(

  قراءات خرجها من غير مظان التخريج األصلي للقراءات: ثانيا
نسبها البن " يفِْصُل "  الممتحنة وردت قراءة في الفعل ٣ عند اآلية رقم =

 وزاد ابن ١ ".٤٣٢، ٣٠٦في الشعر ص تخريجها : " كثير، ونافع، وأبي عمرو وقال
  ٢. مجاهد في نسبة هذه القراءة المفضل عن عاصم

  م المصادر الفروع على األصول في التخريجقراءات قد: ثالثًا
ففي كتب : " رتب عبد السالم محمد هارون التعامل مع كتب القراءات فقال

ثم األربع عشرة، ثم كتب القراءات يرجع المحقق إلى كتب القراءات السبع، ثم العشر، 
القراءات الشاذة، وفي كتب التفسير يرجع إلى تلك التي لها عناية خاصة بالقراءات 

  ٣". كتفسير القرطبي وأبي حيان
وبالنظر في توثيق القراءات القرآنية في أمالي ابن الشجري رأينا الطناحي قدم 

 توثيقه لهذه المصادر الفروع على المصادر األصول في عدد غير قليل أثناء
النصوص، فقد قدم كتب التفسير على كتب القراءات كما قدم كتب اللغة على كتب 
القراءات، ولعل قارًئا يقول إن الطناحي قد يكون قدم كتب التفسير أو كتب اللغة على 

. كتب القراءات القرآنية ألنه وجد فيها بغيته في التوجيه البين للقراءات دون هذه الكتب
مة المحقق في التعامل مع القراءات في المقام األول هي توثيقها والتوثيق ونرى أن مه

يكون من المظان األصلية، ثم إنه وضع الحاشية عند نهاية نص القراءة وليس عند 
التوجيه، هذا من جهة ومن جه أخرى لو أراد المحقق التعليق على التوجيه يلزمه 

لتوجيه كل في حاشية أو في حاشية واحدة التعليق على التوثيق أوال ثم التعليق على ا
  .ولكن يقدم مصادر التوثيق على مصادر التوجيه

  : ومن المواطن التي قدم فيها المصادر الفروع على المصادر األصول
بكسر الدال " الحمِد ِللِه "  الفاتحة ذكر ابن الشجري قراءة ٢عند اآلية -  ١

ها البحر المحيط وهو كتاب تفسير على اتباعا لحركة الالم، وقدم الطناحي في توثيق
  ٥. مع أن التوجيه ذاته موجود في اإلتحاف٤.إتحاف فضالء البشر وهو كتاب قراءات

                                         
 . ٣ حاشية ٥٩٣ / ٢ )أمالي ابن الشجري: ( ابن الشجري، هبة اهللا بن علي- ١
 .٦٣٣ ص )السبعة: (ابن مجاهد، أحمد بن موسى - ٢
 .م١٩٩٨ الخانجي ٧ ط٥١ ص )تحقيق النصوص ونشرها: (هارون، عبد السالم محمد - ٣
 .٢ حاشية ٣٦٨ / ٢ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٤
 ٣٦٣/ ١ تح شعبان محمد إسماعيل )تحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشرإ: ( الدمياطي، أحمد بن محمد البنا-٥

 .م١٩٨٧ألزهرية بالقاهرة اتب بيروت ومكتبة الكليات  عالم الك١ط 



 

 )١٥٠٣(

 ،بالرفع" بعوضةٌ"البقرة ذكر ابن الشجري قراءة      من سورة    ٢٦ عند اآلية    - ٢
لنحـاس  بي جعفـر ا   وقدم الطناحي في توثيقها معاني القرآن للفراء، وإعراب القرآن أل         

 مع أن كالم ابن الشجري يكاد يكون في المحتسب          ١. لى المحتسب وهو كتاب قراءات    ع
ووجه ذلك أن ما هاهنا اسـم       : " ، وقال ابن جني   ٢" بمعنى الذي هو  : " قال ابن الشجري  
  ٣". ال يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضةُ : بمنزلة الذي، أي

بدال مـن قـراءة   " أبيك "  البقرة أورد ابن الشجري قراءة    ١٣٣ عند اآلية    - ٣
  ٤.وقدم الطناحي في توثيقهاتفسير القرطبي، والبحرالمحيط على اإلتحاف" آبائك 

والمتأمل لتوجيه البنا الدمياطي لهذه القراءة يجد أنه ال عالقة له بما ذكره ابـن               
" أبيـك " الشجري من توجيه، وعليه فال حاجة لذكر اإلتحاف، حيث وجه البنا القـراءة              

، لكن ابن الشجري وجهها بأنهـا  ٥" أبيك" بدل من   " إبراهيم  " د آباء، وذكر أن     بأنها مفر 
  ٧.  وما عند ابن الشجري موافق للمحتسب فهو كاٍف ومغٍن٦". أبين"جمع أب على 

بالياء،وقدم " يحسبن  "  آل عمران ذكر ابن الشجري قراءة        ١٨٠ عند اآلية    - ٤
ء، ومعاني القرآن للزجاج، وتفسير الطبري علـى        المحقق في توثيقهامعاني القرآن للفرا    

وما في الكشفمن توجيه موافق لمـا      ٨. السبعة البن مجاهد، والكشف لمكي بن أبي طالب       
ذكره ابن الشجري من توجيه، وموافق أيضا لما علق به المحقق في حاشيته مما يجعلـه    

  ٩. يستحق الصدارة بوصفه مصدرا أساسا في توجيه القراءات

                                         
 .١ حاشية ١١٢ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري -١
 .١١٢ / ١ السابق - ٢
إسماعيل فتاح   تح علي النجدي ناصف، وعبد الحليم النجار، وعبد ال         )المحتسب: (ابن جني، عثمان أبو الفتح     - ٣

 .م١٩٩٤إلسالمية بالقاهرة  ط المجلس األعلى للشئون ا٦٤ / ١شلبي 
 .٤حاشية ٢٣٧ / ٢ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٤
 . ٤١٩ / ١ تح شعبا محمد إسماعيل )إتحاف فضالء البشر: (الدمياطي، أحمد بن محمد - ٥
 . ٢٣٧ / ٢ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٦
 . ١١٢ / ١تح على النجدي ناصف وآخَريِن ) المحتسب: ( الفتحابن جني، عثمان أبو - ٧
 .١حاشية ٣٧، ٣٦ / ٢ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٨
مجمـع اللغـة    ط ٣٦٧، ٣٦٦ / ١ تح محيي الدين رمـضان      )ينظر الكشف : (القيسي، مكي بن أبي طالب     - ٩

 . م١٩٧٤العربية بدمشق



– 

  )١٥٠٤(

" ِبما حِفظَ اَهللا" النساء ذكر ابن الشجريالقراءة من سورة  ٣٤ند اآلية  ع-  ٥
بنصب لفظ الجاللة، وقدم المحقق في توجيهها المحتسب وهو من كتب القراءات الشاذة 

والتوجيه ١.على النشر واإلتحاف مع أن القراءة عشرية ألبي جعفر يزيد بن القعقاع
  ٢.  الجزري والبناالذي ذكره ابن الشجري موجود عند ابن

بكسر الراء قدم المحقق في " ِردوا"  األنعام وردت قراءة ٢٨عند اآلية -  ٦
توثيقها تفسير القرطبي، والبحر المحيط على إنحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة 

  ٣. عشر للبنا الدمياطي
وبمراجعة اإلتحاف تبين أن البنا نسب القراءة للمطوعي ولم يوجهها، وإنما 

غير أن هذا ال يبرر تأخير اإلتحاف، ألن التوثيق ٤جهها محقق اإلتحاف في حاشيته، و
  ٥. وهنا ذكر الصفحة التي أحال إليها في اإلتحاف دون ذكر الجزء. مقدم على التوجيه

واُهللا يقِْضي "  األنعام ذكر ابن الشجري في هذه اآلية قراءة ٥٧ عند اآلية - ٧
، وقدم المحقق في توثيقها معاني القرآن، وتفسير "قَّ يقص الح" بدال من " الحقَّ 

والقراءة منسوبة وموجهة عند مكي ٦الطبري على الكشف لمكي، واإلتحاف للدمياطي، 
  ٧. بن أبي طالب، والبنا الدمياطي

 الشجري رواية عن عاصم أنه قرأ  األنعام ذكر ابن٩٩ عند اآلية - ٨
 االبتداء، وعند توثيق هذه القراءة وتوجيهها جعل بالرفع ووجه الرفع بأنه على" وجنَّاتٌ"

المحقق إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر للبنا الدمياطي وهو مصدر من 
مصادر القراءات بعد معاني القرآن للفراء، وإعراب القرآن للنحاس، والكشاف 

ة للمطوعي  والقراءة في اإلتحاف منسوب٨. للزمخشري، والدر المصون للسمين الحلبي
                                         

 .١ حاشية ٥٢١ / ٢ )أمالي ابن الشجري: (ة اهللا بن عليابن الشجري، هب - ١
         ٢٤٩ / ٢ تصحيح علي محمد الضباع      )النشر في القراءات العشر   :(ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي      - ٢

 .٥١٠ / ١ط دار الكتب العلمية بيروت د ت، وإتحاف فضالء البشر للبنا الدمياطي 
 .١ حاشية ٤٣ / ٢ )أمالي ابن الشجري: (يابن الشجري، هبة اهللا بن عل - ٣
 .٩ / ٢ )إلتحافا(لدمياطي، أحمد بن محمد  ا- ٤
 .١ حاشية ٤٣/ ٢ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٥
  .٥ حاشية ١٥٣ / ٢ السابق - ٦
 .١٤ / ٢، واإلتحاف ٤٣٤/ ١ )لكشفا:(القيسي، مكي بن أبي طالب - ٧
  .١ حاشية ١٨١ / ٣ السابق - ٨



 

 )١٥٠٥(

 وإن كان المحقق راعى ١والحسن، وموجهة بالتوجيه ذاته الذي ذكره ابن الشجري، 
الترتيب التاريخي لمصادره إال أننا نرى الترتيب حسب المصدر األساس وغير 

  . األساس
بضم النون، " أحسن "  األنعام ذكر ابن الشجري قراءة ١٥٤ عند اآلية -  ٩

ر القرطبي، والبحر المحيط على اإلتحاف مع أنهما من وقدم المحقق في التوثيق تفسي
 ويلحظ أيضا أن الطناحي لم يذكر رقم ٢.كتب التفسير، واألخير من مصادر القراءات
  ٣. الجزء الذي عاد إليه في التوثيق من اإلتحاف

بسكون الياء " محياي "  األنعام ذكر ابن الشجري قراءة ١٦٢عند اآلية  -  ١٠
 وليس ٤. ا زاد المسير وهو كتاب تفسير على اإلتحاف وهو كتاب قراءاتقدم في توثيقه

في كتاب زاد المسير البن الجوزي بوصفه كتاب تفسير ما يدعو إلى تقديمه على كتاب 
اإلتحاف بوصفه مصدرا للقراءات القرآنية، إذ ال يتجاوز ما جاء فيه بخصوص هذه 

ونصب " محياي" قرأ نافع بتسكين ياء : " القراءة نسبتها إلى نافع فقط قال ابن الجوزي
  ٥". مماتي " ياء

أما البنا الدمياطي فذكر أن القراءة لنافع وألبي جعفر لكن بخلف عن األزرق، 
  ٦. وذكر أن الوجهين صحيحان عنه خالفًا لمن ضعف اإلسكان عنه

غير من " عزير بن اِهللا "  التوبة ذكر ابن الشجري قراءة ٣٠ عند اآلية -  ١١
تنوين، وقدم المحقق في توثيقها معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن لألخفش،ومعاني 

للزجاج، وضرورة الشعر ألبي سعيد السيرافي، وكتاب المسائل  القرآن وإعرابه
الفارسي، وتفسير الطبري، وسر صناعة اإلعراب البن جني  علي العسكريات ألبي

الكشف ما في غيره من وجهي التوجيه اللذين وفي ٧. على الكشف لمكي بن أبي طالب
                                         

  . ٢٤/ ٢ )المحتسب: (ابن جني، عثمان أبو الفتح - ١
 .٢ حاشية ١١٢ / ١ السابق - ٢
 . ٢ حاشية ١١٢/ ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٣
 .١ حاشية ٥٩ / ٢ السابق - ٤
 ١ ط ٤٨١ن الجـوزي ص     م التفسير الب  زاد المسير في عل   ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي          - ٥

 . م٢٠٠٢المكتب اإلسالمي ودار ابن حزم بيروت 
 .٤٠ / ٢ )اإلتحاف(الدمياطي، أحمد بن محمد  - ٦
 .٤ حاشية ١٦١ / ٢ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٧



– 

  )١٥٠٦(

 وإن كانت المصادر التي قدمها على الكشف أقدم من الكشف ١ذكرهما ابن الشجري، 
  .إال أن الكشف أولى في التقديم لكونه من مصادر القراءات القرآنية األساس

بالتاء، وقدم " فلتفرحوا "  يونس ذكر ابن الشجري قراءة ٥٨عند اآلية -  ١٢
قق في توثيق هذه القراءة معاني القرآن لألخفش، وتفسير الطبري على المحتسب المح

. البن جني، وقدم المحتسب على حجة القراءات البن زنجلة،والنشر البن الجزري
  ٣.والقراءة كما ترى عشرية نسبها أبو زرعة لرويس رواية عن يعقوب ووجهها٢

رضي اهللا -بي بن كعب  ونسبها ابن الجزري إلى رويس، وذكر حديثًا عن أ
" فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون:"  صلى اهللا عليه وسلم قرأ– أن النبي –عنه 

  ٤". حديث حسن أخرجه أبو داوود : " بالتاء فيهما وقال
بالرفع، " وهذَا بعِلي شَيخٌ : "  هود ذكر ابن الشجري قراءة٧٢ عند اآلية -  ١٣

  ٥. ب للمبرد على المحتسب البن جنيوقدم الطناحي في توثيقها المقتض
وقد نسب ابن جني القراءة لألعمش وذكر األربعة أوجه التي أشار إليها ابن 

  ٧. في حين ذكر المبرد األوجه األربعة دون ذكر قراءة الرفع٦.الشجري
البن كثير، " وإن كُلا "  هود أورد ابن الشجري قراءة ١١١ في اآلية -  ١٤

وإعمالها، وقدم الطناحي في " إن " ية أبي بكر بحذف نون ونافع، وعاصم في روا
  توثيقها الكتاب لسيبويه على السبعة

البن مجاهد، وقدم معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن للزجاج على الكشف 
  ٨. لمكي بن أبي طالب

                                         
  .٥٠١ / ١ )الكشف: (القيسي، مكي بن أبي طالب - ١
 .٢ حاشية ٣٥٥ / ٢ )الي ابن الشجريأم: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي- ٢
 مؤسـسة   ٥ ط   ٣٣٣ سعيد األفغاني ص      تح )حجة القراءات : (أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة        - ٣

  .م١٩٩٧الرسالة بيروت 
 .٢٨٥ / ٢ )النشر في القراءات العشر: (ابن الجزري، محمد بن محمد - ٤
 .١ حاشية ١٠ / ٣ )شجريأمالي ابن ال: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٥
  .٣٢٥، ٣٢٤/ ١ )المحتسب: (ابن جني، عثمان أبو الفتح - ٦
 المجلس األعلى للثقافة ٣ ط ٣٠٨ ،٣٠٧ / ٤ تح محمد عبد الخالق عضيمة    )المقتضب: (المبرد، محمد يزيد   - ٧

 .م١٩٩٤اإلسالمية بالقاهرة 
 .١٧٧ / ٢ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٨



 

 )١٥٠٧(

والحق أن يقدم السبعة البن مجاهد ليكون أول التعامل مع القراءة توثيقها من 
  .راءات ثم التوجيه نأخذه من كتاب سيبويهمصدر ق

" فَِبما تُبشِّروِن "  الحجر ذكر ابن الشجري قراءة نافع ٥٤عند اآلية - ١٥
بحذف النون وقدم الطناحي في توثيق هذه القراءة الكتاب لسيبويه على السبعة البن 

  . ويقال في هذه ما قيل في السابقة١. مجاهد
األنبياء جعل كتاب إبراز المعاني ألبي شامة من سورة  ٨٨ عند اآلية - ١٦

وهو من كتب القراءات بعد كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب، وكتاب 
تأويل مشكل القرآن البن قتيبة، وكتاب المسائل البغداديات للفارسي، وكتاب الخصائص 

  ٢. البن جني، وكتاب البحر المحيط ألبي حيان
بفتح " ومن يِهِن اُهللا فَما لَه ِمن مكْرٍم " وردت قراءة  الحج ١٨ عند اآلية -  ١٧

وأتصور أن ذكر ٣.الرا، وقدم في توجيهها البحر المحيط على مختصر ابن خالويه
مختصر ابن خالويه ال طائل منه ألنه ليس فيه توثيق للقراءة وال توجيه فما ذكره ابن 

  ٤". كره أبو معاذ ذ: " خالويه القراءة فقط، وعقب عليها بقوله
" أربع " بنصب كلمة " أربع شهادات "  النور وردت قراءة ٦ عند اآلية -  ١٨

وما عند ٥. قدم في تخريجها إعراب القرآن للنحاس على الكشف لمكي بن أبي طالب
 فضال عن كون الكشف مصدرا ٦.مكي أوضح مما عند النحاس في التوثيق والتوجيه

  .أساسا للقراءات القرآنية
بتخفيف الالم، وقدم " ألَا يا اسجدوا "  النمل وردت قراءة ٢٥ عند اآلية - ١٩

في تخريجها معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن لألخفش على السبعة البن مجاهد، 
والكشف لمكي بن أبي طالب، وقدم زاد المسير البن الجوزي، والبحر المحيط ألبي 

                                         
 .٢ حاشية ٥٢٠/ ٢السابق - ١
 . ١ حاشية ٥١٧ / ٢ السابق - ٢
  .٢ حاشية ٣١٩ / ١ السابق - ٣
 .  ط مكتبة المتنبي بالقاهرة د ت٩٦ ص )مختصر في شواذ القراءات: (ابن خالويه، الحسين بن أحمد - ٤
  .٢ حاشية ٢٧ / ٣ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٥
 عالم الكتـب ومكتبـة      ٢ ط   ١٢٩ / ٣  تح زهير غازي زاهد ج     )إعراب القرآن : (س، أحمد بن محمد   النحا - ٦

 .١٣٤ /٢ ج)الكشف(القيسي، مكي بن أبي طالب  و؛م١٩٨٥النهضة العربية بيروت 



– 

  )١٥٠٨(

 واألولى تقديم كتب التوثيق اًألصول ١. الدمياطي للبنا إتحاف فضالء البشرحيان على 
  . وهي السبعة والكشف واإلتحاف

 من سورة يس ذكر ابن الشجري اختالف القراءات في ٣٩ عند اآلية -  ٢٠
، وقدم المحقق في تخريج القراءات مشكل "والْقَمر قَدرنَاه منَاِزَل : "- تعالى- قول اهللا 

  ٢.الب على إتحاف فضالء البشر للبنا الدمياطيإعراب القرآن لمكي بن أبي ط
وما في الكشف يغني عما في المشكل أما اإلتحاف فزاد في التوثيق نسبة 

  ٣. القراءة بالرفع إلى روح، والحسن، واليزيدي
" وَأما ثَمود "  من سورة فصلت ذكر ابن الشجري قراءة١٧ عند اآلية - ٢١

البحر المحيط ألبي حيان على اإلتحاف للبنا بالنصب،وقدم الطناحي عند تخريجها 
 وفي الموطن ذاته ذكر أن القراءة رويت عن الحسن في إحدى قراءتيه ٤. الدمياطي

وعقب على ذلك بتقديم مختصر ابن خالويه على اإلتحاف، ونسبتها للحسن في 
 :"اإلتحاف، ولم أعثر على هذه النسبة عند ابن خالويه في المختصر فنص ما جاء فيه

  ٥". وَأما ثَمود بالنصب ابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي 
المحقق  ،وقال" عادلُّولَى"  النجم ذكر ابن الشجري قراءة ٥٠ في اآلية - ٢٢
، وهذه قراءة نافع، وأبي عمرو، وكذلك قرأ بها أبو ٥٠سورة النجم : " في تخريجها

للحن ، وذكر علة ذلك إن بعضهم عدها من ا: جعفر ويعقوب، وقد ضعفها مكي، وقال 
 ، وانظر أيضا الخصائص ٦٨٧، والتبصرة ص ٩٢ / ١الكشف عن وجوه القراءات . 
، ٤٤٠ / ١، والنشر ٧٧ / ٥، وللزجاج ١٠٢ / ٣، ومعاني القرآن للفراء ٩١ / ٣

  ٦ ". ٥١ / ٣، وشرح الشافية ٥٧٣وإرشاد المبتدئ 

                                         
 .٧ حاشية ٦٩ / ٢ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ١
 . ٢ حاشية ٨٨ / ٢ السابق - ٢
              الـسواس   تح ياسـين محمـد       لهومشكل إعراب القرآن    ؛  ٢١٦ / ٢ )الكشف: (سي، مكي بن أبي طالب    القي - ٣
 . ٤٠١،٤٠٢/  ٢ )اإلتحاف(الدمياطي، أحمد بن محمد و؛  دار المأمون للتراث دمشق د ت٢ ط ٢٢٧، ٢٢٦ /٢
  .٣ حاشية ١٣١ / ٣ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٤
مختصر : (ابن خالويه، الحسين بن أحمد    و: ٣حاشية  ١٣١ / ٣ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا    - ٥

  .٤٤٢ / ٢ )اإلتحاف: (والدمياطي، أحمد بن محمد: ١٣٤ ص )في شواذ القراءات
 .٧ حاشية ٢١٣ / ٢ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٦



 

 )١٥٠٩(

 بها، ثم يذكر تعليق وفي هذه التعليقة خلط إذ ينبغي أن يضع من ذكر أنه قرأ
مكي ومصدره، ثم المصادر األخرى التي علقت على القراءة، ولما كانت القراءة 
عشرية كان من المناسب أن يضع بعد من قرأ بها كتاب النشر البن الجزري، 

، وهذه قراءة وهذه قراءة نافع، وأبي ٥٠النجم : " واألحرى أن تكون التعليقة هكذا
، وقد ٥٧٣،وإرشاد المبتدئ١/٤١٠النشر. و جعفر ويعقوبعمرو، وكذلك قرأ بها أب

الكشف عن وجوه . ضعفها مكي، وقال إن بعضهم عدها من اللحن، وذكر علة ذلك
، ومعاني ٩١ / ٣، وانظر أيضا الخصائص ٦٨٧، والتبصرة ص ٩٢ / ١القراءات 

   ".     ٥١ / ٣،وشرح الشافية ٧٧ / ٥، وللزجاج ١٠٢ / ٣القرآن للفراء 
بالرافع،وعلق " نَزاعةٌ "  المعارج ذكر ابن الشجري قراءة ١١عند اآلية  - ٢٣

بالرفع ، وعليه جميع :" المحقق عليها تعليقة مزج فيها بين التوثيق والتوجيه، قال
القراء، ولم يقرأ بالنصب إال حفص عن عاصم، وقرأ شعبة بن عياش عن عاصم 

، والقراء ]بالرفع" [ والقراءة نَزاعةٌ: قال أبو إسحاق الزجاج . بالرفع كسائر القراء
عليها ، وهي في النحو أقوى من النصب، وذكر أبو عبيد أنها تجوز في العربية، وأنه 

               ، والكتاب ٦٥٠، وانظر السبعة ص ٢٢١/ ٥ال يعرف أحدا قرأ بها معاني القرآن 
، ومشكل ٥٠٨لألخفش ص  معاني القرآن، و١٨٥ / ٣، ومعاني القرآن للفراء ٨٣ / ٢

  ١ ".٤٠٧ / ٢إعراب القرآن 
 ، وعليه ٢وبمراجعة كتاب السبعة البن مجاهد رأيت مطابقة التوجيه هنا وهناك

كان الترتيب أن يسبق كتاب السبعة كتاب الزجاج؛ ألنه من مصادر توثيق القراءات من 
  ناحية، وألن فيه التوثيق كما ذكر المحقق من ناحية أخرى

، "ال ُأقِْسم بيوم القيامة "  القيامة ذكر ابن الشجري قراءة ١اآلية  عند -  ٢٤
وقدم الطناحي في تخريجها معاني القرآن للفراء على السبعة البن مجاهد، والكشف 

  ٣.يذكر من قرأ بها لمكي بن أبي طالب، ولم

                                         
 . ٢حاشية  ٢٥١ / ٢ السابق - ١
  .٦٥٠ )السبعة: (ابن مجاهد، أحمد بن موسى - ٢
 . ١ حاشية ١٤٢ / ٢ )ن الشجريابأمالي : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٣



– 

  )١٥١٠(

لَُأقِْسم بيوم " قرأتُ على قُنبل عن ابن كثير : " قال ابن مجاهد في توثيقها
  ١". الثانية بالم وألف " وال َأقِْسم " بغير ألف بين الالم والقاف، " القيامة 

 المرسالت وردت قراءة سبعية ألبي عمرو قدم في ١١ عند اآلية -  ٢٥
توثيقها معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج على السبعة البن مجاهد، 

  ٢. نا الدمياطيوالكشف لمكي بن أبي طالب، واإلتحاف للب
واألجدر أن يبدأ بتوثيقها من مظان توثيق القراءات األولى، وفي السبعة البن 

 ونسبها ٣". بألف" ُأقِّتَتْ" بواو، وقرأ الباقون" وقِّتَتْ " قرأ أبو عمرو وحده : " مجاهد
ينسبها بالواو خفيفة، ولم " وِقتَتْ " الفراء إلى عبد اهللا وذكر أن أبا جعفر المدني قرأها 

  ٤. إلى أبي عمرو
  فيما يتعلق باإلحاالت: رابعا

أحال الطناحي عند تعليقه على القراءات في كثير من المواطن وكانت إحالته 
بذكر رقم المجلس دون ذكر رقم الجزء وال رقم الصفحة، مما يجعل القارئ يقرأ 

  ٥المجلس حتى يصل إلى موطن اإلحالة 
  ٦". تقدمت قريبا :" ن يقول بل قد يكون غاية في اإلبهام حي

 من ١١٠انظر اآلية :"  وتنتهي اإلحالة، أو يقول٧. انظر قراءاتها: " أو يقول
  .  والكتاب ليس مرتبا على السور٨". سورة األعراف في موضعها من كتابنا 

                                         
 .٦٦١ )السبعة: (ابن مجاهد، أحمد بن موسى - ١
 . ٣حاشية ١٨٧ / ٢) أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٢
 . ٦٦٦ ص )لسبعةا: (ن موسىبن مجاهد، أحمد ب ا- ٣
 عـالم الكتـب بيـروت    ٣ ط ٢٢٢ / ٣ تح محمد علي النجار ويوسف نجـاتي  )معاني القرآن: (الفراء، يحيى بن زياد   - ٤

 .م١٩٨٣
 ، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ حاشية ٧٢ / ٢، ج ٧ حاشية ٦٩ / ٢ج : )أمالي ابن الشجري:( ابن الشجري، هبة اهللا بن علي       ينظر - ٥
 ٢، وج ١ حاشية ٣٥٠ / ٢، ج ٢ حاشية ٢٩٠ / ٢ ، ج ١ حاشية ١٥١ / ٢ ، وج ٦، وحاشية ٣اشية  ح١٤٢ / ٢ ، و ج ٦
، ٥ حاشية   ٥٣٤ / ٢ ،  وج     ٥ حاشية   ٥٢٤ / ٢ ، وج    ٤ حاشية ٥٢٢ / ٢، وج   ٣ حاشية   ٥٠٧ / ٢ ، وج    ١ حاشية   ٤٩١/ 

، ١ حاشية ٦٠٣ /٢، وج ٥ة حاشي٥٦٨ / ٢، وج ٤ حاشية ٥٦٣ / ٢، وج ٥ حاشية ٥٥٠ / ٢، وج ٣ حاشية ٥٤٦ / ٢وج 
، ٣ حاشية ١٥٨ / ٣،  وج ١ حاشية ١٤٧ / ٣، وج ١٠ حاشية ١٤٥ / ٣، وج ٢ حاشية ٩٨ / ٣، وج   ١ حاشة   ٤٣/ ٣وج  
 . ١ حاشية٢٢٠ / ٣، وج ٤حاشية ١٦٩ / ٣وج 

 .٢ حاشية ٢٧٢ / ٣ السابق - ٦
 .١ حاشية ٣٣٠ / ٣وج ، ١ حاشية ٣٠٨ / ٣ السابق - ٧
  . ١اشية  ح٣٢٠ / ٣ السابق - ٨



 

 )١٥١١(

 من سورة الزمر أحال إلى غير موطن ٦٤في فهرس اآليات عند اآلية = 
  ١ ". انظر القراءات فيها: " فقال

   الشعريةشواهد ال:المطلب الثاني
  تعدد المصادر دون جديد: أوال

المتأمل في توثيق األبيات الشعرية في كتاب األمالي يجد الطناحي قليال ما 
يكتفي بالمصدر الواحد في التوثيق وكثيرا ما يحشد المصادر المتنوعة في توثيق النص 

عية من النصوص؟ وهل أفصح الطناحي الشعري، فما المنهج المثل في توثيق هذه النو
  عن منهجه في التوثيق؟

أما تحقيق : " لقد أشار الطناحي عن منهجه في التحقيق بعبارة موجزة قال فيها  
الكتاب فقد مضيتُ فيه وفَقَ مناهج التوثيق والتحقيق التي ارتضاها شيوخ الصنعة، وقد 

  ٢...". ية المختلفةحرصت على تتبع مسائل الكتاب وشواهده في كتب العرب
وقد حرصت على تتبع :" لقد أفصح المحقق عن منهجه في التوثيق حين قال

َ وطبق هذا التتبع في أغلب النصوص "مسائل الكتاب وشواهده في كتب العربية المختلفة
الشعرية فكان بعد أن يوثق البيت من الديوان إن وِجد يحشد المصادر اللغوية األخرى 

الكتب بجديد في األمر كاختالف في النسبة أو اختالف في الرواية ولو لم تأت هذه 
  :وسأسوق على ذلك بعض األمثلة

  : عند قول الراجز- ١
  قَد َأصبحت ُأم الِخيار تَدِعي

ـَم َأصـعـلَي ذَنْب كلُّ   نَِعه ل
، ١٢٧، ٨٥/ ١، والكتاب ١٣٢أبو النجم العجلي ديوانه ص : " قال في توثيقه

، ٥٠٤، واستقصيت تخريجه في كتاب الشعر ٢٠/ ٣، ٣٥٩ / ١الخزانة ، و١٣٧
  ٣". والبيتان أعادهما ابن الشجري في المجلسين الرابع عشر، والمتمم األربعين

                                         
 . ٣٣٠ / ٣ السابق - ١
 . من مقدمة المحقق١١ / ١ السابق - ٢
 . ٢ حاشية ٩ / ١ السابق - ٣



– 

  )١٥١٢(

وأنا أسأل ما الجديد بعد المصدر األساس الذي هو الديوان؟ هل هناك اختالف 
أثبتته هذه المصادر التي في الرواية؟ هل نازع أحد أبا النجم في نسبة هذا الرجز ف

  أضافها للديوان؟
ذكر " أنشد سيبويه"  ذكر ابن الشجري بيتين من الرجز قال قبلهما -  ٢

الطناحي في توثيقهما اثني عشر مصدرا، كأنه في مبارزة مع عبد السالم هارون الذي 
  ١. ذكر في توثيقهما تسعة مصادر

وأحال الطناحي في  ، ذكر ابن الشجري بيتين ألبي الهول الحميري-  ٣
 من الطبعة ٢٩٠ / ١، والصواب أنهما في ٢٨٩ / ١ الشجرية لحماسةتوثيقهما إلى ا

ا فليس فيها سوى اسم ذاتها التي رجع إليها المحقق أما الصفحة التي أحال إليه
  ٢.الشاعر

 ذكر ابن الشجري ستة أبيات ألنس بن زنَيم الهذلي، وأحال الطناحي في -  ٤
  ٣. ٢٨١، ٢٨٠ / ١، والصواب أنها في ٢٧٩/ ١حماسة الشجرية توثيقها إلى ال

  أبيات لم يخرجها المحقق: ثانيا
بما يفيد عدم الوصول إلى علق الطناحي في غير موطن على أبيات شعرية 

،وهو بذلك قد أعلن عدم ٥" لم أجده : " ، أو بقوله٤"لم أعرفه : " قولي مصدرها، كأن
ن مصادر، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، لكن يؤخذ الوصول إليه فيما اطلع عليه م

  :عليه تركه التعليق في بعض المواطن على أبيات شعرية من هذه المواطن

                                         
 . ٣حاشية  ٥٦٩ / ٣ عبد السالم محمد هارون  تح)الكتاب:(سيبويه، عمر بن عثمان: ٣ حاشية ٢٨ / ١ السابق ١
، ٢٨٩ / ١ لملوحي وأسماء الحمـصي   تح عبد المعين ا   ) الحماسة الشجرية : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٢

 .م١٩٧٠ط وزارة الثقافة دمشق ٢٩٠
 ١١ / ١، واإلحالة في    ١٢،  ١١/ ١ )أمالي ابن الشجري  : ( ابن الشجري، هبة اهللا بن علي       تنظر األبيات في   - ٣

  . ٢٨١ .٢٨٠ / ١)الحماسة الشجرية:( ابن الشجري، هبة اهللاوينظر: ٤حاشية 
حاشـية   ١٦٤ / ١، و٤ حاشـية  ١٢٨ / ١ )أمالي ابن الشجري: ( اهللا بن عليابن الشجري، هبة انظر مثال    - ٤

                ٢٠٤ /٣ج و ،٣ حاشــية ٤٩٤ / ٢، ١ حاشــية ٣٢٢ / ٢، ٣ حاشــية ١٤٩ / ٢،وج ٤ حاشــية ٤١٨ / ٣،١
 .٤حاشية 

 .١ حاشية ٢٠٨ / ٣ السابق - ٥



 

 )١٥١٣(

 ولم ، ذكر ابن الشجري أربعة أبيات لعبد العزى بن امرئ القيس الكلبي-  ١
رواية الطناحي، وقد ذكر األصفهاني البيتين األول والثاني منهما بالمحمود يخرجها 

  ١. ذاتها المذكورة في األمالي، وقال وهي أبيات
 ذكر ابن الشجري بيتين ألشجع بن عمرو السلمي، ولم يخرجهما -  ٢

  ٢.الطناحي، وهما في خزانة األدب للبغدادي بالرواية التي ذكرها ابن الشجري
  ٣. ذكر ابن الشجري بيتًا لمحمد بن يزيد األموي، ولم يخرجه الطناحي- ٣

  ملحوظات تتعلق بأرقام الصفحات: ثالثًا
  : أحال قول ذي األصبع العدواني- ١

  لَِقينا منهم جمعا       فََأوفى الجمع ما كانا
، ولم يرد في ٤ ٣٦٢، ١١١/ ٢وأربعة أبيات أخرى إلى الكتاب لسيبويه 

  ٥. الكتاب في الموضعين إال البيت الثاني والثالث فقط
ني لثالثة أبيات لعمرو بن كلثوم، وأحال  ذكر ابن الشجري الشطر الثا-  ٢

الطناحي في توثيقها إلى كتاب شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ألبي بكر بن 
، وبالرجوع للكتاب تبين أن كل شطر ٤١٦األنباري تحقيق عبد السالم هارون ص 

، وورد الشطر الثالث ص ٣٧١ورد في موطن مستقل، فقد ورد الشطر الثاني ص 
  ٤١٦.٦ور الشطر الثالث ص ، و٣٧٩

  : أحال قول الشاعر- ٣
  سائْل فوارس يربوٍع بشدِتنا     َأهْل رأونا بسفح القُفِّ ذي اَألكَِم

                                         
إبراهيم الـسعافين وبكـر     تح إحسان عباس و    )األغاني: (األصفهاني، علي بن الحسين   و؛  ١٥٣ / ١ السابق - ١

 .م٢٠٠٨دار صادر بيروت .م٢٠٠٨دار صادر بيروت  ٣ ط ٩٣/ ٢ عباس
خزانـة  (البغدادي، عبد القادر بن عمـر  و؛ ٣٣٣ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي    - ٢

 .م١٩٩٦ الخانجي٣ ط ٥٠٨ / ٩ تح عبد السالم هارون )األدب
 . ٣٥٣ / ١ )أمالي ابن الشجري: (جري، هبة اهللا بن عليابن الش - ٣
 .٤حاشية ٥٦ / ١ السابق - ٤
 .٢٦٣، ١١١ / ٢ )الكتاب: (سيبويه، عمرو بن عثمان - ٥
القصائد شرح :(األنباري، محمد بن القاسم و؛ ١٤٩/ ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي    - ٦

  . دار المعارف بمصرد ت٥ ط ٤١٦، ٣٧٩، ٣٧١ون ص  تح عبد السالم محمد هار)السبع



– 

  )١٥١٤(

، وبالرجوع للمقتضب ٢٩١/ ٣، ٤٤/ ١إلى موطنين في المقتضب للمبرد هما 
  ٤٤.١/ ١، ولم أجده في ٢٩١ / ٣، ١٨٢ / ١ماوجدت البيت إال في 

  :ل الشاعر في توثيق قو- ٤
، وبالرجوع ١٥١إلى النوادر ألبي زيد ص .... أتيتَ مأتى كليب في عشيرته 

إلى الطبعة ذاتها التي ذكر بياناتها في قائمة مصادره تبين أن البيت موجود في ص 
  ٢.رذك  كما١٥١ وليس في ٤٣٢

  : عند قول الراجز- ٥
مِن خَفَّاقُ القَداقَيالس لَّجخَد  

البيت لرشَيد بن رميض العنبري، وأحال إلى كتاب األغاني، نسب المحقق هذا 
وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، ولم أجد في كتاب األغاني إال أربعة أبيات لهذا الراجز 
ليس منها هذا البيت، وما في األغاني هو ما في البيان والتبيين، ولقب الراجز في 

  ٣.األغاني العنَِزي وليس العنبري
  :د قول الراجز في المجلس الموفي الستين عن- ٦

  ــجرِدي غَير سوٍط وحـــــــك ِعنْـــــما لَـ
ير كَــــــــبـــــــــــداء وغَــــــ

تَــــــرِة الــــــوشَـــــــــــــِديد  
شَرـــــــــى البمَأر ِمن كَان ادتْ ِبكَفَّيج  

 / ٢ث والثمانين، وفي فهرس الشعر ذكر أن الرجز ورد في أحال إلى المجلس الثال
، واإلحالة األولى صواب، واألخرى في غير محلها حيث ورد ٢٥٥ / ٣، ٤٠٦

  ٤. ٢٢٥/ ٣الموطن اآلخر في 
                                         

:  المبـرد، محمـد بـن يزيـد       و؛  ٥ حاشية   ١٦٣/ ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ١
 . حيث ورد البيت٢٩١/ ٣، ١٨٢/ ١، حيث لم يرد البيت، ١/٤٤) المقتضب(
تـح  )وادرالن: (األنصاري، سعيد بن أوسو؛ ٢ة  حاشي١٧٣/ ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا  - ٢

  .م١٩٨١ دار الشروق بيروت ١ ط٤٣٢محمد عبد القادر أحمد ص
: األصفهاني، علي بن الحـسين    و: ٢ حاشية   ١٨٢/ ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٣
 ٧ط ٣٠٨ / ٢ السالم محمد هـارون   تح عبد)البيان والتبيين: (الجاحظ، عثمان بن بحر   و ؛١٧٠ / ١٥ )األغاني(

 .م١٩٩٨مكتبة الخانجي بالقاهرة 
 ٣٧٨ / ٣ المحال إليه وليس فيه، وج       ٢٥٥ / ٣ حيث يوجد الرجز، وج      ٢٢٥ / ٣وج  ،  ٤٠٦ / ٢ راجع ج    - ٤

 .الفهرس المحال منه



 

 )١٥١٥(

  : أحال قول الشاعر- ٧  
  أرى الجزار يشْحذُ شَفْرتَيِه     إذا هبتْ ِرياح أبي عِقيِل

 ذاتها إلى مواطن مجهولة من كتاب األغاني، والشعر وبيتين آخرين من القافية
. والشعراء، والحماسة الشجرية، فيذكر أسماء هذه الكتب دون تحديد الجزء أو الصفحة

  ٢. ٣٧٩ / ١ واألبيات في الحماسة الشجرية ١
  : أحال قول الشاعر- ٨

  ا الِْغنَى والْفَِقيراال َأرى الْموتَ يسٍبقُ الْموتَ شَيء      نَغَّص الْموتُ ذَ
، وأحـال   ٦/ ٢،  ٣٧٠/ ١، والصواب   ٣ ٦ / ٢،  ٣٧٩ / ١أحاله في فهرس الشعر إلى      

  ٤. وال يوجد في هذه الصفحة ما أحال إليه٣١٤ / ٢إلى 
  :  أحال قول المتنخِّل- ٩

   جبُل   فَاذْهب فَاَي فَتًى ِفي النَّاِس َأحرزه      ِمن حتِْفِه ظُلَم دعج وال
  ٥. ٢٢٣ / ٢، والبيت موجود في ٢٢٤ / ٢أحال إلى ج 
  : أحال قول عبيد اهللا بن قيس الرقيات-  ١٠

يرث الِمصرَأو نًا وِذلَة   لَقَدزِقيــ   ِن حِر الجاثَِليِق ميقَِتيٌل بـــدـم  
ـِيماهــد َأسلَمـوقَ    ِه    ـتَولَّى ِقتَـاَل الماِرِقين ِبنَفِْس    مبعد وحمــ

  اِء تَِميمــــوال صبرتْ عند اللق    فما قاتلتْ في اِهللا بكْر بن وائل   
                 والـصواب أن األبيـات وردت كلهـا فـي         ٢٠٠٠/ ١٩٩ / ٢أحال إلـى ج     

  ٦. ٢٠٠ / ٢ ولم يرد منها شيء في ١٩٩ / ١
  : أحال قول المتنبي-  ١١

  ِفي النَِّعيِم ِبعقِْلِه    وَأخُو الجهالَِة ِفي الشَّقَاوِة ينْعمذُو العقِْل يشْقَى 

                                         
 . ٣ حاشية ٢١ / ١السابق  - ١
 .٣٧٩/ ٣ )الحماسة الشجرية: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٢
 .٣٨٠ / ٣ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٣
 . ٣٩٨ / ٣ السابق - ٤
 .  موطن وجود البيت٢٢٣/ ٢ موطن اإلحالة وينظر ٤٠٤ / ٣ السابق - ٥
 .  موطن وجود األبيات الثالثة١٩٩ / ١ موطن اإلحالة وينظر ٤١٢ / ٣ السابق - ٦



– 

  )١٥١٦(

، وبالرجوع إلى هـذه الـصفحات ال        ٢٧٢،  ٢٥٧،  ٢٤١،  ٢٣٨ / ٣أحال إلى   
، ولـم   ٢٥٧ / ٢،  ٢٤١ / ٢تجد قول المتنبي إال في موطنين من المواطن األربعة هي           

  ١. ٢٧٢ / ٢، وال في ٢٣٨ / ٢يرد في 
  :ل عنترة أحال قو-  ١٢

  ِقيُل الفَواِرٍس ويك عنْتَر َأقِْدِم   ولَقَد شَفَى نَفِْسي وأبرَأ سقْمها  
  ٢. ١٨٤ / ١، ولم يرد إال في ج ١٨٢،١٨٤ / ٢أحال إلى ج 

  :أحال قول المتنبي-  ١٣
  َأتَْأذَن ِلي ولَك السابقاتُ     ُأجربه لَك ِفي ذا الفَتَى

  ٣. ٣٢٧ / ١لصواب ، وا١٢٧ /١إلى 
   تتعلق بالرويةملحوظ: رابعا

  :في قول المتنبي
ـَ   ـواِبس    يخْببن ِفي الْحلَِق المضاعٍف والْقَنَاـم والِجياد علْتَ تَبِسـَأقْب

، في حين أن األلـف      ٤جعل هذا البيت في روي األلف اللينة في فهرس الشعر           
  .لإلطالق وحرف الروي هو النون

  ملحوظات تتعلق بالروايات الشعرية: ساخام
عني الطناحي بتتبع النصوص الشعرية في مظانها وقد نص على ذلك صراحة 

  ٥".واهده في كتب العربية المختلفةوقد حرصت على تتبع مسائل الكتاب وش: " حين قال
ونتج عن تعدد مصادره في التوثيق ورود أكثر من رواية في النص الشعري 

طناحي بعضها وغفل عن الكثير منها، ومما غفل عنه من الروايات الواحد ذكر ال
  ٦: إليها ووثق منها الشعرية الموجودة في المصادر التي أحال

                                         
  . ٢٧٢، ٢٥٧، ٢٤١، ٢٣٨ / ٢  موطن اإلحالة وراجع٤١٤/ ٣ السابق - ١
  . ١٨٤، ١٨٢ / ٢ موطن اإلحالة، وينظر ج ٤١٨ / ٣ السابق - ٢
 . ٣٢٧، ١٢٧ / ١ موطن اإلحالة، وينظر ٤٢٩ / ٣ السابق - ٣
 .٤٢٩ / ٣ السابق - ٤
 . من دراسة المحقق للكتاب١١/ ١السابق  -٥
 ٦٢ / ١، ج ٤ حاشـية  ٥٥ / ١، ج ٢ شـية  حا١٧ / ١ينظر نماذج لما ذكره الطناحي من الروايات في ج          -٦

 ، ٢حاشية 



 

 )١٥١٧(

أورد ابن الشجري ستة أبيات للحارث بن كَلَـدة فـي العتـاب، وخرجهـا               -١
، ٢٦١،  ٢٦٠/ ١ والـصواب    ٢٦٠ / ١الطناحي من الحماسة الشجرية محيال إلـى ج         

السادس ورد اختالف في الشطر األول في الحماسة عما فـي أمـالي ابـن               وفي البيت   
  :الشجري ولم يشر إليه المحقق، حيث ورد البيت في األمالي برواية

  فَعهِدي دائم لهم وودي      على حاٍل إذا شَِهدوا وغابوا
  :أما ما في الحماسة فروايته

  ١ وغابوا فِإن مودتي لهم وعهدي     على حال إذا شهدوا
 أورد ابن الشجري ستة أبيات ألنس بن زنَيم الهذلي، وأحال المحقق فـي              - ٢

توثيقها إلى الحماسة الشجرية، واختلف الرواية كثيرا عما في الحماسـة ولـم             
 ٢.يشر المحقق إلى هذا االختالف

:أما في الحماسة الشجرية فوردت االختالفات اآلتية  
وأرجو منك مـا    " بدال من   " أسرتي واألدانيا وأعصي  : " في الشطر األول جاء   

  ".لست القيا
  ".منك"بدال من " فيك"في الشطر األول من البيت الثالث ورد 
  "يامنت" بدال من " تيامنت" في الشطر األول من البيت الرابع ورد 
  ٣".أو أثجمتْ" بدال من " واثْعنْجرتْ" في الشطر الثاني من البيت الرابع ورد 

:بن الشجري قول الفرزدق أورد ا- ٣  
  بما في فَُؤادينا من الشوِق والهوى

  . فَيبرأ ِمنْهض الفؤاد المشعف: وأتم المحقق البيت في الحاشية
، وبـالرجوع  ٤وأحال في توثيقه إلى ديوان الفرزدق، والكتاب لسيبويه، ومصادر أخرى        

محقق هناك المـسقف بالـذي      ، وفسر ال  "بدال من المشعف  " المسقَّفُ" للديوان وجدت فيه    

                                         
 والحماسـة  ؛ من الصفحة ذاتهـا  ٢، وحاشية   ١٠ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبه اهللا بن علي      - ١

 . ٢٦١ / ١ لهالشجرية 
 . ١٢، ١١ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٢
 .٢٨١، ٢٨٠/ ١ )الحماسة الشجرية: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٣
 .١٦ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٤



– 

  )١٥١٨(

، ولم يشر المحقق إلى ذلك، وفي كتاب سيبويه ورد الشطر الثـاني             ١عليه خشب الجبائر  
، وقد أشار محقق ديوان الفرزدق إلى هذه الروايـة          ٢" فيبرأ  " بدال من   " فَيجبر" برواية  

  ٣.في تعليقه على البيت
  : في قول ابنة لبيد- ٤

      دعونا عند هبتها الوليداإذا هبتْ ِرياح أبي عِقيل
وأربعة أبيات أخرى لم يضع حاشية ولم يعلق اكتفاء بما في التعليقـة الـسابقة، ومـن                 
المصادر الموجودة في التعليقة السابقة كتاب الحماسة الشجرية البن الـشجري، وفيـه             

، "َأِصيد  "  و ،"أشَم: " األبيات الخمسة لكن مع اختالف في الرواية، ففيه في البيت الثاني          
بالضم في الكلمات الثالث بدال من النصب في رواية األمالي، وفي البيـت             " عبشمي"و  

  ٤. بالياء في األمالي" يعودا" بتاء المضارعة بدال من " تعودا" الخامس 
 ذكر ابن الشجري سبعة أبيات لعنترة بن شداد وأحال المحقق إلى ديـوان              - ٥

  ٥". ٢٦ / ١شدها المصنف في حماسته واألبيات أن: "الشاعر ثم قال
وبالرجوع للحماسة الشجرية تبين أن ما جاء فيها خمسة أبيات فقط مما في األمالي هي               
البيت األول، والثاني، والثالث، والخامس، والسابع، وليس كل األبيات، وهناك اخـتالف           

  :في الرواية هو
  .الواردة في األمالي" َأحولي" بدال من " َأنَحِوي: " في البيت األول وردفي الحماسة

  .في األمالي" ِخلْويِن" بدال من " فَرديِن:" وفي البيت الثاني ورد في الحماسة
" دلفـتُ " بدال من   " زحفتُ: " والبيت الرابع في الحماسة ترتيبه السابع في األمالي، وفيه        

  .في األمالي
" بدال من " ص صدق    يخالُ     كشفتُ رعيلها بأح  : " وفي البيت الخامس ورد في الحماسة     
  ٦. في األمالي" ومطَِّرد الكُعوِب َأحص صدقٌ   تَخَاُل

                                         
  . م١٩٣٦شرح يوان الفرزدق ط المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة: الصاوي، عبد اهللا - ١
 .٦٢٣ / ٢ )الكتاب(سيبويه، عمرو بن عثمان  - ٢
  .٤ حاشية ٥٥٤ ص )شرح ديوان الفرزدق: (الصاوي، عبد اهللا - ٣
  .٣٨٠، ٣٧٩ / ١ )الحماسة الشجرية: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٤
  . ١ حاشية ٢٦ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٥
 .٢٦،٢٧/ ١ )لحماسة الشجريةا: (ابن الشجري، هبة اهللا بن عليو؛ ٢٦/ ١ السابق - ٦



 

 )١٥١٩(

  : أورد ابن الشجري قول الراجز- ٦
  يا ليت حظي من جداك الضافي

  ني كَـفاِفتركضـل أن تـوالف
              وفي البيتين اختالف في الروايـة لـم يـشر           ١٠٠وثقه الطناحي من ديوان رؤبة ص       

  ٢". والفضل" بدال من " ، وفيه والنفع"بدال من يا ليت" فليت" ، ففي الديوان ١إليه 
أورد ابن الشجري بيتين لربيعة بن مقروم الضبي، ووثقهما الطناحي مـن            - ٧

رواية البيت الثاني منهمـا، وهـي       األصمعيات دون اإلشارة إلى اختالف في       
  ٣. األماليفي " في األصمعيات بدال من كففت" وزعتُ "
 أورد ابن الشجري بيتًا لذي الرمة، ووثقه الطناحي من ديـوان الـشاعر              - ٨

" ابـن  " بالضم بدال مـن  " ابن " دون اإلشارة إلى اختالف وقع في الروية هو        
بالنصب في األمـالي،    " بالال  " بالضم في الديوان بدال من      " بالٌل  " بالنصب، و 

 وكذلك ورد بالرفع فـي كتـاب        ٤. ية النصب وقد أشار محقق الديوان إلى روا     
  ٥. سيبويه في الكلمتين

  : أورد ابن الشجري قول الشاعر- ٩
  لم يمنع الشُّرب منها غير َأن هتفتْ     حمامةٌ في غصون ذاِت َأوقاِل

، وسـتة مـصادر   ٨٥ونسبه الطناحي إلى أبي قيس بن األسلت ووثقه من ديوانـه ص          
، وفي كل من ديوان الشاعر والكتـاب    ٣٢٩/ ٢كتاب لسيبويه   أخرى أولها بعد الديوان ال    

  ٦. لسيبويه اختالف في الرواية لم يشر إليه الطناحي
   

                                         
 .٤٠ / ١ )أمالي ابن الشجري: (يابن الشجري، هبة اهللا بن عل - ١
 .  ط دار ابن قتيبة الكويت د ت)مجموع أشعار العرب: (ابن الورد، وليم -٢
:         األصـمعي، سـعيد بـن عبـد الملـك         و؛  ٤٨ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٣
 .م١٩٧٠المعرف بمصر  ط دار ٢٢٤ شاكر وعبد السالم هارون ص دتح أحمد محم) األصمعيات(
ديـوان ذي  :(ذو الرمة، غيالن بـن عقبـة   و؛  ٤٩/ ١ ) ابن الشجري  يأمال: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٤

حاشية وإشارة المحقق في    .م١٩٧٢ة بدمشق    ط مجمع اللغة العربي    ١٠٤٢ تح عبد القدوس أبو صالح ص        )الرمة
 . من الصفحة ذاتها٣
 . ٨٢ / ١ )تابالك: (سيبويه، عمرو بن عثمان - ٥
 .٦٨ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا - ٦



– 

  )١٥٢٠(

  ١. في األمالي" هتفتْ " في الديوان، وفي الكتاب بدال من " نطقتْ" هذا االختالف هو 
 ذكر ابن اشجري بيتًا لليلى األخيلية، ووثقه الطنـاحي مـن الكامـل ،               - ١٠

اني، وبمراجعة األغاني تبين أن الرواية مختلفة ولم يشر المحقق إلى ذلـك، ففـي        واألغ
  ٢".يهِبطْ " بدال من" يطْلُع " ، و"يِنخْ " بدال من" يِسر " األغاني

  :ذكر ابن الشجري قول الراجز- ١١
  تلِّيخلي يا مي أو تعــإن تبـ

  أو تصبحي في الظاعن المولِّي
 دون اإلشارة إلـى اخـتالف فـي         ٢٤٨نوادر أبي زيد ص     كتاب  ن   ووثقه الطناحي م  

  ٤". بدال من مي " جمُل: " وما في النوادر٣. الرواية ورد في النوادر
 ذكر ابن الشجري بيتين مجهولي النسب، وأحال الطناحي في توجيههما            - ١٢

 عنـد   "الفـال   " ، ولم يشر إلى اختالف في الروايـة هـو         ٣٦٤ / ١إلى تفسير الطبري    
  ٥. الطبري بدال من المال عند ابن الشجري

  :  ذكر ابن الشجري قول الشاعر- ١٣
  تبين لي َأن القَماءةَ ِذلَّةٌ   وأن َأِعزاء الرجال ِطياله
، وفي مسرد المـصادر  ٣٥/ ١ وثق الطناحي هذا البيت من الحماسة البصرية        

 هما طبعة الهند بتحقيق مختـار الـدين      والمراجع لكتابه ذكر أنه رجع لطبعتين للحماسة      
أحمد وطبعة المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بمصر بتحقيق عادل سليمان جمال، ولم            

، وبالرجوع إلى طبعة عادل سـليمان  ٦يشر في حاشيته إلى أي الطبعتين رجع في توثيقه    

                                         
التراث  ط مكتبة دار     ٨٥ ص )تحقيق. جمع. دراسة ديوان أبي قيس صيفي بن األسلت     (باجودة، حسن محمد     - ١

 .٣٢٩ / ٢م، والكتاب لسيبويه ١٩٧٣بالقاهرة 
األصفهاني، و:  من الصفحة ذاتها   ٦، وحاشية   ٧٥  /١ )شجريلأمالي ابن ا  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٢

 .م٢٠٠٨ دار صادر بيروت ٣ط ١٥٦ / ١١قيه  تح إحسان عباس ورفي)األغاني: (علي بن الحسين
 .٧٥ / ١ ) ابن الشجريماليأ: (بن الشجري، هبة اهللا بن علي ا- ٣
 . ٢٤٨ ص )النوادر(األنصاري، سعيد بن أوس  - ٤
 مـن   ١، واإلحالة فـي حاشـية       ٧٧ / ١ ج   ) ابن الشجري  ماليأ: (ري، هبة اهللا  ابن الشج  ينظر البيتان في     - ٥

 تح محمود محمد شـاكر مراجعـة   )تفسير الطبري(الطبري، محمد بن جرير وتنظر الرواية في ؛  الصفحة ذاتها 
 . مكتبة ابن تيمية بالقاهرة مصورة عن طبعة دار المعارف٢ط ٣٦٤ / ١أحمد محمد شاكر 

  .٦٣٤ / ٣، وينظر ج ١ حاشية ٨٦ / ١ )أمالي ابن الشجري: ( اهللا بن عليابن الشجري، هبة - ٦



 

 )١٥٢١(

ي، ففـي  ، وفيه اختالف في الرواية لم يشر إليه الطناح ١١٩تبين أن البيت ورد في ص       
  ١. في األمالي" طيالها" بدال من " ِطوالها" الحماسة

 ذكر ابن الشجري بيتين من الرجز، ووثقهما المحقق مـن األصـمعيات            - ١٤
قمـتُ  "  دون ذكر اختالف في الرواية في البيت األول منهما، ففي األصمعيات ١٦٣ص  

  ٢. مالي ابن الشجريفي أ" حلتُ عليه بالقطيع ضربا"بدال من" إليه بالقَِفيِل ضربا
 ذكر ابن الشجري بيتًا لحاتم الطائي، ووثقه المحقق مـن ديـوان حـاتم           - ١٥

بتحقيق عادل سليمان جمال دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية ورد في الديوان عمـا            
عند ابن الشجري، والبيـت فـي       " يوما" بدال من " نَفْس" ذكره ابن الشجري، ففي الديوان    

  ٢١٠.٣عة ذاتها التي أحال إليها الطناحي وليس في  من الطب١٩٩ص 
 ذكر ابن الشجري بيتًا للحطيئة ووثقه الطناحي مـن ديـوان الحطيئـة              - ١٦

بتحقيق نعمان طه ولم يشر إلى اختالف في الرواية وقـع فـي الـديوان عمـا ذكـره                   
ـ " غَـورا " عند ابن الشجري، وفيه   " بدال من هجعوا  " هجدوا" المصنف، ففي الديوان   دال ب

  ٤".اتَألب"بدال من " واستبان" ، و"خمسا" من 
 ذكر ابن الشجري بيتًا للحطيئة، ووثقه المحقق من ديوانه دون أن يـشير   - ١٧

  ٥. في األمالي" من" بدال من " في" إلى اختالف في الرواية، ففي الديون

                                         
س لط المج ١١٩/ ١ادل سليمان جمال     تح ع  )الحماسة البصرية : (البصري، صدر الدين علي بن أبي الفرج       - ١

 . م١٩٨٧القاهرة باألعلى للشئون اإلسالمية 
واألصمعي، عبد :  في الصفحة ذاتها١ وحاشية ٨٨ / ١)أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٢

 . ١٦٣ ص )األصمعيات: (الملك بن قريب
 مـن  ٦ وتعليقة المحقق حاشية ٩٠/ ١ )أمالي ابن الشجري: ( ابن الشجري، هبة اهللا بن علي ينظر البيت في  - ٣

   ط ١٩٩ تح عادل سليمان جمال ص)ديوان حاتم الطائي: (؛والطائي، حاتم بن عبد اهللالصفحة نفسها
 .م١٩٩٠ الخانجي بالقاهرة ٢
الحطيئة، جرول و؛   في الصفحة ذاتها   ٩ وحاشية   ٩٠ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا    ينظر   - ٤

 .م١٩٨١ الخانجي بالقاهرة ١ ط٦٣ تح نعمان طه ص )ديوان الحطيئة(بن أوس 
ديوان (الحطيئة، جرول بن أوس  و؛ ٣ حاشية ٩٩ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي   - ٥

 .٨٢ )الحطيئة



– 

  )١٥٢٢(

نـاحي   ذكر ابن الشجري في أماليه بيتًا لجابر بن حنَي التغلبي ووثقه الط        - ١٨
" لنا"بدال من   " بنا" ، ففي المفضليات  من المفضليات دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية       

  ١. الواردة في األمالي
 ذكر ابن الشجري بيتين البن مقبل في البيت الثاني منهما اختالف فـي              - ١٩

موطنًـا وتـرك اآلخـر، ففـي        الرواية في موضعين من البيت ذكر الطناحي منهمـا          
  ٢. في األمالي" به"  بدال من "له"الديوان

 ذكر ابن الشجري ثالثـة أبيـات، ووثقهـا الطنـاحي مـن األغـاني                - ٢٠
 م يشر إليه المحقق، ففـي األغـاني  لألصفهاني، وفي البيت الثالث اختالف في الرواية ل      

  ٣".يحِكي " بدال من" يسعى "
 من ديـوان   ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات لعدي بن زيد ووثقها الطناحي        - ٢١

لم ّأر مثـل  " بدال من" لم َأر كالفتيان" الشاعر دون ذكر اختالف في الرواية، ففي الديوان      
  ٤". فما" بدال من " ماذا" وفي الديوان أيضا في األمالي،" األيام

 أورد ابن الشجري بيتًا للفرزدق ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر دون            - ٢٢
بدال " ومضتْ ِلمسلَمةَ الركاب مودعا   " ففي ديوان الفرزدق  اإلشارة إلى اختالف الرواية،     

  ٥". راحتْ ِبمسلَمة البغاُل عِشيةً" من

                                         
الضبي، المفضل بـن محمـد       و ؛٤ حاشية   ١٠٠ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ١
 . ٢١١ )المفضليات(
  :ابن مقبل، أسـامة بـن مقبـل   و؛ ٢ حاشية  ١٠٨/ ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٢
 .م١٩٩٥ ط دار الشرق العربي بيروت ١١١ تحقيق عزة حسن ص )ديوان ابن مقبل(
؛ واألصفهاني،  من الصفحة ذاتها٣، وحاشية ١١٠ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٣

 . ٢٧ / ١٥ )األغاني: (علي بن الحسين
بـن  ديوان عدي   (الِعبادي، عدي بن زيد     و؛  ١١١/ ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٤

 .م١٩٦٥ ط وزارة الثقافة بغداد٤٥ تح محمد جبار المعيبد ص )زيد
 )الفرزدقديوان (؛ الفرزدق، همام بن غالب ١٢٠ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٥

 . ٥٠٨ص



 

 )١٥٢٣(

 ذكر ابن الشجري بيتًا البن ضبة ووثقه الطناحي من كتـاب الحيـوان               - ٢٣
، وفي المصدر الذي وثق منه اختالف كبير في الروايـة       ٢٩/ ٤للجاحظ بتحقيق هارون    

  :  إليه المحقق، فما في الحيوانلم يشر
وقد أغدو مع الفتيا    ن بالمتجرد التَّر  

  :وما في األمالي
تَِنك الثَّرح١وقد أغدو إلى الهيجا   ء بالم  

ذكر ابن الشجري بيتًا نسبه الطناحي ألبي عمرو بن العالء ووثقـه مـن            - ٢٤
تالف فـي الروايـة فـي        دون اإلشارة إلى اخ    ١٨٨/ ٢،  ١٦٢/ ١معاني القرآن للفراء    
  ٢". هجِو" بدال من" سب" الموطنين، فعند الفراء

 ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات ليزيد بن مفَرغ الحميري ووثقها الطناحي            - ٢٥
 بـدال مـن   " فلق" من ديوان الشاعر دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي الديوان          

في البيـت الثـاني فـي       " من المخافة " بدال  " مخافة الموت " و في البيت األول،  " وضح"
  ٣. األمالي

 ذكر ابن الشجري بيتًا لعدي بن زيد الِعبادي، وخرجـه الطنـاحي مـن           - ٢٦
أنـت  " بدال مـن  " لك فاعلم " ديوانه دون أن يشير إلى اختالف في الرواية، ففي الديوان         

  ٤.في األمالي" فانظر
ئ القيس، ووثقه مـن ديوانـه    ذكر ابن الشجري بيتًا نسبه الطناحي المر - ٢٧

             بدال مـن  " كَأن َأبانًا في أفانين ودِقه    " دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي الديوان       
  ٥. في األمالي" كأن ثَِبيرا في عرانين ويِله" 

                                         
 تح عبـد الـسالم   )الحيوان: (الجاحظ، عمرو بن بحر و؛١٢٢/ ١ )شجريأمالي ابن ال: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي   - ١

 .م١٩٦٦ الحلبي ٢ط٢٩، ٤هارون 
 .١٨٨/ ١٦٢،٢/ ١ )معاني القرآن: (؛ والفراء، يحيى بن زياد١٢٨/ ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي٢
شـعر يزيـد بـن مفـرغ     (؛ والحميري، يزيد بن مفرغ    ١٣١/ ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٣

 .م١٩٦٨إليمان بغداد ا ط مطبعة ٧٢ تحقيق داوود سلوم ص )الحميري
 .٨٤ ص )ديوان عدي بن زيد(؛ والِعبادي، عدي بن زيد١٣٤/ ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي٤
ديوانـامرئ  : (؛ وامرؤ القيس، جندح بن حجـر ١٣٥، و١٣٤/ ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٥

 .م١٩٥٨ ط دار المعارف بمصر ٢٥ تح محمد أبو الفضل إبراهيم ص )القيس



– 

  )١٥٢٤(

 ذكر ابن الشجري سبعة عشر بيتًا نسبها الطناحي إلى عدي بـن يزيـد               - ٢٨
 وفـي  ٩٠ إلـى ص  ٨٧، وهي في الديوان من ص ٨٧من ديوانه ص الِعبادي، ووثقها   

  .الديوان اختالفات في الرواية وصلت ثالثة عشر اختالفًا لم يشر الطناحي إليها
، وفـي   " خَلَّـدن " وفي الديوان " عرين" ماورد في األمالي  : هذه االختالفات هي  

، وفـي   "الملوك" وفي الديوان " رامالِك" ، وفي األمالي  "ِكسرى" وفي الديوان " خير" األمالي
، وفـي   "وتأمـل " وفي الـديوان  " وتفكَّر" ، وفي األمالي  "منه" وفي الديوان " عنه" األمالي
، وفـي   "يملـك " وفي الـديوان  " يحِويه" ، وفي األمالي  "مالُه" وفي الديوان " ملْكُه" األمالي
  وفي الديوان" فقال" األمالي

" بالناس" ، وفي األمالي  "غير أن األيام  " وفي الديوان " ألياموكذاك ا " اليم، وفي األ  "وقال" 
" ، وفـي األمـالي    "الميسور" وفي الديوان " العوصاء" ، وفي األمالي  "بالمرء" وفي الديوان 

وفي األمالي"ِإذْ" وفي الديوان" ِإن ، "قِْدموفي الديوان" ي "نْفَع١". ي  
 بن ُأاله القُـضاعي، ووثقهـا       ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات للشاعر عمر      - ٢٩

الطناحي من األغاني لألصفهاني وتاريخ الطبري، وفي تاريخ الطبـري اخـتالف فـي        
" وبالخيـل " ،  "ِبمجٍر" بدال من " بجمٍع" الرواية لم يشر إليها الطناحي، ففي تاريخ الطبري       

  ٢". على الخيل" بدال من
نـسبه لقطـري بـن     ذكر ابن الشجر ي بيتًا ذكر الطناحي أن الشجري          - ٣٠

الفجاءة في المجلس السادس واألربعين، وخرجه الطناحي من الكامـل للمبـرد وشـعر           
الخوارج وشرح الشافية للرضي، وبمراجعة شرح الشافية تبين فيها رواية لم يشر إليهـا       

  ٣". بدال من نحو" شَطْر" المحقق هي

                                         
ديـوان   (:؛ والِعبادي، عدي بن زيد١٣٨، ١٣٧/ ١ ج )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي     - ١

 .٩٠-٨٧ ص )عدي بن زيد
 )الطبريتاريخ : (الطبري، محمد بن جريرو؛ ١٤٤/ ١ )أمالي ابن الشجري: (هللا بن عليابن الشجري، هبة ا - ٢

 . دار المعارفبمصر٢ ط ٤٨/ ٢تح محمد أبو الفضل إبراهيم 
اإلستراباذي، رضي الدين محمد  و؛٤ حاشية   ١٤٥/ ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٣

الـشواهد عبـد   رفيقيه القسم الثاني الخاص بشرح لحسن وا تح محمد نور )جبشرح شافية ابن الحا   : (بن الحسن 
 . م١٩٨٢ ط مصورة لدار الكتب المصرية بيروت ٤٩٨القادر البغدادي ص 



 

 )١٥٢٥(

نـاحي مـن    ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات لعمر بـن ُأاله، ووثقهـا الط        - ٣١
األغاني وتاريخ الطبري وفيهما اختالف في الرواية لم يشر إليه، ففي األغاني وتـاريخ              

  ١. الواردة في األمالي" وفُرساِن" بدال من" وأحالِس" الطبري
 ذكر ابن الشجري عجز بيت لألعشى، وخرجه الطنـاحي مـن ديـوان        - ٣٢

فـإن  " وهو في الديوان بروايـة    " ةٌفإم تريني ولي ِلم   " الشاعر وذكر صدر البيت برواية    
  ٢". َأودى" بدال من " ألْوى" ، وفي الديوان في العجز"تعهديني ولي لمة

 ذكر ابن الشجري بيتًا، ووثقه الطنـاحي مـن الكامـل، والمقتـضب،              - ٣٣
والخصائص واألغاني، وبالرجوع للمقتضب، والخصائص، واألغاني تبين اختالف فـي    

بدال مـن عـن   " بأجبال عن أجبلها " لطناحي، ففي المصادر الثالثة   الرواية لم يشر إليه ا    
  ٣". وذكر" بدال من" وباسم "  ، وفيها"أجبال بأجبلها

 ذكر ابن الشجري أربع أبيات للعباس بن مرداس ووثقها الطناحي مـن             - ٣٤  
  ٤.األغاني، والنقائض، والوحشيات، والحيوان، والمقتضب، والخصائص، وغير ذلك

لألغاني في موضعيه اللذين ذكرهما الطناحي تبين أنـه ورد بيتـان         وبالرجوع    
هما األول والثاني في الجزء الخامس من األغاني مع اختالف في الرواية، وفي الجـزء        
السادس ورد البيت األول والرباع فيصير مجموع ما ورد في األغاني ثالثة ابيات منهم              

هـو البيـت الرابـع، والبيتـان األول         بيت متفق في الرواية مع ما ذكره ابن الشجري          
، وفي البيت   " ِغبه" بدال من " وجهه" والثاني فيهما اختالف في الرواية، ففي البيت األول       

" الغـدير   " ، و   "َأتريد قومك ما أراد بوائـل     " فافعل بقومكما أراد بقومه، بدال من     " الثاني
  ٥". القَِليب" بدال من

                                         
؛ واألصفهاني،   من الصفحة نفسها   ٣وحاشية  ١٤٩/ ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ١

 .٤٧/ ٢) وتاريخ الطبري: (؛ الطبري، محمد بن جرير٩/ ٢) األغاني ألبي: (علي بن الحسين
: األعشى الكبير، ميمون بن قيسو؛ ١ حاشية ١٥٩/ ١ )أمالي ابن الشجري : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٢
 . ط مكتبة اآلداب بالجماميز د ت١٧١ تح محمد محمد حسين ص )ديوان األعشى الكبير(
المبرد، محمد  و؛   من الصفحة نفسها   ١ حاشية   ١٦٤/ ١ )أمالي ابن الشجري  (: ابن الشجري، هبة اهللا بن علي     - ٣

، ٣/٥٩النجار تح محمد علي )الخصائص: (؛ وابن جني، عثمان أبو الفتح١٩٨ / ٢ تح عضيمة )المقتضب: (يزيد
 .٢١٧/ ٥ )األغاني: (؛ واألصفهاني، علي بن الحسين ط الهيئة المصرية العامة للكتاب٣١٦

  .٢ حاشية ١٦٧/ ١ )أمالي ابن الشجري: ( هبة اهللا بن عليابن الشجري، - ٤
 . ٢٤٠/ ٦، ٢٦/ ٥ )ألغاني: (ألصفهاني، علي بن الحسين ا- ٥



– 

  )١٥٢٦(

حشيات ألبي تمام، وجاءت رواية البيتين األول والثـاني       ووردت األبيات األربعة في الو    
" مختلفة عما في األمالي متفقة مع ما في األغاني، وفي البيت الثالث جاء في الوحشيات              

  ١.التي في األمالي، وجاء البيت الراع كما في األمالي دون اختالف" ينِْفذ" بدال من" تَلْقَى
األهتم السعدي، ووثقهما الطناحي من      ذكر ابن الشجري بيتين لعمرو بن        - ٣٥  

" معجم البلدان دون أن يشير إلى اختالف في الرواية ورد عند ياقوت، ففي معجم البلدان              
  ٢".ِغب" بدال من" ظُلْم" ، و"حساه" بدال من" سقاه

 ذكر ابن الشجري بيتًا من الشعر، ووثقه الطناحي من النوادر ألبي زيـد     - ٣٦  
قـد  " ظ، وهناك اختالف في الرواية لم يذكره الطناحي، ففي النـوادر          ، والحيوان للجاح  

، وفـي   ٣".في الحـي ِخـرقٌ    " بدال من " فيهم غالم "، و "أتيتَ مأتَى " بدال من " سرتَ سير 
  ٤.الحيوان للجاحظ رواية أبي زيد ذاتها

 ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات لمعبد بن سعنَةَ الضبي، وقـال الطنـاحي          - ٣٧  
  ٥". ٤٢/ ٢البيت مع آخر في مجمع األمثال : " د البيت الثالث منه حاشية وقالعن

 منسوبة لمعبد بن شعبة التميمـي مـع         ٣٢١/ ١واألبيات في الحيوان للجاحظ       
  ٦.اختالف في الرواية

 ذكر ابن الشجري بيتًا لسويد بن أبي كاهل، ووثقه الطناحي من شـرح               - ٣٨  
والمقتضب للمبرد، والبيت في شرح المفضليات ألبـي  المفضليات ألبي محمد األنباري،  

محمد األنباري متفق في الرواية مع ما ذكره ابن الشجري في األمالي، أما المبرد فقـد                

                                         
لعزيز الميمني الراجكـوتي زاد فـي        علق عليه وحققه عبد ا     )الوحشيات: ( حبيب بن أوس الطائي    ، تمام أبو - ١

 .  دار المعارف بمصر د ت٣ط ٢٣٨حواشيه محمود محمد شاكر ص 
الحمـوي،  و؛   من الصفحة ذاتها   ١، وحاشية   ١٧٢/ ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٢

 .م١٩٩٣ ط دار صادر بيروت ٣٢٣/ ٣) ش ب يش ث)(معجم البلدان: (ياقوت
بن األنصاري، سعيد  و؛ من الصفحة ذاتها٢، وحاشية ١٧٣/ ١ )أمالي ابن الشجري : (ابن الشجري، هبة اهللا    - ٣

  .٤٣٢ ص )النوادر: (أوس
  ٣٢٣/ ١)الحيوان: (الجاحظ، عثمان بن بحر - ٤
 .٤ حاشية ١٧٣ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٥
 .٣٢١ / ١ )الحيوان: (الجاحظ، عثمان بن بحر - ٦



 

 )١٥٢٧(

بـدال مـن    " مزِبدا يخِْطر ما لم يرِنـي     " ذكره برواية مختلفة لم يشر إليها الطناحي هي       
  ١".ويحييني إذا القيتُه

 ثمانية أبيات ألعشى تغلب، ووثقها الطناحي من ديوان         ذكر ابن الشجري  - ٣٩  
األعشَين المعروف بالصبح المنير في شعر أبي بصير ميمون بن قيس بن جنـدل دون               

االختالفات في الرواية التي وقعت في المصدر الذي وثق منه، حيـث             اإلشارة إلى كل  
  :نص على موطنين وترك سبعة مواطن هي

بـدال  " ما " ي الذي يوافق البيت الرابع مما في الديوانفي البيت األول في األمال 
  ".ال " من

" ينفحون" في البيت الثاني من األمالي الذي يوافق البيت السابع مما في الديوان           
  ".ينتحون" بدال من

بـدال  " تُنِْبكم" في البيت الثالث في األمالي الذي يوافق البيت السادس في الديوان        
  .ت اختالف في كلمتين أخريين نص عليهما الطناحيوفي البي" تَنَلْكم " من

فـق البيـت الخـامس عـشر فـي         وفي البيت الخامس في األمالي الـذي يوا       
  ".بدال من مِلمة" وعظيمة" ، "وكم قد" بدال من" وكائن"الديوان

" فَربما  " في البيت الثامن في األمالي الذي يوافق البيت الثاني عشر في الديوان           
  ٢".لها " بدال من" ، لكم"الماط" بدال من

ووثقـه  -عنـه    رضـي اهللا – ذكر ابن الشجري بيتًا لحسان بن ثابـت        - ٤٠  
بـدال  " كـالم " اية، في الـديوان   الطناحي من ديوانه دون اإلشارة إلى اختالف في الرو        

  ٣".حديث"من

                                         
األنبـاري،  و: فحة ذاتها  من الص  ٤، وحاشية   ١٨١/ ١ )أمالي ابن الشجري  (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي        - ١

؛ م١٩٢٠ط مطبعة اآلباء اليسوعيين بيـروت     ٤٠٢تح كارلس يعقوب ص     ) شرح المفضليات : (القاسم بن محمد  
 . ١٧٠ / ٤ )المقتضب: (المبرد، محمد يزيدو
؛ وجـاير،   ٤،  ٣، وحاشـية    ١٨٨،  ١٨٧ /١ )األمـالي البـن الـشجري     : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٢

  .م١٩٢٧ ط بيانة ٢٩٠ ص )منير في شعر أبي بصيرالصبح ال:(رودلف
ديوان : (؛ األنصاري، حسان بن ثابت٤ حاشية ١٩١/ ١ )أمالي ابن الشجري( ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ٣

  .م٢٠٠٦ ط دار صادر بيروت ١٥٣ تح وليد عرفات ص )حسان بن ثابت



– 

  )١٥٢٨(

 ذكر ابن الشجري بيتًا نسبه الطناحي لعمرو بن أحمر البـاهلي، ووثقـه          - ٤١  
بـدال  " السيف "  دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي الديوان       ١٣٠ه ص   من ديوان 

  ١.عند ابن الشجري" الرمح " من
 ذكر ابن الشجري بيتين ذكر الطناحي أنه بحاشية األصل أنهمل لألسود            - ٤٢  

بن يعفر النهشلي، ووثقهمـا مـن ديوانـه، ونـوادر أبـي زيـد األنـصاري، وفـي                   
أال "بدال من   " أال هل   " محقق، ففيها ت في الرواية لم يشر إليها ال      الديوان،والنوادر اختالفا 

، وشطر البيـت    "بدال من ِعزي    " نفسي  " ، وفيهما "عن  " بدال من   " سوى  " ، وفيهما "ما  
وألقى سـالحي كـامال   " ففي الديوان الثاني في الديوان مختلف عما في األمالي والنوادر  

  ٢".فاستعاره
يتين من مشطور الرجز ونسبهما المحقق لغيالن بـن   ذكر ابن الشجري ب   - ٤٣  

، ولم يشر إلـى     ٢٦٩/ ٢،والكتاب لسيبويه   ٢٥٤حريث، ووثقهما من مجالس ثعلب ص       
بـدال  " إنِّي وسـطْتُ  " اختالف في الرواية ورد في المصدرين اللذين وثق منهما، ففيهما   

  ٣".وسطْتُْ وقَد" من
/ ١لطناحي من معـاني القـرآن للفـراء     ذكر ابن الشجري بيتًا، ووثقه ا - ٤٤  

             بالتاء المربوطة، أما ما كتبه الطنـاحي      " ستدعوه داعي موتة  " ، وفي معاني القرآن   ١٨٧
  ٤.بالهاء المربوطة" سيدعوه داعي موِته" 

                                         
عمرو بن شعر : (؛ وعطوان، حسين٣ حاشية ١٩٢/ ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي - ١
 . ط مجمع اللغة العربية بدمشق د ت١٣٠جمعه وحققه حسين عطوان ص) حمر الباهليأ
القيـسي، نـوري   و؛ ١٩٣ / ١، و٦ حاشية ١٩٢ / ١ )أمالي ابن الشجري : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٢

أبو زيد، سعيد بن أوس األنـصاري   و؛العراق د ت ط وزارة الثقافة ب    ٥٦ص  ) ديوان األسود بن يعفر   : (حمودي
 . ٤٤٧ص ) النوادر(
 )ثعلبمجالس : (أحمد بن يحيىو: ١ حاشية  ١٩٣ / ١ )أمالي ابن الشجري  : ( ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٣

                )الكتـاب : (سيبويه، عمـرو بـن عثمـان       و ؛ دار المعارف بمصر د ت     ٢ ط   ٢٥٤تح عبد السالم هارون ص      
٢٦٩/ ٢. 
الفـراء،  و؛   من الصفحة نفسها   ٢، وحاشية   ١٩٥ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٤

 .١٨٧ / ١ )معاني القرآن: (محمد بن يزيد



 

 )١٥٢٩(

 ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات، ونسبها الطنـاحي لعبـد اهللا بـن قـيس           - ٤٥  
دون اإلشارة إلى اختالف في رواية البيت الثالث،        ١٩٦الرقيات، ووثقها من ديوانه ص      

  ١".بدال من قاتلت في اهللا " نصحت هللا " ففي الديوان
ر دون   ذكر ابن الشجري بيتًا للقطامي، ووثقه الطناحي من ديوان الـشع           - ٤٦  

  ٢".عن " بدال من" في " التنبيه على اختالف في الرواية، ففي الديوان
 دون  ١٦٦ ذكر ابن الشجري بيتًا وثقه الطناحي مـن األصـمعيات ص             - ٤٧  

" وآكـٍل   " ،  "َأنْـتَ   " بدال من " خَير  " اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي األصمعيات      
  ٣".آكِلي" بدال من

 بيتًا، ووثقه الطناحي من ديوان المعاني ألبـي هـالل       ذكر ابن الشجري   - ٤٨  
بضم الالم، وعنـد  " ِميُل" العسكري دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، فعد العسكري        

  ٤.ابن الشجري بفتح الالم
 ذكر ابن الشجري بيتين من الشعر، ووثقهمـا الطنـاحي مـن أمـالي               - ٤٩  

ـ  المرتضى دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية،       بـدال  " زملـوني   " د المرتـضى   فعن
  ٥".ضرجوني "من

 ذكر ابن الشجري خمسة عشر بيتًا البن أحمر، ووثقها الطنـاحي مـن              - ٥٠  
ديوان الشاعر، وفيها ثالثة اختالفات ما بين الديوان وما ذكـره ابـن الـشجري أشـار        

  :الطناحي إلى واحد من الثالثة وترك اثنين هما

                                         
الرقيـات،  و؛   من الصفحة ذاتها   ٤ وحاشية   ١٩٩ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ١

دار صـادر   ط ١٩٦حقيق وشرح محد يوسـف نجـم ص    ت)ديوان عبد اهللا بن قيس الرقيات      (:عبد اهللا بن قيس   
 .بيروت د ت

؛ والقطـامي،    من الصفحة ذاتها   ١ وحاشية   ٢٠٠ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٢
 .م١٩٦٠الثقافة بيروت ار  د١ ط ٨٨مرائي وأحمد مطلوب ص  تح إبراهيم السا)ديوان القُطامي: (عمير بن شُييم

األصمعي،  و ؛ من الصفحة ذاتها   ٢ وحاشية   ٢٠٤ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٣
 . ١٦٦ ص )األصمعيات: (عبد الملك بن قريب

 العسكري، أبوو؛ من الصفحة ذاتها٨ وحاشية ٢٠٥/ ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي  - ٤
 .هـ١٣٥٣ط مكتبة القدسي بالقاهرة ١٣١ /٢ )ديوان المعاني: (هالل

المرتـضى،     و؛   من الصفحة ذاتها   ١ وحاشية   ٢٠٦ / ١ )أمالي ابن الشجري  :(ابن الشجري، هبة اهللا بن علي     - ٥
 .١٩٥٤ ط الحلب ٣٧٤ / ١ تح محمد أبو الفضل إبراهيم )أمالي الشريف المرتضى: (الشريف



– 

  )١٥٣٠(

بفتح الثاء، بدال من كسرها فـي أمـالي ابـن    " ثَفال " يت الثانيفي ديوان الشاعر في الب 
  ١".عنَّا ِطالبهما " بدال من" فَقَلَّ ِغناؤنا" الشجري، في ديوان الشاعر

  ٢.الثَّفال بفتح الثاء وهو البعير البطيء الثقيل" وفي مقاييس اللغة البن فارس ضبط 
ضبي، ووثقه الطنـاحي مـن       ذكر ابن الشجري بيتًا لربيعة بن مقروم ال        - ٥١  

علَـي  " شرح ديوان الحماسة دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي شرح الحماسة           
  ٣".يكاد علَي " بدال من" يكاد 

 ذكر ابن الشجري بيتين، ووثقهما من شرح أشعار الهـذليين للـسكري،             - ٥٢  
بـدال  " وحـدي  " د السكريوفي البيت الثاني منهما اختالف في الرواية لم يشر إليه، فعن   

  ٤".البرود " بدال من" المروط "، و"من ِعيٍن 
 ذكر ابن الشجري بيتًا لعلقمة بن عبدة الفحل، ووثقه الطناحي من ديوان             - ٥٣  

  ٥".بدال من البيوت" الِقباب " الشاعر دون التنبيه على اختالف في الرواية، ففي الديوان
عشى، ووثقه الطناحي من ديـوان الـشاعر،         أورد ابن الشجري بيتًا لأل     - ٥٤  

واإلنصاف البن األنباري، وإيضاح شواهد اإليضاح للقيسي، وفـي المـصادر الثالثـة             

                                         
عطـوان،   و ؛ من الصفحة ذاتها   ٢ وحاشية   ٢٠٧ / ١ )أمالي ابن الشجري  : ( اهللا بن علي   ابن الشجري، هبة   - ١

  .١٢٩، ١٢٨ ص )شعر عمرو بن أحمر: (حسين
دار  ط ٣٨٠ / ١) ث ف ل(السالم هـارون     تح عبد    )مقاييس اللغة : (ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا       - ٢

 .م١٩٧٩الفكر 
المرزوقـي،  و؛   من الصفحة ذاتها   ٤ وحاشية ٢١٧/ ١ )لي ابن الشجري  أما: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٣

الجيل  دار ١ ط ٥٤٤عبد السالم هارون ص    شره أحمد أمين و   ن)شرح ديوان الحماسة  (أحمد بن محمد بن الحسن      
  م١٩٩١بيروت 

الـسكري،  و؛٢١٧ في ص ٥، وحاشية٢١٨، ٢١٧ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي   - ٤
 ١٢٦٧شاكر ص   محمد   حققه عبد الستار أحمد فراج راجعه محمود         )شرح أشعار الهذليين  : (لحسن بن الحسين  ا

  .م١٩٦٥ط مكتبة دار العروبة بالقاهرة 
األعلـم  و؛  من الـصفحة ذاتهـا  ٢، وحاشية ٢٢٨ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي  - ٥

الدين قبـاوة    الصقال ودرية الخطيب راجعه فخر        تح لطفي  )لقمة الفحل ديوان ع : (الشنتمري، يوسف بن سليمان   
 .م١٩٦٩ دار الكتاب العربي حلب ١ ط ٤٨ص 



 

 )١٥٣١(

عند ابـن الـشجري ولـم يـشر         " وكانوا  " بدال من " فكانوا  " اختالف في الرواية، ففيها   
  ١.الطناحي إلى ذلك

 –ان بـن ثابـت       ذكر ابن الشجري بيتًا، وخرجه المحقق من ديوان حس         - ٥٥  
" بـدال مـن  " شَـراب "  ولم يشر إلى اختالف في الرواية، ففي الديوان     –رضي اهللا عنه    

يب٢".ِشر  
ذكر ابن الشجري بيتًا، ونسبه الطناحي للـشاعر عبيـد بـن األبـرص،       - ٥٦  

وخرجه من ديوانه بتحقيق حسين نصار دون اإلشارة إلى اختالف في الروايـة، ففـي               
  ٣".الخَيِل " بدال من" الجرِد" الديوان

  ذكر ابن الشجري قول المتنبي - ٥٧
ع ادالـِجيو ِســمـَلْتَ تَب   واِبس    يخْببن ِفي الْحلَِق المضاعٍف والْقَنَاَأقْب

" ِبـالْحلَِق   : " أحال المحقق إلى ديوان المتنبي، والبيت في ديوان المتنبي برواية         
  ٥. يشر المحقق إلى اختالف الرواية ولم٤". في الحلق" بدال من 

 ذكر ابن الشجري صدر بيت، وأتمه الطناحي، ووثقه من ديوان عمـر              - ٥٨
بن أبي ربيعة بشرح محمد محيي الدين عبد الحميد، وفي الديوان اختالف في الروايـة               

  ٦".هذا " بدال من" في ذا " لم يشر إليه، ففيه
                                         

األعـشى   و ؛ من الصفحة نفـسها    ١، وحاشية   ٢٤٣ / )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ١
مـسائل   اإلنصاف فـي  : ( أبو البركات  ؛ وابن األنباري  ٧١ ص   ) الكبير ديوان األعشى : (الكبير، ميمون بن قيس   

: القيسي، الحسن بن عبـد اهللا و؛م١٩٦١ ط المكتبة التجارية     ٥٠٨ تح محمد محيي الدين عبد الحميد ص         )لخالف
 دار الغرب اإلسالمي بيـروت  ١ط  ٦٧٦ / ١يق محمد محمود الدعجاني  دراسة وتحق)إيضاح شواهد اإليضاح  (

  .م١٩٨٧
؛ واألنصاري،  من الصفحة ذاتها١، وحاشية ٢٤٤ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ليابن الشجري، هبة اهللا بن ع - ٢

 .٤١٠/ ١ )ديوان حسان بن ثابت: (حسان بن ثابت
؛ وابـن   مـن الـصفحة ذاتهـا     ٥ وحاشية   ٢٥١ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٣

 .م١٩٥٧ الحلبي بالقاهرة ١ ط ٤٩ تح حسين نصار ص )وديوان عبيد بن األبرص:(األبرص، عبيد
ضع فهارسه مصطفى السقا وإبـراهيم   ضبطه وصححه وو)ديوان أبي الطيب المتنبي   : (العكبري، أبو البقاء   - ٤

 . م١٩٣٦ ط الحلبي ٢٠٣ / ٤األبياري وعبد الحفيظ شلبي 
 .٤ حاشية٢٥٦ / ١ )أمالي ابن الشجري(ابن الشجري، هبة اهللا بن علي  - ٥
 ١ ط ٤٧٩ديوان عمر بن أبي ربيعة ص    شرح  : ؛ عبد الحميد، محمد محيي الدين     ١ حاشية   ٢٧٨/ ١ السابق - ٦

 .م١٩٥٢مطبعة السعادة بالقاهرة 



– 

  )١٥٣٢(

، ٢٣٣من نوادر أبـي زيـد ص        ذكر ابن الشجري بيتًا، ووثقه الطناحي       - ٥٩
  ١".كان " بدال من" كنتَ" دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي النوادر

 ذكر ابن الشجري بيتً للفرزدق، ووثقه المحقق من ديوان الشاعر، وفي            - ٦٠
بحذف الواو التي وردت عند ابن الشجري، وقد ذكر ابن الشجري البيـت           " منا  " الديوان

بـدال  " وخيرا  "  وفي العجز اختالف في الرواية، ففي الديوان       ١٣١ / ٢كامال في أماليه    
  ٢.في أمالي ابن الشجري" وجودا " من 

 ذكر ابن الشجري ثالثة ابيات، ووثقها الطناحي مـن شـرح الحماسـة              - ٦١  
بالضم بـدال   " فارس  " للمرزوقي دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، فعن المرزوقي        

  ٣.لنصببا" فارسا" من
 ذكر ابن الشجري بيتًا للكميت، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر، ومن            - ٦٢  

فـي  " تيك  " بدال من " تلك" ، وفي الديوان، والخصائص   ٤٠٤ / ٢الخصائص البن جني    
  ٤.أمالي ابن الشجري ولم يشر الطناحي

 ذكر ابن الشجري بيتًا للشماخ، ووثقه الطناحي من ديوان الـشاعر دون             - ٦٣  
  ٥".وهن وقُوفٌ " بدال من" لَهن صليٌل " شارة إلى اختالف في الرواية، ففي الديوناإل

 ذكر ابن الشجري بيتًا المرئ القيس، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر            - ٦٤  
  ٦".الديافي" بدال من" النَّباطي " دون اِإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي الديوان

                                         
؛ أبو زيد، سعيد  من الصفحة نفسها٤ وحاشية ٢٨٤ / ١ )أمالي ابن الشجري(ابن الشجري، هبة اهللا بن علي  - ١

 .٢٣٣ ص )النوادر:(بن أوس األنصاري
/ ٢ وج ؛ من الـصفحة نفـسها    ١، وحاشية   ٢٨٦ / ١ )شجريلأمالي ابن ا  : ( هبة اهللا بن علي    ابن الشجري،  - ٢

 .٥١٦ ص)ديوان الفرزدق: (الفرزدق، همام بن غالب و:١٣١
المرزوقي، و؛  من الصفحة ذاتها١، وحاشية ٢٨٨ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي    - ٣

 .١١٠٧ ص)يوان الحماسةشرح د: (أحمد بن محمد بن الحسن
األسـدي،  و؛ من الصفحة ذاتها   ١، وحاشية   ٢٩٥ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٤

 ؛م١٩٦٩مكتبة األندلس بغداد  ط ٣٥ / ٢جمع وتقديم داوود سلوم )شعر الكميت بن زيد األسدي: (الكميت بن زيد 
 .٤٠٤ / ٢ )الخصائص: (ابن جني، عثمان أبو الفتحو
الـشماخ،  و؛ من الـصفحة ذاتها    ١، وحاشية   ٢٩٦ / ١)أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٥

 .تح صالح الدين الهادي ط دار المعارف بمصر د ت١٧٧ ص )ديوان الشماخ(الشماخ بن ضرار الذبياني 
؛ امرؤ القيس،  من الصفحة ذاتها٢، وحاشية ٢٩٨ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي  - ٦

 .٦٦ ص )وديوان امرئ القيس: (جندح بن حجر



 

 )١٥٣٣(

جري خمسة أبيات منسوبة لسِفيح بن ربـاح مـولى بنـي             ذكر ابن الش   - ٦٥  
األبيـات مـن قـصيدة      : "  وقال ١٩٠ / ١ناجية، ووثقها الطناحي من رسائل الجاحظ       

، )رسـالة فخـر الـسودان علـى الِبيـضان            ( ١٩٠ / ١أوردها الجاحظ في رسائله     
، ١٩٠ / ١وبالرجوع للرسالة تبين أن القصيدة وردت منسوبة لسنيح بـن ربـاح فـي               

، ولم يرد منها من األبيات الخمسة المذكورة في أمالي ابن الشجري سوى البيتـين             ١٩١
  ١".والزنج " أما عند الجاحظ" الزنج " الرابع والخامس، وفي البيت الرابع عند الشجري

 ذكر ابن الشجري بيتًا لعبد اهللا بن همام السلولي، ووثقه المحقـق مـن               - ٦٦  
دون اإلشـارة إلـى اخـتالف فـي الروايـة، ففـي             النوادر ألبي زيـد األنـصاري       

  ٢".تَنْسينَّها " بدال من" حِرمنَّنَاتَ"درالنوا
 ذكر ابن الشجري بيتًا ألبي ذؤيب الهذلي، ووثقه الطناحي مـن شـرح              - ٦٧  

 دون اإلشارة إلى اختالف في الروايـة، ففـي شـرح أشـعار              ٧٣أشعار الهذليين ص    
  ٣".وهي " بدال من" فهي " ، و"د فسو" بدال من" وسود " الهذليين

 ذكر ابن الشجري بيتًا، ووثقه الطناحي من شرح الحماسـة للتبريـزي،             - ٦٨  
بـي منـصور    وشرح الحماسة للمرزوقي، وسر الصناعة البـن جنـي، والمعـرب أل           

لجواليقي، ومعجم البلدان لياقوت للمرزوقي دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي            ا
فـي الـشطر    ، و "وجاشـت   " بـدال مـن   " وخافت  " ي الشطر األول  شرح المرزوقي ف  

 ، وفي سر الـصناعة البـن جنـي، والمعـرب            ٤".وجاشت  " بدال من " وخافت  "الثاني

                                         
الجـاحظ،  و؛  من الصفحة ذاتها  ١، وحاشية   ٣٠١ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ١

 .م١٩٦٤ ط الخانجي ١٩١، ١٩٠/ ١ تح عبد السالم هارون)رسائل الجاحظ(عثمان بن بحر 
سـعيد بـن أوس   : أبـو زيـد   و؛١ حاشية  ٣١٥ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ي، هبة اهللا بن علي    ابن الشجر  - ٢

 .١٤٦ ص )النوادر: (األنصاري
: ؛ والسكري، الحسن بـن الحـسين  ٤، وحاشية ٣٢٢ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي  ٣
  . ٧٣ ص )شرح أشعار الهذليين(
؛  مـن الـصفحة المـذكورة      ٣، وحاشـية    ٣٣٦ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ليابن الشجري، هبة اهللا بن ع      - ٤

 . ٧٧٩ ص )وشرح الحماسة: (المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن



– 

  )١٥٣٤(

" الـصغد   " وفي المعرب أيـضا   ١".وجاشت  " في الشطرين بدال من   " وخافت  " للجواليقي
  ".خوارزم "  في كلمة، باإلضافة إلى الرواية التي أشار إليها الطناحي"السغد " بدال من

 نقل ابن الشجري بيتًا من الرجز عن سيبويه، ووثقه المحقق من الكتـاب   - ٦٩  
  ٢".وإلى " بدال من" فإلى " دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي كتاب سيبويه

 ذكر ابن الشجري بيتًا لألعشى، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر وفي             - ٧٠  
اية في شطري البيت نص المحقق على ما في الشطر الثاني من            البيت اختالف في الرو   

بـدال  " قـوميي  " البيت من اختالف في الرواية وترك ما في الشطر األول، ففي الديوان        
  ٣".رهطي " من

 ذكر ابن الشجري بيتًا ألعشى باهلة، ووثقه المحقق من ديوان األعـشَين      - ٧١  
شارة إلى اختالف في الروايـة، ففـي        المعروف بالصبح المنير، واألصمعيات دون اإل     

، وفـي   ٤"شـيءٍ " بـدال مـن   " أمـٍر   " ، و "يصِعب  " بدال من   " يضعفُ  " الصبح المنير 
  ٥".شيء " بدال من" أمٍر " األصمعيات

ذكر ابن الشجري بيتًا لسحيم عبد بني الحسحاس، ووثقه المحقق من ديـوان             =   
  ٦".عالقةً " بدال من" عاللةً " ، ففي الديوانالشاعر دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية

 ذكر ابن الشجري بيتًا ألبي تمام، ووثقه المحقق من ديوان الشعر وفيـه              - ٧٢  
  ٧".يِجد " بدال م" يِرد " اختالف في الرواية لم يشر إليه، ففي الديوان

                                         
؛ م١٩٨٥ دار القلم سوريا ١ط ١٩٢ / ١تح حسن هنداوي)سر صناعة اإلعراب : (ابن جني، عثمان أبو الفتح     - ١

 .م١٩٦٩ دار الكتب ٢مد شاكر ط  تح أحمد مح)المعرب(والجواليقي، موهوب بن أحمد
سيبويه، و؛ من الصفحة المذكورة٥، وحاشية ٣٣٨ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي     - ٢

 . ٢٦٤ / ١ )الكتاب لسيبويه: (عمرو بن عثمان
؛ واألعشى  من الصفحة المذكور٥، وحاشية ٣٤٠ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي  - ٣

  .١١٥ ص ) الكبيرديوان األعشى: (الكبير، ميمون بن قيس
: ؛ وجاير، رودلف  ٣٤٤ منص   ٤، وحاشية   ٣٤٥ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٤
 .٢٦٧ ص )الصبح المنير(
 .٩١رون ص  تح أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد ها)األصمعيات(األصمعي، عبد الملك بن قريب  - ٥
؛ وعبـد بنـي    مـن الـصفحة  ٣، وحاشية  ٣٤٥ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٦

 . م١٩٥٠ ط دار الكتب المصرية ١٧ تح عبد العزيز الميمني ص )وديوان سحيم:(الحسحاس، سحيم
؛ والتبريـزي،    الـصفحة  مـن  ١، وحاشية   ٣٥٢ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٧

 . دار المعارف د ت٤ ط ٦٦/ ٣ تح محمد عبده عزام )ديوان أبي تمام:(يحيى بن علي الخطيب



 

 )١٥٣٥(

  ذكر ابن الشجري بيتًا لجرير، ووثقه الطناحي من ديوان الـشاعر دون            - ٧٣  
  ١".دائبا " بدال من" بالنوى " اختالف في الرواية، ففي الديوان اإلشارة إلى

 ذكر ابن الشجري بيتًا، ونسبه المحقق لعروة بن أذينة، ووثقه من ديوان             - ٧٤  
  ٢".وكلُّ " بدال من " وِإن " الشاعر دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي الديوان

 وثقهما الطناحي من الحماسة الشجرية، وأمـالي     ذكر ابن الشجري بيتين    - ٧٥  
شهاد أنديـة   " القالي، وسمط الليالي دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي الحماسة          

  ٣".رفاع ألوية شهاد أندية " بدال من" رفّاع ألوية 
 ذكر ابن الشجري بيتًا من الرجز ووثقه الطناحي من الكتاب لـسيبويه،             - ٧٦  

  ٤.عند ابن الشجري ولم يشر على ذلك المحقق" الفارجو" بدال من" الفارجي" وفي الكتاب

 ذكر ابن الشجري بيتين ألبي ِمحجن الثقفي، ووثقهمـا الطنـاحي مـن              - ٧٧  
" بدال من " جنِْب" معاني القرآن للفراء دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، فعند الفراء          

  ٥.في البيت األول" َأصِل
ن الشجري بيتًا، وخرجه الطناحي من غريـب الحـديث دون أن          ذكر اب  - ٧٨  

يذكر اسم المؤلف، وبالرجوع إلى قائمة مصادره تبين أنه ذكر أربعة كتب باسم غريـب       
الحديث للحربي، وابن قتيبة، وأب عبيد القاسم بن سالم، والخطابي، كما خرجـه مـن               

                                         
الخطفي، جريـر بـن   و ؛ من الصفحة ذاتها٤، وحاشية ٣٧٠ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ١

  . بمصر د ت  دار المعارف٣ ط ١٣٦ص  تح نعمان جمعة )بشرح محمد بن حبيب ديوان جرير(عطية 
شـعر  : (عروة بن ُأذينة، يحيى بن مالـك  و؛٥، حاشية ٣٧١ / ١ )أمالي ابن الشجري : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٢

 .م١٩٨١ دار القلم بالكويت ٢ ط ٣٨٦ تح يحيى الجبوري ص )عروة بن ُأذينة
                    والحماسـة الـشجرية   ؛   من الصفحة ذاتها  ٣، وحاشية   ٣٧٧ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٣
٣٠٤/ ١. 
: ؛ وسيبويه، عمرو بن بشر من الصفحة ذاتها٦، وحاشية ٣٧٨ / ١ )أمالي ابن الشجري(ابن الشجري، هبة اهللا بن علي     - ٤
 . ١٨٥ / ١ )الكتاب(
  .١٤٦ / ١حة نفسها، ومعاني القرآن للفراء  من الصف١، وحاشية ٣٨٧ / ١ أمالي ابن الشجري - ٥



– 

  )١٥٣٦(

ف فـي الروايـة، فعنـد       إصالح المنطق، وِسمط الآللئ للبكري دون اإلشارة إلى اختال        
  ١".َأوصت " بدال من" وصتْ " بن السكيت، والبكرييعقوب 

 ذكر ابن اشجري أبياتًا لعنترة بن شداد وخرجها الطناحي مـن ديـوان              - ٧٩  
بدال من فرسي   " مهِري  " عنترة دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي ديوان عنترة         

بـدال  " ورحلـه   " في البيت الرابع، و   " العدو  " دال من ب" الرجال  " ، و .في البيت األول  " 
  ٢في البيت الخامس، " وِحدجه " من

 ذكر ابن الشجري بيتًا لعمر بن أبي ربيعة، ووثقه الطناحي من ديـوان              - ٨٠  
  :الشاعر دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، في الديوان

     الجمر أم بثماِنبسبٍع رميتُ      فواهللا ما أدري وإنِّي لحاسب   
  :بدال من

  ٣لَعمرك ما أدري وإن كنت داريا       بسبع رمين الجمر أم بثمان
 ذكر ابن الشجري بيتًا المرئ القيس، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر            - ٨١  

  ٤".بدال من ينْعمن " يِعمن " دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي الديوان
 مـن ديـوان     محمود الطنـاحي  ر ابن الشجري بيتًا لألعشى، ووثقه        ذك - ٨٢  

نَور "،  "ليلهم  " بدال من " ليله" يوانالشاعر دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، ففي الد        
 حبليُل " بدال من" ص ِبح٥".َأص  

                                         
 تحقيق )إصالح المنطق(ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق      و ؛ من الصفحة ذاتها   ١، وحاشية   ٣٩٧ / ١ أمالي ابن الشجري     - ١

البكري، أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز و؛ ط دار المعارف بمصر د ت٦٦أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون ص 
  .م١٩٣٦ ط عن ط مطبعة لجنة التأليف والنشر ٤٨٤ تح عبد العزيز الميمني ص ) الآللئسمط(
العبسي، و ٣٩٧ من ص ٥ وحاشية ١٩٩ – ٣٩٧ / ١ )أمالي ابن الشجري : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٢

مي دمشق اإلسالتب  ط المك٢٧٢ تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي ص )ديوان عنترة بن شداد: (عنترة بن شداد
 .م١٩٧٠

؛ وعبد الحميـد،    ٤٠٦ من ص    ٤، وحاشية   ٤٠٧ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٣
  .م١٩٦٠ ط مطبعة السعادة ٢٥٨ص ) شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: (محمد محيي الدين

؛ وامـرؤ   الـصفحة ذاتهـا   من٢، وحاشية ٤١٩ / ١ )أمالي ابن الشجري: (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي  - ٤
 .٢٧ص) يوان امرئ القيسد: (القيس، جندح بن حجر

األعـشى  و؛ من الصفحة نفسها   ٣، وحاشية   ٤١٩ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٥
  .٧٧ ص ) الكبيرديوان األعشى: (الكبير، ميمون بن قيس



 

 )١٥٣٧(

 ذكر ابن الشجري بيتًا، ووثقه الطناحي من شرح الحماسة للمرزوقـي،            - ٨٣  
  ١".ِمن " بدال من" على"ف في الرواية لم يشر إليه المحقق، ففي الحماسةوفيه اختال
 ذكر ابن الشجري بيتًا، ووثقه الطناحي من كتاب القوافي لألخفـش ص             - ٨٤  

  ٢".السن" بدال من " ِسنِّي" ، دون اإلشارة إلى اختالف في الرواية، فعند األخفش ٥٣
ثقهما الطناحي من كتاب القوافي      ذكر ابن الشجري بيتين من الرجز، وو       - ٨٥  

، وفيهما اختالف في الرواية لم يشر إليه المحقق، ففي كتاب القافية في             ٥٨لألخفش ص   
" وفي البيـت الثـاني    " إذا ركبت فاجعلوني    " بدال من " إذا نزلت فاجعالني    " البيت األول 

  ٣".بدال من كبير " شيخٌ 
ن عدة مصادر منهـا ديـوان        ذكر ابن الشجري بيتًا، ووثقه الطناحي م       - ٨٦  

 دون اإلشـارة إلـى اخـتالف فـي     ٥٩ / ٣، وخزانة األدب للبغدادي ٩٠٧جرير ص   
  ٤".لوال " بدال من" هلَّا " ، و"مجدكم " بدال من" سعيكم " الرواية، ففي الدوان والخزانة

                                         
المرزوقي، و؛ من الصفحة ذاتها   ٢، وحاشية   ٤٢١ / ١ )شجريأمالي ابن ال  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ١

 . ١٢٦٦ ص )شرح الحماسة: (أحمد بن محمد بن الحسن
: ؛ واألخفش، سعيد بن مـسعدة     ١، وحاشية   ٤٢٢ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٢
 .م١٩٧٤ دار األمانة بيروت ١ ط ٥٣ تح أحمد راتب النَّفَّاخ ص )القوافي(
؛ واألخفـش،   من الصفحة ذاتها٣، وحاشية  ٤٢٢ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٣

 . ٥٨ ص )القوافي: (سعيد بن مسعدة
؛ والخطفي،   من الصفحة نفسها   ١، وحاشية   ٤٢٦ / ١ )أمالي ابن الشجري  : (ابن الشجري، هبة اهللا بن علي      - ٤

  .٦٠ / ٣ )وخزانة األدب: (؛ والبغدادي، عبد القادر بن عمر٩٠٧ص  )وديوان جرير: (جرير بن عطية



– 

  )١٥٣٨(

  :الخاتمة
الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات، والصالة والسالم علـى خيـر خلـق اهللا        

  ....هم، وعلى آله وصحبه ومن التزم منهجه إلى يوم الدين وبعدكل
قراءة في توثيق الطناحي لشواهد أمالي ابن       " ففي نهاية هذه الرحلة األولى مع       

الشجري تؤكد هذه الدراسة بعض الحقائق العلمية، وتصل إلى بعض النتائج، وتوصـي             
  .ببعض األمور

  : فمنهاأما الحقائق العلمية التي تؤكدها الدراسة
كون كتاب أمالي ابن الشجري موسوعة في النحو وفي اللغة، وغزارة ثقافة            = 

  .مؤلفة وتنوعها
علو مكانة محقق الكتاب محمود الطناحي بـين المحققـين، وتنـوع نتاجـه        = 

  .العلمي بينن التحقيق والتأليف
  :أما النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فهي

رآن الكريم وقع واحد وثالثون خطأ فـي الفهرسـة،    فيما يتعلق بشواهد الق – ١
ذكرت األرقام في الفهرس في غير مواطنها من الكتاب وقمنا بتصويبها، وهناك ثالثـة              
مواطن تمت فيها نسبة اآليات إلى أرقام غير صحيحة في المصحف الشريف، عزيـت              

  .اآليات فيها إلى أرقام ليست صوابا، وقمنا بتصويبها
 بتوثيق القراءات القرآنية كانت هناك قراءة واحدة لـم توثـق،             فيما يتعلق  – ٢

وقراءة واحدة تم تخريجها من غير مظان التخريج األصلية مع وجودها فـي مظانهـا،               
وكان هناك خمسة وعشرون موطنًا قدمت فيهـا المـصادر الفـروع علـى المـصادر       

  .األصول في توجيه القراءات القرآنية
القرآنية أيضا أحال المحقق إلى مـواطن مفتوحـة          فيما يتعلق بالقراءات     – ٣

دون تحديد أرقام األجزاء أو أرقام الصفحات، وذكرنا لذلك مـا يزيـد علـى خمـسة                 
  . من دراستنا هذه١٠٤وعشرين مثاال في التعليقة رقم 

 فيما يتعلق بالشواهد الشعرية في المجلد األول لم يخرج الشواهد في ثالثة             – ٤
  .أ واحد في حرف الرويمواطن، وكان هناك خط

 فيما يتعلق بالشواهد الشعرية أيضا الحظنا الحشد الزائد للمـصادر فـي             – ٥
الحاشية الواحدة، ومما جعل هذا الحشد غير مبرر تصديره بالديوان الـشعري الخـاص     



 

 )١٥٣٩(

بقائل البيت، وعدم استغالل هذا الحشد في اإلشارة إلى تنوع الروايات الشعرية، وذكرنا             
وصلت المصادر في بعضها إلى اثني عشر كتابا في الحاشية الواحـدة دون             لذلك أمثلة   

  .جديد بعد الديوان
 فيما يتعلق بأرقام الصفحات المحال إليها في شواهد الشعر فـي المجلـد              – ٦

  .األول كان هناك أخطاء في اإلحاالت في ثالثة عشر موطنًا
 ابن الشجري وبين ما      فيما يتعلق باختالف الروايات الشعرية بين ما ذكره        – ٧

في المصادر التي وثق منها الطناحي وجدنا اختالفات في الرواية فـي سـتة وثمـانين                
موطنًا لم يشر إليها الطناحي مع أنه أشار في كثير من الموان إلى االختالفات المتعلقـة                
بالروايات، وهنا نشير إلى حرصنا على المطابقة من الطبعـات ذاتهـا التـي اسـتقينا                

  .تها الطباعية من قائمة مصادرةمعلوما
وأخيرا توصي هذه الدراسة الباحثين بالنظر في أعمـال الطنـاحي المحققـة              

  .األخرى وتقييد ملحوظاتهم عليها إتماما ألداء رسالتها على الوجه األمثل
ِه ُأِنيبِإلَيكَّلْتُ وِه تَولَيِفيِقي ِإلَّا ِباِهللا عا تَومو  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )١٥٤٠(

  بحث ومراجعهمصادر ال
إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر تـح شـعبان          : أحمد بن محمد البنا   الدمياطي،  = 

  . م١٩٨٧ عالم الكتب بيروت ومكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة ١محمد إسماعيل ط 
 عالم الكتـب    ٢إعراب القرآن تح زهير غازي زاهد ط        : النحاس، أحمد بن محمد أبو جعفر     = 

  .م١٩٨٥نهضة بيروت ومكتبة ال
السبعة في القراءات تح شوقي ضيف ط دار المعارف      : ابن مجاهد، أحمد بن موسى أبو بكر      = 

  . بمصر د ت
ديوان ابن مقبل تح عزة حـسن ط دار الـشرق العربـي             : ابن مقبل، تميم بن ُأبي بن مقبل      = 

  .م١٩٩٥بيروت 
 الخـانجي بالقـاهرة   ١ان طه ط ديوان الحطيئة تح نعم  : الحطيئة، جرول بن أوس بن جوية     = 

  . م١٩٨١
ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب تح نعمان محمد امين         : جرير بن عطية الكلبي اليربوعي    = 
  . دار المعارف بمصر د ت٣ط 
ديوان امرئ القيس تح محمد أبـو الفـضل إبـراهيم ط دار             : امرؤ القيس، جندح بن حجر    = 

  .م١٩٥٨المعارف بمصر 
 الخانجي بالقاهرة   ٢ديوان حاتم الطائي تح عادل سليمان جمال ط         :  عبد اهللا  الطائي، حاتم بن  = 

  . م١٩٩٠
 عبد العزيز الميمني الراجكـوتي زاد فـي         تحالوحشيات  : أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي     = 

  . دار المعارف بمصر د ت٣حواشيه محمود محمد شاكر ط 
  .م١٩٧٣دار التراث بالقاهرة ط ديوان أبي قيس صيفي بن األسلت : باجودة، حسن محمد= 
  . مختصر في شواذ القراءات ط مكتبة المتنبي بالقاهرة د ت: ابن خالويه، الحسين بن أحمد= 
شرح شافية ابن الحاجب تح محمد نور الحـسن    : اإلسترباذي، رضي الدين محمد بن الحسن     = 

 القادر البغـدادي    ومحمد الزفزاف ومحمد علي النجار القسم الثاني الخاص بشرح شواهده عبد          
  .م١٩٨٢ط مصورة لدار الكتب العلمية بيروت 

الصبح المنير في شعر أبي بصير ميمون بن قـيس بـن جنـدل األعـشى               : جاير، رودلف = 
  .م١٩٢٧واألعشَين اآلخَِرين ط بيانة 
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ديوان سحيم تح عبد العزيز الميمني ط دار الكتـب          : أبو عبد اهللا، سحيم عبد بني الحسحاس      = 
  .م١٩٥٠ المصرية

 دار الـشروق  ١النوادر تح محمد عبد القادر أحمـد ط  : ، سعيد بن أوس األنصاري أبو زيد = 
  .م١٩٨١بيروت 

الحماسة البصرية تح عـادل سـليمان   :  صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن    ،البصري= 
  .م١٩٨٧جمال ط المجلس األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة 

   لبنـان  دار الكتاب الجديـد بيـروت       ٧واعد تحقيق المخطوطات ط     ق: المنجد، صالح الدين  = 
  .م١٩٨٧

 مؤسسة ٥حجة القراءات تح سعيد األفغاني ط : أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة      = 
  .م١٩٩٧الرسالة بيروت 

  .م١٩٩٨ الخانجي بالقاهرة ٧هارون، عبد السالم محمد، تحقيق النصوص ونشرها ط = 
القادر بن عمر البغدادي، خزانة األدب ولب لباب العرب تـح عبـد الـسالم    البغدادي، عبد   = 

  .م١٩٩٧ الخانجي بالقاهرة ٤محمد هارون ط 
األصمعيات اختيار تح أحمد محمد شـاكر وعبـد الـسالم    : األصمعي، عبد الملك بن قريب = 

  .م١٩٧٠هارون ط دار المعارف بمصر 
يوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري ضـبطه        د: العكبري، عبد اهللا بن الحسين أبو البقاء      = 

وصححه وصنع فهارسه مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري وعبد الحفـيظ شـلبي ط الحلبـي              
  .م١٩٣٦

  . م١٩٣٦شرح ديوان الفرزدق ط المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة : الصاوي، عبد اهللا= 
تحقيق وشرح محمد يوسف نجم ط دار       د اهللا بن قيس     يديوان عب : الرقيات، عبيد اهللا بن قيس    = 

  .صادر بيروت د ت
 الحلبـي  ٢الحيوان تح عبد السالم محمـد هـارون ط      : الجاحظ، عثمان بن بحر أبو عمرو     = 

  .م١٩٦٦بالقاهرة 
المحتسب في وجوه القـراءات الـشاذة وإعرابهـا تـح        :  أبو الفتح،عثمان بن جني ابن جني = 

، وعبد الفتاح إسماعيل شـلبي ط المجلـس األعلـى           علي النجدي ناصف، وعبد الحليم النجار     
  . م١٩٩٤للشئون اإلسالمية بالقاهرة 
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ديوان عدي بن زيد جمعه وحققه محمد جبـار المعيبـد ط وازارة             : الِعبادي، عدي بن زيد   = 
  .م١٩٦٥الثقافة بغداد 

كـر  األغاني تح إحسان عباس وإبراهيم السعافين وب      :األصفهاني، علي بن الحسين أبو الفرج     = 
  .م٢٠٠٨ دار صادر بيروت ٣عباس ط 

شعر عمرو بن أحمر الباهلي جمعه وحققه حسين عطوان ط مجمع اللغـة             :عطوان، حسين = 
  .العربية بدمشق د ت

 دار ١ديوان القطامي تح إبراهيم السامرائي وأحمـد مطلـوب ط       : القطامي، عمير بن شُييم   = 
  .م١٩٦٠الثقافة بيروت 

ديوان عنترة تحقيق ودراسة محمـد سـعيد مولـوي ط المكتـب     : العبسي، عنترة بن شداد  = 
  .م١٩٧٠اإلسالمي دمشق 

ديوان ذي الرمة تح عبد القدوس أبو صـاح ط مجمـع اللغـة              : ذو الرمة، غَيالن بن عقبة    = 
  .م١٩٧٢العربية دمشق 

               شعر الكميت بن زيد األسدي جمع وتقـديم داود سـلوم          : األسدي، الكميت بن زيد األسدي    = 
  .م١٩٦٩ط مكتبة األندلس بغداد 

 تاريخ الطبري تح محمد أبو الفضل إبـراهيم ط دار المعـارف             : الطبري، محمد بن جرير    =
  .بمصر د ت

 مكتبـة  ٢ محمود محمد شاكر راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر ط           تحتفسير الطبري   =
  .ابن تيمية بالقاهرة مصورة من طبعة دار المعارف

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات تح عبد الـسالم محمـد           : األنباري، محمد بن القاسم   = 
  . دار المعارف بمصر د ت٥هارون ط 

النشر في القراءات العشر تـصحيح علـي محمـد      : ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي     = 
  .الضباع ط دار الكتب العلمية بيروت د ت

 المجلـس األعلـى     ٣ضب تح محمد عبد الخالق عـضيمة ط         المقت: المبرد، محمد بن يزيد   = 
  .م١٩٩٤للشئون اإلسالمية بالقاهرة 

 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بـن           :القيسي، مكي بن أبي طالب    = 
  . م١٩٧٤أبي طالب تح محيي الدين رمضان ط مجمع للغة العربية بدمشق 

  . دار المأمون للتراث دمشق د ت٢اس ط مشكل إعراب القرآن تح ياسين محمد السو
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             محمـد حـسين    . شـرح وتعليـق م    ديوان األعشى الكبير    :ميمون بن قيس  ،  األعشى الكبير = 
  .١٩٥٠ نوفمبر ١٠ط مكتبة اآلداب بالجماميز د ت، وفي نهاية مقدمة المحقق تاريخ 

  . بالعراق د تديوان األسود بن يعفر ط وزارة الثقافة: القيسي، نوري حمودي= 
 ٢أمالي ابن الشجري تـح محمـود الطنـاحي ط       : ابن الشجري، هبة اهللا علي بن الشجري      = 

  .٢٠١٤الخانجي بالقاهرة 
  .م١٩٧٠ الحماسة الشجرية تح عبد المعين الملّوحي وأسماء الحمصي ط وزارة الثقافة دمشق 

 بن العجاج ط دار ابن مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة   : ابن الورد، وليم  = 
  .قتيبة الكويت د ت

  .م١٩٩٣معجم البلدان ط دار صادر بيروت : الحموي، ياقوت= 
 عـالم  ٣معاني القرآن تح محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي ط  : الفراء، يحيى بن زياد   = 

  .م١٩٨٣الكتب بيروت 
ح محمد عبده عزام ط     تبشرح التبريزي   ديوان أبي تمام    : التبريزي، يحيى بن علي الخطيب    = 
  . دار المعارف بمصرد ت٤

 دار ٢شعر عروة بن ُأذينة تح يحيـى الجبـوري ط   : عروة بن ُأذينة، يحيى بن مالك الليثي      = 
  .م١٩٨١القلم بالكويت 

شعر يزيد بن مفَرغ اتح داوود سلوم ط مطبعة اإليمـان بغـداد             : الحميري، يزيد بن مفَرغ   = 
  .م١٩٦٨

إصالح المنطق شرح وتحقيق أحمد محمد شـاكر وعبـد          : وب بن إسحاق  ابن السكيت، يعق  = 
  .السالم محمد هارون ط دار المعارف بمصر د ت

ديوان علقمة الفحل بشرح الشنتمري تح لطفي الصقال ودرية         : الشنتمري، يوسف بن سليمان   = 
 .م١٩٦٩ دار الكتاب العربي حلب ١الخطيب راجعه فخر الدين قباوة ط 
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  ملخص 
لألديب عصام أبو شندي، ) دماء على الجدران(    تهدف هذه الدراسة لقراءة رواية 

العنوان : (وبعد تقديم ملخّص للرواية، ستقوم الدراسة، من خالل، تتبع العتبات بأشكالها
، والرؤيا وعالقتها بالشخصيات، ) التصديرات-  اإلهداء-  العناوين الفرعية-الرئيس

: سرد التي أسهمت في كشف معاناة األديب التي تغلغلت في العمل الفني، مثلوتقنيات ال
  ). إلخ... االسترجاع، والسخرية، واإليقاع، وتوظيف الفضاء المكاني، واألداء اللغوي 

  ) الشخصيات- العنوان – األداة -  الرؤيا - العتبات : (الكلمات المفاتيح 
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"Thresholds and Narrative Devices" 
A Reading in Dimā alá al-Judrān a novel written by Issam Abushindi 

  Dr. Majdi Eid Al-Ahmadi 
Assistant Professor - Department of Arabic Language 
University of Tabuk -The Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract 
This paper aims at presenting a reading of Essam Abou Shendi's 

novel titled Blood on the Walls. After the abstract, the study focuses on 

tracing the work thresholds in its various forms (main title, sub-titles-

acknowledgment, introduction), vision and its relation to characters, 

mechanisms of narrative contributing to revealing the writer's suffering 

that went deep into the artistic work such as recalling, irony, place 

employment, linguistic performance…etc 
Kew words: (Thresholds - vision - tool - title – characters) 
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  :مقدمة
حديث، وحاول الوقوف  الكشف عن عتبات نص روائي سعى هذه البحث إلى

 ال يشتمل على عبارات األدبيعلى دالالتها،والعالقة بينها وبين المتن، ألن النص 
ودالالت عشوائية ال قيمة وال رابط بينها، بل إن كل ما في العمل األدبي يأتي لقصد 

 . وغاية، وال مجال للصدفة فيه
م للروائي ٢٠١٦الصادرة عام " دماء على الجدران" الدراسة رواية اتخذت

األردني عصام أبو شندي لما لها من خصوصية في ورود العتبات، التي جاءت 
بفنية عالية،  بدالالت مختلفة، وعلى درجات متفاوتة من العمق، وقد حبكها الروائي

 بناء الرواية، وجانباً خصباً ومقدرة فائقة منحتها اإلمكانية ألن تكون عنصراً مهما في
لوحة :من البحث، ومن العتبات التي أوردها الكاتب واستثمرها الباحث ضمن دراسته

  .الغالف، والعنوان الرئيس، والعناوين الفرعية، والتصدير، واليوم الموعود، واإلهداء
يتكون البحث من تمهيد يقدم ملخصاً ألحداث الرواية، ومكانها، وحديثا سريعا 

 بعض شخصياتها، وكيف دار الحديث على ألسنتها، وهي تتعذب في السجن، وتجع عن
  .مرارة عذاب الطغاة والمتنفذين

وأهم الوظائف التي تؤديها،  ثم يأتي مبحثان، األول يوضح العتبات ومفهومها
: والثاني بحث في تقنيات السرد، وتناول فيه. العنوان، ورسم الغالف، واإلهداء:ويتناول
خاتمة  ثم جاءت. إلخ.. ، والشخصيات، واللغة، والفضاء المكاني، واإليقاع الرؤيا

   .توضح أهم النتائج
فإنه " دماء على الجدران"وبعد أن جد الباحث في تقصي الدراسات حول رواية 

تلتقي  إال أنه تهيأ له عدد كبير من الدراسات التي. لم يجد أية دراسة سبقت هذا البحث
اشتغال "دراسة : ن دراسته، منها على سبيل المثال ال الحصرمع الجانب النظري م

عبد  لهشام محمد" دراسة في المسكوت عنه.. العتبات في رواية أنت أيها المالك
 ،)٤٧( عدد األصمعي، التربية كلية ديالي، جامعة اإلنسانية، للبحوث ديالي مجلة(اهللا

، لعلي "الالز للطاهر وطارقراءة في ضوء المفاتيح السيميائية لرواية "و ،)م٢٠١٠
 القراءة ونظريات والبحث التكوين وحدة المخبر، مجلة(رحماني وزينب خضراوي،

الفضاء النصي في "ودراسة .)م٢٠٠٩،)١(عدد الجزائر، بسكرة، جامعة ومناهجها،
 اللغة في أبحاث المخبر، مجلة(لنصيرة زوزو" رواية كتاب األمير لواسيني األعرج



– 

  )١٥٥٤(

وفي .م٢٠١٠ ،)٦(العدد الجزائر، بسكرة، خضير، محمد جامعة الجزائري، واألدب
 ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي: تقنيات السرد كتاب يمنى العيد

 بيروت، الفارابي، دار العيد، يمنى البنيوي، المنهج ضوء في الروائي السرد تقنيات(
 لعيسى األعرج، واسينيل األندلسي البيت رواية في السرد وتقنيات .)م١٩٩٩ ،٢ط

 رسالة بلخاط، عيسى األعرج، لواسيني األندلسي البيت رواية في السرد تقنيات( .بلخاط
  .)م٢٠١٥ بسكرة، جامعة ماجستير،

ومما ال حظه الباحث على هذه الدراسات أن أغلبها اهتم بالجانب النظري على 
ما درس العتبات دون حساب الجانب التطبيقي، وأن جلها درس جانبا واحدا، إذ منها 

تقنيات السرد، ومنها ما درس تقنيات السرد دون العتبات، لذلك فإن اختالف الدراسة 
العتبات وتقنيات السرد، وهذا ما يوضح : الحالية يكمن في أنها ستجمع بين الجانبين

  .الرواية أكثر، ويكشف عن أهميتها، ويظهر إمكانيات الروائي في بناء روايته
  :وايةمدخل إلى الر

قصة مجموعة من السجناء الذين ألقت بهم " دماء على الجدران"تحكي رواية 
سجن أبو زعريب الذي أغلق قبل سنة، بسبب التمرد الذي قام به السجناء "األقدار في 

مالمحه تبدو واضحة إلى حد ما ، سوره شاهق ... فيه، أترينه هناك، هو بعيد نسبياً 
  ).١"(مةاالرتفاع وفيه خياالت أبنية ضخ

وتنفتح الرواية على أحداث مأساوية داخل هذا السجن، كاالعتقال والتعذيب، 
واالغتصاب وإطالق الرصاص بالرحمة، وتهشيم العظام، وفي خاتمة ؟؟؟؟؟؟؟ والسحل 

  . األمر القتل والموت جراء التعذيب
الواليات (ينتمي هذا السجن إلى عالم افتراضي متخيل أطلق عليه المؤلف 

عاهد وعبد ربه ومحمد فاجعته التي أودت به إلى (وقد حكى كل من ) ة المتحدةالعربي
 السجن، ولم أستغرب ما رووه بحكم درايتي وثقافتي السياسية، واطالعي على مآسي

السجون في بالدنا العربية، وال سيما هذا السجن الذي نحن فيه، ولحظت ما في عيني 
، لكن استغرابي زال عندما عرفت قصته بالصمت معظم الوقتولوذ جواد من انكسار 

  ).٢)(من عبد ربه
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كل الدول العربية تقريباً بعواصمها الحالية، ) الواليات العربية المتحدة(تضم 
للدكتاتور الذي يرهن مصير شعبه وأمته بوجوده، فهو  ويحكمها قائد فذ يشكل أنموذجاً

  .الحاكم المطلق الذي يذل شعبه ويقمعه
بطانة فاسدة تمارس كل أشكال الفساد والقهر بالرعية، ومن تساعد هذا الحاكم 

يطالب بحقوقه يكون مآله السجن الذي أودع فيه مجموعة من الضحايا من واليات 
  .السودان والعراق وسوريا ومصر وتونس والجزائر وغيرها من الواليات العربية

وعلى لسان بعض شخصيات الرواية تتضح األسباب التي أدت بهم إلى 
جواد عبد الحق وعبد ربه رشيد وعاهد هالل : لسجن، إذ ورد أنه يجتمع كل منا

ومحمد حلمي وهاني إسماعيل، ويكونون مجموعة تتآلف فيما بعد، واليتيم ــ موسى 
 برحلة مدرسية إلى محمية -  حينما كان يدرس بالمدرسة االبتدائية -جابر، قام 

عد قضاء يوم ممتع مع زمالئه وزميالته وب، الشومري الواقعة بالقرب من مدينة األزرق
ومعلماته اقترحت إحدى المعلمات زيارة أطالل سجن أبو زعريب المهجور، والذي 

  .وما أن نزلوا بالقرب منه حتى عثروا على عظم آدمي. كان ينكل فيه بالسجناء
بينما هناك شخصيات أخرى تمثل الوجه اآلخر لنظام الحكم الفاسد وسدنته، 

بحياتها خارج السجن، وتجني األموال من الرشوات والصفقات المشبوهة، وهي تستمتع 
واستغالل النفوذ والمنصب، وتسفك دماء األبرياء وتسحلهم وتمارس البغاء والرذيلة 
عليهم، وتتسلط على حقوق الناس وتتغول على أمالكهم وأموالهم، وتلفق لهم تهم الزور 

  .زواتهم وشهواتهموتلصقها بمن يعترض طريقهم أو يقف أمام ن
وقد عالج الكاتب الكثير من القضايا التي يمور بها المجتمع العربي من الخليج 

وعلى . إلى المحيط في سياق افتراضي، وقف من خالله على حقائق تتعلق بالفساد
إال أنها ، المؤلمة التي ضجت بها صفحات الرواية" والفنتازيا"الرغم من شحنات اإليهام 

  .الكالح لألنظمة االستبدادية في الواقع العربيكشفت عن الوجه 
    وكي يتمكن الباحث من توضيح هذا العالم، والكشف عن أبعاده داخل الرواية، 
وأثره في الشخصيات وبنائها، وأهم التقنيات واألدوات التي اتبعها كان لزاماً عليه أن 

  :يدرس الرواية بناء على



– 
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  العتبات-أوالً 
لحات المتصلة ببنية النص األدبي، وهو مصطلح ينتمي إلى من المصط"العتبات 

، التي )٣)"(التناص(زمرة المصطلحات البنيوية التي أنشئت في سياق البحث في ظاهرة 
تتمثل في كل ما يفضي بالقارئ إلى المتن األدبي كالعنوان والغالف واإلهداء وتعليقات 

قراءة النصوص، يستطيع فهي مدخل مهم وضروري ل). ٤"(المؤلف وتصديره لعمله
  .المتلقي باالعتماد عليها أن يكون فكرة عن النص

لقد تحدث جيرارجينيت عن العتبات، عندما أشار إلى النص المحيط، موضحاً 
النص المحيط التأليفي :  يتعلق بالمظهر الخارجي للكتاب، وهو نوعان كل ما: "بأنه

رعي، والعناوين الداخلية، اسم الكاتب، والعنوان الرئيس والف: ويندرج تحته
. واالستهالل، والمقدمة، واإلهداء، والتصدير، والمالحظات، والحواشي، والهوامش

والنص المحيط النشري، ويندرج تحته الغالف، والجالدة، وكلمة الناشر، 
 إضافة إلى القيمة الجمالية التي تضفيها على تحليل النص -وتشكل العتبات ٥،"والسلسلة
فهم خصوصية النص األدبي وتحديد مقاصده الداللية "ناً للقارئ على  عو- الروائي 

إرساء "، كما أنها قد تساعد على ٦"والتداولية، ودراسة العالقة الموجودة بينه وبين العمل
 وفي هذه الحال تبرز العتبات وكأنها نص مواز ،٧قواعد جديدة لدراسة الخطاب الروائي

حث عن النص الذي ال يتوقعه المتلقي، وهو النص للنص األصلي، وهنا تبدأ عملية الب
  . الذي يصدمه بدالالته الجديدة
  :وجد أن العتبات تتجلّى في" دماء على الجدران"وبعد قراءة الباحث لرواية 

  : لوحة الغالف- ١
تشكل أول عتبة يطالعها المتلقي، وهي عادة ما تكون ذات أثر فيه، تجعله ينفعل 

بناء روابط بينه وبين النص، تكون هذه الروابط نفسية بالدرجة أحياناً، ومن هنا يبدأ ب
األولى، والذي يحدد طبيعتها وأهميتها حالة ثقافة المتلقي، ونشأته، ودينه، وطبيعة 

لذلك بدأ الناشرون والروائيون يعتنون عناية فائقة بالغالف، ولم يعد . إلخ.. تفكيره 
  .شكالً خارجيا ال قيمة له، وال أثر

 لم تنزع تعبر عن - في رواية دماء على الجدران –ة التشكيلية للغالف واللوح
الواقع المأساوي للنص؛ فالخلفية البيضاء لصفحة الغالف، وقد تطايرت عليها الدماء، 
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تعمق داللة األحداث، وتوحي للقارئ أن الرواية ستمور بأحداث جسام كشف عنها لون 
  .المكان الروائي وغالف الروايةالدم المتجمد القاني الذي التصق بحوائط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   : العنوان الرئيس- ٢

عالمة لغوية بالدرجة األولى، وهو مصطلح إجرائي ناجع في مقاربة "العنوان 
النص األدبي ومفتاح أساسي يتسلّح به المحلّل للولوج إلى أغوار النص العميقة قصد 

على خاصية أولية الحضور وال شك أن توافر العنوان ) ٨..."(استنطاقها وتأويلها
بوصفه بوابة أو نافذة مشرعة على النص قد أعطاه كل هذا االهتمام والتميز، حتى 
أضحى لدى القارئ أداة لمقاربة النص وتأويل أبعاده، ومن هنا ثمة فارق بين متلقي 

هم قراء يجب أن يعودوا للنص ، في "العنوان ومتلقي النصوص، فمتلقو النصوص 
عنوان جمهور أعم ليس بالضرورة أن يكونوا قراء للنص ولكنهم يعرفون حين متلقي ال

  ).٩"(العنوان ويتداولونه فينقلونه آلخرين 
التحديد واإليحاء ومنح الـنص األكبـر       : وظائف العنوان، فقد تكمن في    وتتعدد  

، به للقـراء   الوظيفة التعينية التي تعين اسم الكتاب وتُعرف      : )١١(وقد تكمن في  . )١٠(قيمة
 والوظيفة الوصفية التي يقول العنوان عن طريقها شيئا عن النص، والوظيفة اإليحائيـة            
وهي أشد ارتباطا بالوظيفة السابقة أراد الكاتب أم لم يرد، والوظيفـة اإلغرائيـة التـي                

  .تهدف لجذب القارئ
عتبة رئيسة من عتبات النص، " دماء على الجدران"يمثل عنوان رواية 

 بين طياتها شحنة داللية تعطي القارئ انطباعاً أولياً عما يقرأ، وواجهة نصية حملت



– 
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ومما يالحظ أنّه تغلب عليه سمة الحياد، والعناوين الحيادية ال تنصرف إلى خارج 
  )١٢"(متحدة مع متنها الروائي، دالة على مضمونه كاشفة لخطابه"النص بل إنها تكون 

لبيان قمة المأساة، إذ تفتقد هذه وجعلها نكرة ) دماء(لقد استخدم الكاتب كلمة 
الكلمة قيمتها المادية والمعنوية، فقد اتضح فقدان القيمة المادية من خالل الحدث المؤلم 

من كثرة سفك الدماء وشدة تعذيب السجناء وسحلهم،  والفضيع، أو مما كشف عنه
هدرة، أما فسالت دماؤهم أنهاراً فقدت بذلك حرمتها ال سيما حرمة القيم اإلنسانية الم

فقدان القيمة المعنوية فتتجلى في غياب التعريف، أي عندما جاءت نكرة، ومن دالالت 
التنكير بعض األحيان عدمية الوجود وقلة الحضور، ال سيما وأن الدماء التي في 
العنوان غير واضحة المالمح وال الهوية، لدرجة أن المرء يبدأ للوهلة األولى بالتساؤل 

   تكون؟عنها، دماء ماذا
أهميتها من سياق تنكير الدماء، وفقدان " على الجدران"وتكتسب شبه الجملة 

" شبه الجملة"القيمة، فبالقدر الذي أشار فيه تنكير الدماء إلى حجم المأساة، أيضاً أشارت 
له، إذ إنها تنقل مكان الدماء، والشكل الذي توزعت فيه على الجدران، وهو ما يشير 

  .وبالتالي اإلمعان في القتلإلى تلطيخ الدماء، 
  : العناوين الفرعية- ٣

جميع العناوين الفرعية التي وردت في رواية دماء على الجدران تحمل أسماء 
أشخاص، ما عدا العنوان األخير، ولبعض هذه األسماء دالالت تجعل الباحث يقف 

  : عندها، ومنها
   موسى جابر -أ

عبثاً، بل يذكّر الكاتب من خالله لم يأت توظيف هذا االسم في سياق الرواية 
ونظراً . بعمق المأساة اإلنسانية لدى شخصياته الفنية؛ كي يزداد حجم تأثيرها بالقارئ

لتركيز المؤلف على هذا المظهر فإنه من اليسير جداً الوقوف على المعاناة بوصفها 
راجيدياً مليئاً قاسماً مشتركاً بين الشخصيات، وثيمة داللية تجعل من هذه الرواية عمال ت

  .بالحزن واأللم
كان ضيق منزلنا المكون من غرفتين سبباً في بوح : "يروي موسى جابر قائالً

جدتي بشيء من سر يتمي المضاعف موت أبي وموت أمي، بين حين وآخر كانت 
خالتي عفيفة تبيت عند جدتي لتؤنس شيئاً من وحدتها، تدثرت بلحافي بالقرب منهما، 
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ي لم أستطع النوم، وكأن القدر أراد لي أن أعرف بعضاً من ذلك أغمضت عيني لكنن
.... السر الذي كنت أتجنب سؤال جدتي عنه، لكي ال أنكأ جراحها، كانتا تظناني نائماً 

كان جابر جندياً في القوات المسلحة وبين عشية وضحاها اختفى جابر ما السبب؟ ال 
  ).١٣"(أحد يدري

ثير من المعاناة، إذ فقد هذا الشخص وجود  يحمل هذا الشخص في ثناياه الك
األم من خالل حياته عند جدته، ولعل اسم موسى يذكرنا بالنبي موسى، عليه السالم، 

  .الذي عاش بعيداً عن أمه في أول حياته
تشير إلى أنه اكتسب أهمية داللية لكونه يشير ) جابر(والداللة البنيوية لالسم 

ر، وهكذا كان موسى مكسور الخاطر عندما سمع بخبر الذ يكون بعد الكس) الجبر(إلى 
  .والده الذي ال يدري عنه أحد أين هو

لقد تركت الحياة موسى في طفولته من خالل فقد األم واألب، وهي خسارة ال 
يمكن للمرء تصورها مهما حاول؛ ألن هذه المرارة ال يحسها ألمها إلّا من عاش هذه 

يل على ذلك أن شادية تلذذت ضربه لكونه يفقد والدل. األحداث على وجه الحقيقة
تلذذت شادية بضربي، أوقفتني أمامها "عنصري االمان بالنسبة له وهما األم واألب 

لن أتركك حتى أرى دموعك أيها ... وانهالت على يدي بالضرب الشديد بعصا مهولة 
  ).١٤"(الولد الفظ

   جواد عبدالحق - ب
ص الكريم العفيف الذي ال يلتفت للنساء، يأخذ هذا االسم داللة عكسية، فالشخ

أما السرقة : "ويراعي حرمة المرأة، يجد نفسه في قضية مخدرات وفي أحضانه امرأة
أنني لم ..... فقد اعترفت بها وهأنذا أعيد االعتراف بها مرة أخرى أمامك أما العهر 

كن المرأة لم كنت ألحظ شبق الجنس في نظرات العديد من الزميالت لي ول..... اقترفه 
  ).١٥"(تكن تستهويني في يوم من األيام هكذا من دون تبرير فطرة ربانية

   حبيب دعسان - ج
أخذ هذا االسم داللة مغايرة سلبية، وجاء منافياً لما في الرواية، وذلك من 

موافقته وعدم رفضه : خالل قبول كل شيء، حتى بات شخصا ال كرامة لديه، ومن ذلك
  .ردية مع زوجته، في اللحظة التي كان فيها مع ابنة الوزير نفسهلمنح الوزير ليالي و



– 

  )١٥٦٠(

لقد كشف هذا الشخص عن التناقض العميق الذي يعيشه مجتمع الرواية، فالمثل 
والمبادئ األخالقية أصبحت بعكس ذلك تماماً، بيد أن العالقات أصبحت مختلطة وما 

  .هو ممنوع فيها صار مباحاً
   اليوم الموعود -د

 اليوم إلى يوم غضب ومحاولة السترداد الكرامة التي فقدها الذين في يشير هذا
السجن، فهم كما تبين تعرضوا ألشد أنواع العذاب، ووصل األمر بهم إلى فقدان الكرامة 

  .والعرض
لكن المفارقة تحدث عندما ينتهي التمرد ويتوقف كل ما صاحبه من قتل ودماء 

ساة، فقد انتهى التمرد بالفشل، وهو ما لم يكن وسعت دائرة األلم، وزادت من حجم المأ
يتوقعه المتلقي، الذي تخيل أن النهاية ستحل باالنتصار وهزيمة اآلخر، ال أن تبوء 

  .محاولة المظلومين باإلخفاق
  : التصدير- ٤

كالم يقتبسه الكاتب من شخص آخر، ويكون عادة عامة في أعلى "التصدير هو 
غالبا ما يكون التصدير مثال، أو مقولة لكاتب معروف، و)١٦("الكتاب أو في مكان ما منه
إلخ، ويستخدمه الكاتب لما فيه من تعبير مناسب عن حالته .. أو حكمة، أو بيت شعر 

وهو  أكثر ما يرتيط بعنوان الرواية . وموضوعه، وألنه قريب من أحداث روايته
ويمكن للتصدير . وتساعد القارئ على أن يتخذ مسارا صحيحاً لتلقي النص بشكل سليم

  )١٧(".أيقوناً كالتصـدير بالرسم والنقوش والصور" أن يكون 
لكونها نزعت نحو " دماء على الجدران"لقد وردت التصديرات بقلة في رواية 

القص وسرد األحداث والتقليل من استراتيجية فلسفة القضايا المختلفة، فالرواية لم 
 -  رضي  اهللا عنه -  عمر بن الخطاب تشتمل إلّا على تصدير واحد تمثّل في مقولة

، ومع تفرد هذا التصدير إلّا أنّه )متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا(
كشف عن حجم القمع واالضطهاد المتغلغل في أحداث الرواية، فالتصدير يتّحد مع 

  .الرواية وهو جزء من النص، بيد أنه يعبر عن االستعباد والظلم والقهر



 

 )١٥٦١(

   : اإلهداء- ٥
يكشف اإلهداء جدية الكاتب في استثماره لكل العناصر المتاحة لكشف الواقع، 
ومالمسته، بانفتاح الرواية على فضاءات الواقع الرحبة التي تَمثَّلها الكاتب واستوحى 

  .منها األحداث، وإن كانت ال تمثّل عالما محدداً
ي الطغاة، في كل زمان إلى كل روح بريئة أزهقت بأيد"يهدي الكاتب روايته 

وِإذَا {، ومن خالله يتناص مع قوله تعالى )١٨"(وهي ال تدري بأي ذنب قُتلت.. ومكان 
، إال أنه لم يخصص الموءودة كما جاء في )١٩(}ِبَأيِّ ذَنٍْب قُِتلَتْ* الْموءودةُ سِئلَتْ 

  .ماًالقرآن الكريم، بل عمم جاء إهداؤه تعبيراً عن كل مظلوم، أو قتل ظل
وهذا ما يستوقف القارئ بأنه استفاد من اآلية الكريمة بإثارة التساؤل عن القتل 

إن سؤال الموءودة إشارة إلى اعترافها بما اقترفت أيدي . وسببه، والظلم ودوافعه
الجاهليين من تعسف، وما بني عليه عقلهم من كره وخوف وخجل من وجود األنثى 

اعة تصرف الظلمة وقتلهم األبرياء بغير حق أو وعارها، ورسالة من الكاتب إلى بش
سبب، وهو ما يعبر عن واقع األمة حاليا وكيف يموت أبناؤها ويقتلون ويعذبون، دون 

  .وجه حق
     تقنيات السرد-ثانياً 

تقدمة شيء إلى شيء تأتي به بعضه في أثر بعض متتابعا، "السرد في اللغة 
. الن يسرد الحديث سرداً إذا ساقه بشكل جيد، وف"سرد الحديث ونحوه سرداً أي تابعه

خطوات يعتمد عليها الشخص الذي يحكي، ومن خاللها يمكنه : أما اصطالحاً فالسرد
وعادة يحاول الروائي التشكيل والتغيير بين . إنتاج نص قصصي أو نص روائي

أساليب روايته؛ لذلك برز مصطلح تقنيات السرد، بما يعنيه من أدوات وأساليب 
تخدمها الروائي في نقل أحداث روايته، منها ما يتعلق بالروائي ومنها ما يتعلق يس

  .االسترجاع وغيره: باالنتقاالت السردية، مثل
وفي رواية دماء على الجدران نجد الروائي عصام أبو شندي اعتمد على عدة 

بة تقنيات سردية مكنته من تنظيم روايته، ونقل أحداثها بشكل تتابعي، يزيد من رغ
  .القارئ في الرواية، ويعمق بداخله اإلحساس بأحداثها

  : ويمكن الحديث عن هذه التقنيات كما هو آت



– 

  )١٥٦٢(

 الرؤيا  - ١
والرؤيا تقوم على الرؤية؛ ألن الرؤيا ) ٢٠"(وسيلة للتعبير عن الرؤيا "اإلبداع 

ها، إنما تنشأ من خالل فهم الواقع، فالحياة مألى بالمتناقضات، والمبدع يحاول فهم قانون
واكتشاف المنطق الذي يدور فيه التاريخ، والتفاعل مع أحداث العصر، محاوالً الخروج 

  ).٢١(برؤيا متبصرة تتخطى الواقع، متجهة للمستقبل
، "دماء على الجدران"وللرؤيا عالقة وثيقة جداً بالواقع االجتماعي لرواية 

أحداث الرواية، ويتجلى ذلك من خالل الصور والمشاهد العبثية التي عبرت عنها 
ويتأكد ذلك بالعودة إلى الواقع االجتماعي للعالم العربي، الذي تتحقق فيه هذه المشاهد 

  .     بشكل واضح ودائم
وتبدو الرؤيا صادمة ومنفرة في هذه الرواية؛ ألن الكاتب تحرى عرض تلك 

سي، الصور لتكشف عن الضياع وغياب األمل، فالماضي ال يحمل في ثناياه إلّا المآ
والحاضر يشوبه الغموض، لذا جاءت الرؤيا مفارقاً للحلم الذي قد تنسجم تفاصيله مع 
الواقع لكنه ال يتحقق، فالعوامل المسيطرة ال تكشف عن مستقبل مشرق، فكانت نهاية 

  .الرواية مفتوحة من خالل استمرار القائد الرمز في الحكم
  الشخصيات - ٢

 وتبدو عليها ؟؟؟؟؟؟؟وانتهاء بـ ) موسى جابر(تتعدد الشخصيات بداية منبث 
يتيما في كنف جدته لم ير السعادة حتى في أيام ) موسى جابر(السوداوية، إذ عاش 

، سؤال "باليتيم " أشد ما يؤلمني دوما هو وصفي : "طفولته فهو يعبر عن ذلك بقوله
اليتيم .. طرحته على عقلي الصغير مرات ومرات، وعلى جدتي مرات ومرات أيضا 

يكون أحد والديه متوفى، أما أنا فوالداي كالهما ميتان، فهل يعني ذلك أنني يتيم من 
  )  ٢٢!!"(مرتين ؟
قمة المأساة، فهل من فقد والديه يتيم مرتين، حتى الرحلة  تتجلّى في آخر النص  

التي جعلته سعيدا انتهت بمشاهدة رفات لجثث لم تجد كرامتها بالدفن، وتنطبق المأساة 
حملتني : "الذي استرجع تاريخ األجداد عندما قال ) عبد ربه رشيد(على شخصية 

شجوني على جناح الشؤم سبعين سنة إلى الوراء، قبل أن أولد بثالثين سنة، حينما 
هاجر أجدادي من منطقة أملج على ساحل البحر األحمر، قبل اكتشاف الثروات النفطية 

ا للماء والخضرة، أنا لست زنجيا، في الجزيرة العربية، هربا من القحط والجدب وطلب



 

 )١٥٦٣(

بل عربي قح من قبيلة تميم، وهي من القبائل العربية العريقة، تسلل السواد إلى أجدادنا 
عندما وقع جدنا األكبر على فاتنة زنجية، فخرج الجد الذي تناسلنا منه أسود 

  )٢٣..."(اللون
لبحث عن الهجرة التي كانت بسبب ا: وتتبدى معاناة موسى في أمرين األول

الحياة، فجميع أهله عادوا إلى موطنهم األم ما عدا هو، والثانية في السواد الذي أضاع 
  .أصله العربي

وذلك المصراتي الذي لم يقنع بما لديه يجد نفسه في حضن عاهرٍة،   
فالشخصيات لم تكن جميعها ذا سمعة طيبة، فالسجن يجمع أطيافا شتى، فالسوداوية 

ى النهاية، ورؤيا الضياع تتحد في الماضي المؤلم الذي تشكل تسيطر على الرواية حت
  .عند الشخصيات

 الخطاب - ٣
:تتجلّى في تقنيات الخطاب الروائي التي لجأ إليها الكاتب في الرواية، ومنها  

  االسترجاع  - أ
يعد االسترجاع من أدوات السرد المهمة، فهو يتيح للكاتب فرصاً مثلى 

 وقد حظي باهتمام كبير من قبل الدارسين للتصرف في تقنيات البناء الروائي،
المختصين في علم السرد ووردت عنه تعريفات عدة حاولت أن تؤصل لمفهومه 

وهو قطع أثناء التسلسل ) الفالش باك(ويعرف باالرتجاع الفني أو . االصطالحي
  ). ٢٤(الزمني المنطقي للعمل األدبي بقصد توضيح مالبسات موقف ما

يظهر لالسترجاع ذا دور كبير، بسبب الحالة التي " لى الجدراندماء ع"    وفي رواية 
تعيشها الشخصيات، وكأن في االسترجاع محاولة للبحث عن السعادة في صفحات 

بيد أن االستشراف يبدو في حاالت محددة، وهو ال . التاريخ، وسعي إلى تقوية الذات
  .يكتمل، ومتواز مع نهاية الرواية

أنا من سكان مدينة : "جاء على لسان جواد عبد الحقمن أمثلة االسترجاع ما 
وعشرين سنة، توفي  مصراتة على شاطئ البحر في والية ليبيا، أبلغ من العمر ثماني

والدي عندما كنت في الخامسة عشرة، وأنا أكبر إخوتي، لي أخت وأخ يصغراني، 
كون من أربعة سلمى وفارس، والدي رحمه اهللا كان يعمل مدرسا، وقد ترك لنا بناية تت

طوابق في شارع طرابلس الرئيس في مصراتة، الطابق األرضي يتكون من أربة 



– 
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مخازن تجارية تطل على الشارع، أما الطوابق الثالثة فيتكون كل منها من شقتين، 
سكنت ووالدتي وأخوي في الطابق األول بشقتيه المفتوحتين على بعضهما، وأجرنا 

ثالث والمخازن، فكانت تدر لنا دخال محترما، فضال عن الشقق في الطابقين الثاني وال
نصف راتب والدي التقاعدي الذي احتسب لنا بعد وفاته، نجحت في اختبار الشهادة 
الثانوية وانتقلت للدراسة في جامعة مصراتة، في كلية اإلدارة واألعمال تخصص 

  .المحاسبة 
ي عن طريق الصواب، أم ماذا البطر وكفر النعمة حرفان!    ماذا أقول لك يا صديقي 

  )٢٥.."(، لم أكن محتاجا لالنحراف والولوج في طريق الخطأ!أقول 
) أبو شندي(مثل االسترجاع آلية مهمة من آليات البناء الروائي عند الروائي ي

ليس ألن مفهوم االسترجاع االصطالحي حتم عليه هذه األهمية؛ ولكن ألن استراتيجية 
السرد التي تبناها تقوم أصالً على الحكي وإعادة التلفظ بالوقائع واألحداث ورصفها 

ع الحدث في سياق القص إال ضمن آلية االسترجاع على شريط الرواية؛ لذلك ال يتموض
: التي تدفع ــ ليس باألحداث والوقائع فحسب ـــ بل بكل العناصر السردية

 .  الحوار والوصف: الشخصيات والزمان والمكان ووسائل السرد، مثل
إن كل عودة للماضي تشكل، بالنسبة للسرد، استذكاراً يقوم به لماضيه "       يتبين

، )٢٦"( ويحيلنا من خالله إلى أحداث سابقة على النقطة التي وصلتها القصةالخاص،
يكشف الندم الذي يسيطر عليه، فعدم قناعته بما كان لديه ) جواد عبد الحق(فاسترجاع 

في السابق، وحالته الجيدة التي يتمناها غيره، أسهمت في وصوله إلى السجن، لذا 
عن الحالة النفسية لهذا السجين، ويستثمر يعترف بكفره بالنعم، فاالسترجاع يكشف 

الكاتب تقنية االسترجاع على لسان السجناء، محاوالّ الكشف عن قمة الظلم التي يجدها 
السجين، فبات يلجأ إلى االسترجاع بحثاً عن لحظات جميلة، فالكاتب نجح في استثمار 

  .هذه التقنية، لبيان مأساوية الحالة
   السخرية - ب

 – ١٢٤رية من الحالة المتردية في خطاب الرئيس الممتد من الصفحة     تجلّت السخ
، ولم يخل من أحداث خارجة عن النطاق، وكأن الكاتب أراد إبراز التناقض ما ١٤١

اعتلى فخامته المنصة وبدأ بتالوة : "بين خطاب الرئيس، وما يحدث على أرض الواقع
  :خطابه 



 

 )١٥٦٥(

نمن على الذين استضعفوا في األرض، ونريد أن "بسم اهللا الرحمن الرحيم،    " 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، "، "ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
  .صدق اهللا العظيم" من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر

  .......   أيها الشعب العربي العظيم من المحيط إلى الخليج
سات مجلس الشعب، حصن الديموقراطية في    تحل علينا الذكرى السنوية، الفتتاح جل

أن قوى الكفر والظالم أبت إال أن تفسد في ........ بلد الديموقراطية األول في العالم
األرض، وتسيء ألمن مواطنينا في بلدنا اآلمن، واحة األمن والحرية والديموقراطية، 

البلد الذي يحفظ البلد الذي تُحترم فيه إنسانية اإلنسان في أسمى معانيها وصورها، 
يا ناس يا عالم ...... ألبنائه حرية التعبير عن الرأي، وتسود فيه معاني األخوة والمحبة

". يا ابن العاهرة ". "يا ابن الكلبة". "يا هوه نحن نموت في الداخل، ارحمونا، افتح الباب
اهللا " . "اخلنحن نموت في الد". "سنتحرك اآلن اهدأ يا حيوان". "أشهد أن ال إله إال اهللا"

  ". أقسم أن أقتلكم يا جراء". "سأطلق النار إن لم تهدأوا". "اهللا أكبر" . "أكبر
   ركض الضابط إلى مقدمة السيارة واستخرج عددا من القنابل المسيلة للدموع، بدأ 

ن ن "بسحب فتائلها وإلقائها من كوى السيارة، لفّ الدخان بطن السيارة واشتعلت النار، 
أغ ". "يا نعال انت وهو". "ن ن ن خ خ خ خ خ خ خ خ أح أح كح أح كحن ن ن ن ن 

  ".غ غ غ غ غ غ أغ ح ح ح ح ح ح ح ح
   فتح الباب وبدأ رجال الدفاع المدني بسحب الجثث من الداخل، ُأحصي عددها، وإذ 
به يزيد عن ثالثين جثة، بعضها مشوي الجوانب وبعضها محمر البشرة ، عيون 

ة بالعرق وخدوش ودماء تسيل من األفواه، قمصان ممزقة، جثث شاخصة وأجساد مبلل
  ) .٢٧(ممددة وبعضها في حالة قرفصاء، وتم إسعاف الناجين الذين بلغ عددهم سبعة

يعبر المشهد السابق عن حدة المفارقة بين الواقع الحقيقي الذي يعيش فيه الناس 
 ما تتبناه السلطة السياسية وبين الخطاب السياسي الحالم الذي تنقله وسائل اإلعالم أو

وتزود بها عناصرها لنشرها وإذاعتها وتكرارها حتى يعوض عن الحقيقة الغائبة 
  . المغيبة

***  



– 

  )١٥٦٦(

  ..    أيها الشعب العربي المجيد 
   أؤكد لكم أن أوضاع السجون ونزالءها، أمر يقع تحت إشرافي المباشر، فأنا شخصيا 

 المرافق، بعضها علني وبعضها سري ال أبتغى أقوم بين الحين واآلخر بزيارات لتلك
به إال وجه اهللا تعالى، لالطمئنان على شؤونهم وحاجياتهم وكل ما يلزمهم، وألطمئن 
إلى أنهم يتلقون المعاملة الحسنة، وفق شروط جمهوريتنا وقوانينها الداخلية، ووفق 

ليها من قبل، وقد الشروط والمعايير لتي تنص عليها المعاهدات الدولية التي وقعنا ع
كانت آخر زيارة لي ألحد هذه السجون، وهو سجن أبو زعريب الواقع في بادية بالد 

  )٢٨"(الشام
للسجناء، فالقائد يفتتح خطابه  يكشف النص السابق السخرية من الحالة الحقيقية

بآيات من القرآن الكريم، ويتحدث عن الديموقراطية وأوضاع السجناء بكل ثقة، والواقع 
لف لما يحدث، ويعترض الكاتب خطاب القائد محاوال كشف التناقض بين الخطاب مخت

كشف الجدل بين السجناء وبين رجال الشرطة، : وما يجري على أرض الواقع، ومنها
 األبي –المجيد ( والذي يكشف مأساوية الوضع، وحقيقة الحال، وتبين استخدام مفردات 

خرية إذ يسهل استخدام هذه األلفاظ في قمة الس)  العظيم – الكريم – الحبيب –
الخطابات، في حين نجد الواقع مخالف لما نسمعه من كالم ال يتجاوز المنصات، 
فالسخرية تتكئ على المفارقة من خالل التناقض بين خطاب القائد المنمق بعبارات 
 جميلة، وبين ما يحدث على أرض الواقع، فالكاتب لجأ إلى مشاهد أشبه بنقل مباشر،

وكأنّه يحمل كاميرا تنقل خطاب القائد، ثم تنتقل فجأة لتصوير معاناة السجناء في 
السيارة التي تنقلهم للسجن، فالكاتب ينتقل في نفس الزمان لمكانين مختلفين مبينا حقيقة 

يتجاوز بطريقة تجريدية : "األمر الذي يخفى على الكثير وهو بذلك كم يرى لوكاتش
  ).٢٩"(الوعي الممكن لبطله

   األداء اللغوي- ج
لغة الرواية متماسكة وعالية ورصينة ومعبرة ودقيقة، عباراتها قادرة على الكـشف              "

ـ فقـد  ذ ركّز المؤلف على عملية القص  إ. عن األفكار ومحموالتها، يكثر فيها التقرير
ـ مقلالً من اإلسقاطات النفـسية فـي   اً من أبطال الرواية عن نفسه  حكى كل بطل تقريب

كشف عن صور التعذيب الفاجر الذي يمارس بحق السجناء، وكانت النتائج المباشـرة             ال
، كما تضم الرواية بعض األلفاظ العامية فـي         )٣٠"(له هو الموت والفناء وال شيء غيره      



 

 )١٥٦٧(

، إضافة إلى التناص الـشعبي مـع أغنيـة          مواضع عدة، ساهمت في ظهورها األحداث     
  .. )٣١(بالغناء المعلمات وبدأت الباص انطلق"تراثية في بداية الرواية 

  أوف ياهللا إيدي على كتب ال ** أوف ياهللا إيدي على كتب ال والدوا القلم هات
  أوف ياهللا ذراعي على الكتب ** أوف ياهللا ذراعي على كتب ال والدوا القلم هات
  )٣٢" (أوف ياهللا شاع الخلق وبين ** أوف ياهللا شاع الخلق وبين انكشف المحبة سر

تناص الشعبي يكشف السعادة المتجلية في بداية الرحلة، وهي لحظة سعادة نادرة وهذا ال
  .في الرواية الموغلة في المأساة

  الهذيان  - ٤
       اإلحساس بالقمع واالضطهاد يؤديإلى الهذيان، ومن ذلك ما جاء على لسان عبد 

سحبني أحد قمتُ متثاقال ال أستطيع التركيز وال أدري إلى أين سأتوجه، "ربه رشيد 
  .السجناء وساعدني في الصعود إلى الطابق العلوي من السرير 

    نزل الماء على جسدي، وكأنّه يتدفق على أرض عطشى، هأنذا أستحم بعد دهر 
طويل، شربت أكثر مما استحميت، نزلت دموعي معه وانسربت مع مياه الصرف 

ر، يا لفجيعتي بأوالدي الصحي، يا ليلي الطويل، يا حزني الممتد، يا قلبي الكسي
وزوجتي، ولدي محمد في المرحلة الثانوية، وابنتي علياء في المرحلة اإلعدادية، 
وولدي األصغر إبراهيم الذي مازال يرتع في صباه، يا أم محمد، ماذا حّل بكم من 
بعدي، أي سماء تظلكم وأي أرض تفترشونها من بعدي؟ ووجوه رفاقي الذين هلكوا بين 

ن أن أستطيع أن أدفع عنهم البالء، الدكتور يونس الذي صهر الماء رأسه، يدي من دو
والدكتور محمد عبد المحتسب وأحمد عزب اللين افترسهما كلبان عقوران، وعوض 
السديري الذي لم تتحمل إرادته ذل السجن وقهر الظالمين والجوع والبرد والصراصير 

، وكأني بنفسي أغسلها من وقطع الزجاج، بكيت حتى سمعت السماء صوت نشيجي
  )٣٣"(الخارج إلى الداخل

  شدة األلم والمعاناة أسهمت في التحسر على حالته، مستذكرا زوجته وأوالده، متسائال 
عن حالهم، منتقال إلى أصدقائه في السجن الذين فارقوا الحياة أمام عينه، شاكيا الحالة 

جه، فحالة الهذيان تعتريه وتسيطر بأن السماء سمعت نشي التي يعانيها حتى بات موقنا
عليه بسبب الظلم والقهر، وقادته إلى االستشراف، لكنه استشراف مبهم، جاء على شكل 
أسئلة لم يجد لها إجابة، ولم يخل هذا النص من استرجاع مشاهد مرعبة تتجلّى في مقتل 



– 

  )١٥٦٨(

وحالة أصدقائه في السجن، وكأن القتل بطرق عدة، فحضور االسترجاع واالستشراف ،
  . االنفصال عن الذات، لحظات تجلّت بسبب الهذيان

   اإلرادة اإلنسانية - ٥
، وتتمثّل في )٣٤(     يتمتع اإلنسان بقدرات وإمكانيات تُساعده على الصمود والتحدي

أقوى من جلّاده، وأشد صالبة، وأكثر استعدادا لتحمل األلم من "اإلرادة التي قد تجعله 
جلّاديهم بالصمت، ) يقتلون(ا يجعل الكثيرين من السجناء وهذا م....أجل حماية شرفه

بالسخرية، ويمكنهم من تجاوز األلم الجسدي، ألن الروح في مثل هذه الحاالت هي التي 
اإلهانات التي وجهها : ، وهذه الرواية حافلة باإلرادة اإلنسانية، ومن أمثلتها)٣٥"(تقاوم

عبيد ... سود، أال تريد أن تخدم سيدك أيها الزنجي األ" الضابط للدكتور يونس جابر
ليس من حقك أن تهين السجناء "، فقال أحمد عزب )٣٦..."(سود آبقون وزنوج مقرفون

فجاءته صفعة من الضابط، ثار على إثرها الدكتور يونس، فاندفع ......" أيها الضابط
وهو في ، فاإلرادة أسهمت في اندفاع الدكتور يونس، )٣٧(نحو الضابط كالثور الهائج

الخمسين من عمره، وهجومه على الضابط، ولم تجعله يفكر في عواقب هذا االندفاع، 
فعاقبوا الدكتور بسكب الماء المغلي على رأسه، حينها صرخ ألول مرة، وهذه الصرخة 
أسهمت في ظهور إرادة أخرى تمثّلت في اشتباك الدكتور عبد المحتسب مع الجنود 

  .نس، فهذه اإلرادة أدت إلى استشهاد الدكتور يونسمحاوال الدفاع عن الدكتور يو
الذين عانوا -    ومن األمثلة أيضا ما حدث في اليوم الموعد، عندما اتفق السجناء 

على الهروب، فإما حياة كريمة أو -الظلم والقمع، وشاهدوا رفاقهم يموتون أمام أعينهم
حادثة يشوبها الغموض، ومازال شهادة بشرف، إلّا أن هذا التمرد لم ينجح، ومازالت ال

  .القائد الرمز يسرف في القتل
    يتبين أن اإلرادة اإلنسانية قد تُسيطر على المرء، وال تنتهي عادة بالنصر، ألنّها قد 

  .تقوده إلى حتفه، وهذا ما حدث في الرواية، فاإلرادة تقود المرء دون وعي
  اإليقاع  - ٦

عالم األمكنة واألزمنة في : " ويشمل،)٣٨"(درجة سرعة أحداث الرواية "يعني 
، ومن أمثلة تسارع األحداث ما جاء على لسان )٣٩"(حركتها وتغيرها وبنائها ومدلوالتها

حملتني شجوني على جناح الشؤم سبعين سنة إلى الوراء، قبل أن أولد " عبد ربه رشيد 
، قبل بثالثين سنة، حينما هاجر أجدادي من منطقة أملج على ساحل البحر األحمر



 

 )١٥٦٩(

اكتشاف الثروات النفطية في الجزيرة العربية، هربا من القحط والجدب وطلبا للماء 
والخضرة، أنا لست زنجيا، بل عربي قح من قبيلة تميم، وهي من القبائل العربية 
العريقة، تسلل السواد إلى أجدادنا عندما وقع جدنا األكبر على فاتنة زنجية، فخرج الجد 

ود اللون، كان ال بد من السفر طلبا للماء والخضرة والحياة، فكانت الذي تناسلنا منه أس
  . وجهتم بدافع من غريزة اللون إلى السودان عبر البحر األحمر 

   وصلوا إلى بورت سودان برفقة نسائهم وأطفالهم وإبلهم على ظهر مركب، حدثني 
وبة، واستقر جدي أنهم كانوا بضعا وعشرين رجال، ساحوا في األرض شماال إلى الن

نسبة لذلك الرجل الصوفي الصالح، " طابت الشيخ عبد المحمود"بهم المقام في مدينة 
كان ذلك في أربعينيات القرن العشرين، وعاشوا في هذه الديار الخضراء وتناسلوا 
وكثر عددهم، وبعد أن اكتشفت الثروات النفطية في تلك البالد تغيرت وجهة الهجرات، 

ب مطلبا ألهلها الذين خرجوا منها، عاد عمي عادل وتبعه أبناؤه وأصبحت جزيرة العر
وأبي وإخوتي بأسرهم، لكني لم أستطع اللحاق بهم، فأنا عسكري وال يمكنني الحراك 
إال بأوامر من رؤسائي العسكر جنود القائد الرمز، وكان الرفض ولم يكن أمامي من 

  )٤٠"(وسيلة غير الهرب من الخدمة العسكرية
 األحداث أدى إلى عودته بالذاكرة من خالل تقنية االسترجاع إلى سبعين    تسارع

عاماً، تمثّلت في الندم على خروج األجداد من الموطن، والبحث عن الرزق، فالحالة 
التي يعيشها جعلته يختزل سنوات طويلة أسطر قليلة، تسارعت خاللها األحداث، مقدمةً 

  . عليها، والحالة التي آل إليهاللهجرة، وأسبابها، والنتائج المترتبة
  الفضاء المكاني  - ٧

بشكل واضح في الرواية إذ تكررت أكثر من عشر ) الكينا(    تم توظيف شجرة 
في اليوم التالي جلسنا في " مرات، ومن األمثلة ما جاء على لسان جواد عبد الحق

شجر المكان نفسه، في ظل شجرة الكينا الهرمة، بعد العصر، الفصل خريف، لكن 
الكينا من األشجار الدائمة الجوادة، فال تتساقط منها إال األوراق التي تلفظها الشجرة 

أنا : بمحض إرادتها، ودون عنت من فصل الخريف، أشعلت سيجارتين لي وله، وقلت 
، فالشجرة تقاوم جميع الظروف حتى )٤١."(آسف يا صديقي فقد هيجت شجونك أمس 

وكأن الشجرة تمثّل حالة المقاومة التي يعيشها السجناء، الخريف ال يستطيع النيل منها، 



– 
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ومنها يستمدون القوة، فجاءت مناسبة لألحداث، ورغم فشل هذا التمرد، إلّا أن هذه 
  .الشجرة مازالت تقف شامخة، وكأنّها تنتظر لحظة الخالص

اكتشفت مع مرور الوقت أن السجن مكون من خمس بنايات، كل "ومن األمثلة أيضاً 
مخصصة ألصحاب الجنايات " ج" "ب" "أ"، الثالثة الكبرى "وحدة"بناية يطلق عليها اسم 

والجرائم والجنح، وواحد أصغر على شكل غرف مستطيلة متراصة يتوسطها دهليز 
للمباني اإلدارية، ومرفق بها غرف لنوم الضباط والعساكر، وغرف إلعداد الطعام لهم، 

  . وهي خاصة بالدفاع المدنيأما الخامسة فهي على هيئة سرادق،
   كل وحدة منها مكونة من أربعة طوابق، ومقسمة إلى أجنحة، يطلقون على كل جناح 

وكل قاووش عبارة عن ! منها اسم قاووش، من أين جاءت هذه التسمية، لست أدري 
دهليز تترامى على يمينه ويساره المهاجع لنوم السجناء، وفي طرف كل دهليز 

 بين كل قسم وآخر جدران من الحديد المشبك واألسالك الشائكة، الحمامات، ويفصل
وهي المكان الذي يودعون فيه أصحاب جرائم الفساد المالي، " ج"أودعوني في الوحدة 

يعني اللصوص، لكن ما يخفف كارثية هذا المكان هو أشجار الكينا الهرمة التي تتوزع 
  )٤٢"( فيه، ولكن بحذربين الوحدات، وهي المكان الذي يسمح لنا بالتنزه

   يتبين التبطيء السردي من خالل الوصف الدقيق للسجن، وتفاصيله مما يؤدي إلى 
للظهور مخففةً عن ) الكينا(إحساس المتلقي بالمعاناة، وسوداوية الفضاء، وتعود شجرة 

مأساوية حالة السجناء، فهذه الشجرة تقاوم جميع الفصول، وتقف بكّل كبرياء، وكأنّه 
د الربط بين هذه الشجرة، ومقاومة السجناء لما يحدث لهم، فالفضاء أسهم في نقل ما يري

  .يعيشه السجناء من ظلم واضطهاد
  البناء الدائري - ٨

على تقنية البناء الدائري والتي تنطلق من حدث أو موقف معين "قامت الرواية 
 يمور بها المجتمع ، وقد عالج الكاتب الكثير من القضايا الواقعية التي)٤٣"(لتعود إليه

العربي من الخليج إلى المحيط في سياق عالمه االفتراضي ذاك، وقد وقف على الحقائق 
  .المرتبطة بالفساد واإلفساد في األرض من خالل الحاكم وأتباعه

وباعتماد الكاتب على تقنية البناء الدائري في متن روايته نجده ومن خالل 
يكشف عن الوجه الكالح ، كثرت في صفحات الرواية المؤلمة التي" والفنتازيا"اإليهام 



 

 )١٥٧١(

لهذه األنظمة االستبدادية في الواقع العربي، وهو ذاته الذي بدأ به حديثه عن السجن 
  .والظلم والعنف الذي يمارس على النزالء داخل السجن



– 
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  :الخاتمة
 في تنتمي الرواية ألدب السجون، وتمكّن الكاتب من نقل التجربة والمعاناة، وكأنه

غياهب السجن، ويتبين أن الروائي استثمر كل األدوات الممكنة لنقل هذا العالم، فجاءت 
  .العناوين مواكبة لما يحدث

لقد استطاع الكاتب أن ينقل العذاب الجسدي والنفسي الذي يتعرض المواطن   
العربي في ظل كثير من الفساد والقهر، واعتمد في إظهار ذلك من خالل عتبات النص 

  .لتي ساعدت القارئ على فهم كثير من دالالت الرواية، ومضمونهاا
ومن العتبات الي شكلت مثيراً لدى الباحث وكانت عونا على فهم الراوية   
لوحة الغالف، والعنوان الرئيس، والعناوين الفرعية، والتصدير، واليوم : ودراستها

. تحليل الرواية ودراستهاالموعود، واإلهداء، ومن خاللها نقل الكاتب مفاتيح أولى ل
فعلى سبيل المثال كان لون األحمر على الغالف مع ورود كلمة الدم في غالف الرواية 
ذا دور كبير في إعطاء صورة واضحة عن حجم المأساة، وأثرها على نفسية الكاتب 

ومع أن .أوالً، ثم نفسية القارئ الذي أول ما سينظر لهذا الدم الملطخ على الجدران
ي اقتصر على تصدير واحد فقط للرواية إلّا أنّه جعله ملتحماً بشكل كبير مع الروائ

النص، ومعبراً بوضوح عن رؤيته لما سيأتي في داخل النص، واألمر ذاته ينطبق على 
  .اإلهداء

 أن الكاتب في الجانب الثاني من البحث، درس الباحث تقنيات السرد،واتضح  
اع من خاللها أن ينقل أحداث روايته بتتابع اعتمد على تقنيات سرد متعددة، استط

وتسلسل ممزوج بالتشويق، ضمن لغة روائية معجونة بشيء من السخرية أحياناً واأللم 
الرؤيا، والشخصيات، والخطاب، واإليقاع، والفضاء : فقد استخدم. أحياناً أخرى

  .المكاني، والبناء الدائري
ابية، لكن هذا األمر لم يمنع من وفيما يخص الرؤيا، مثالً،فقد اعترتها الضب  

  .السيطرة على أجزاء من الرؤيا
كما أن تقنيات السرد األخرى جاءت متجانسة مع الرواية، مشكلة بنية سردية 
تصور هذه الدماء، فالرواية دائرية بدايتها ونهايتها مثقلة بازدراء القمع واالضطهاد، 

 في قائد يمارس الديكتاتورية بشتى ولم تستطع اإلرادة اإلنسانية كسره، لكونه يتمثل
  .أنواعها، لكن اإلرادة تكشف عن مؤشرات جيدة ينقصها االتحاد



 

 )١٥٧٣(

  اإلحاالت والهوامش
                                         

  .٢٤م، ص ٢٠١٧، ١أبو شندي، عصام ، دماء على الجدران، دار آمنة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ط) (١
 .١٢٢، ص المصدر نفسه) (٢
بو شعير، الرشيد، مساءلة النص الروائي في أعمال عبد الرحمن منيف ، منـشورات وزارة الثقافـة فـي                   ) (٣

 .٢٨٧م، ص٢٠٠٤ط، .الجمهورية العربية السورية، دمشق، د

 .٢٨٧ المرجع نفسه (٤)

ـ ١٤٣٠ األدبـي،   القـصيم   يناد  إصدارات  والمعاصر،  الحديث  النقد  مناهج  ،جميل حمداوي،)٥(         م،٢٠٠٩ /هـ
  .٩٦ ص

 .٧ م،ص١٩٩٦ ،١الرابطة،ط شركة والدالل، البنية النص الحجمري، عبدالفتاح،عتبات) (٦
  .٨٢ م،ص١٩٩٢ ،)٤٦ (الكرمل،عدد العنوان،مجلة للرواية،إستراتيجية الموازي النص:حليفي، شعيب) (٧
، المجلس الوطني للثقافة والفنون     ٣،عدد٢٥لة عالم الفكر، مجلد     حمداوي ، جميل، السيموطيقيا والعنونة، مج     ) (٨

 .٩٦، ص١٩٩٧واآلداب، الكويت 
  .١٦م، ص ٢٠١٢زامل ، صالح ، الهوية و اآلخر، الدار العربية للعلوم ، بيروت،  ) ( ٩

  ،٢، عـدد  ١٥ حميد، رضا، الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكيل البصري، مجلة فصول مجلد             )١٠(
  .١٠٠، ص١٩٩٦

، الدار العربيـة للنـشر، بيـروت، منـشورات          )جيرار جينبت من إلى المناص     (بلعابد، عبدالحق، عتبات  ) (١١
  .٦٦م، ص٢٠٠٨، ١االختالف، الجزائر، ط

 .٢١٨م، ص ٢٠٠٢لودج، ديفيد، الفن الروائي، ترجمة ماهر البطوطي ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ،) (١٢

 .١٦دماء على الجدران ، ص ، أبو شندي، عصام(١٣)

  .١٢ ، ص المصدر نفسه(١٤)
  .٣٩، ص المصدر نفسه(١٥)

 ،١ط ناشرون، للعلوم  العربية  الدار  ،)المناص  إلى  النص  من  جيرارجينيت( عتبات د،الحق  عبد بلعابد، :انظر) ١٦(
  .١٠٧ ص م،٢٠٠٨

  .١٠٧ م،ص١٩٩٧ للكتاب، العامة المصرية الهيئة العربية، النصوص في األنواع حماد، حسن، تداخل) (١٧
  .٥أبو شندي ، عصام ، دماء على الجدران، ص ) (١٨
  . ٩ – ٨سورة التكوير آية ) (١٩

  .٦٨، ص ٢٠٠٦، ١الرواشدة، سامح، منازل الحكاية، دار الشروق، ط ) ٢٠(
  .٣٤، ص٢ط، ج. البياتي، عبدالوهاب، ديوان عبدالوهاب البياتي، د) ٢١(

 .١٣، ص  أبو شندي، دماء على الجدران(٢٢)

 .٥٥-٥٤ نفسه، ص صدر الم(٢٣)



– 

  )١٥٧٤(

                                                                                                     
            م، ١٩٨٥، ١ علوش، سعيد، معجم المصطلحات األدبية المعاصـرة، دار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت، ط               )٢٤(

 . ٩٧ص 

 .٤٠ دماء على الجدران، ص  عصام، أبو شندي،(٢٥)

 .١٢١م، ص ١٩٩٠، ١ط بحراوي، بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، (٢٦)
  .١٢٣دماء على الجدران، ص أبو شندي، عصام، ) (٢٧

  .١٢٤ ، ص المصدر نفسه(٢٨)

 .١١٠ علوش، سعيد، معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، ص (٢٩)

  .م٢٠١٧ أذار ١٩، صحيفة االنتباهة، األحد "قراءة في رواية دماء على الجدران" أبكر، (٣٠)
 .٢٣الجدران، صأبو شندي، عصام، دماء على ) (٣١
أغنية شعبية يرددها العامة، غير معروف كاتبها، وتم تسجيلها حديثا، وقام بغنائها المغني اللبنـاني طـوني        ) (٣٢

  .قطان
 .٧٠دماء على الجدران، ص أبو شندي، عصام، ) (٣٣

 .٤٨-٤٧م، ص ١٩٩٨، ١ منيف، عبد الرحمن، بين الثقافة والسياسة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط(٣٤)

 .١٨٨ المرجع نفسه، ص (٣٥)

 .٦٢-٦١دماء على الجدران، ص أبو شندي، عصام، (٣٦)

  .٦٢نفسه ، صالمصدر (٣٧)
  .٢٠، ص ١٩٩٢ط، .  فضل، صالح، أساليب السرد في الرواية العربية، دار سعاد الصباح، الكويت د(٣٨)
، دار المناهل، بيـروت،  -لروائية  نحو منهج جديد في دراسة البنية ا - الزعبي، أحمد، في اإليقاع الروائي       (٣٩)

 . م١٩٩٥، ١ط

 .٥٥-٥٤دماء على الجدران، ص أبو شندي، عصام، (٤٠)

 . ٣٨نفسه، صالمصدر (٤١)

  .٣٣، ص المصدر نفسه(٤٢)
 .م٢٠١٧ أذار ١٩، صحيفة االنتباهة، األحد "قراءة في رواية دماء على الجدران"أبكر، فيصل مالك، ) (٤٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )١٥٧٥(

                                                                                                     
   :المصادر والمراجع

 بو شندي ، عصام ، دماء على الجدران ، دار آمنة للنشر والتوزيـع،األردن، عمـان                أ
  .م١٢٠١٧ط
               ١٩أبكر، فيصل مالك، قراءة في رواية دماء على الجدران، صحيفة االنتباهة، األحـد 

 .م٢٠١٧أذار 

    وائـي، المركـز الثقـافي العربـي،             )١٩٩٠(بحراوي، بحراويبنيـة الـشكل الر ،
  ،  ١بيروت،ط

 ،للعلـوم  العربيـة  ،الدار)المناص إلى النص من جيرارجينيت (الحقد،عتبات عبدبلعابد 
  .م٢٠٠٨ ،١ناشرون،ط

      مساءلة النص الروائي في أعمال عبد الرحمن منيـف ،           )٢٠٠٤(بو شعير ، الرشيد ،
 .منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ،دمشق

 ٢ط، ج.ياتي، دالبياتي، عبدالوهاب، ديوان عبدالوهاب الب. 

 م١٩٩٦ ،١الرابطة،ط شركة والدالل، البنية النص الحجمري،عبدالفتاح،عتبات. 

  ٤٦ (الكرمل،عدد مجلة العنوان، إستراتيجية للرواية، الموازي النص : حليفي، شعيب(، 
  .م١٩٩٢

             المجلـس   ٣،ع٢٥حمداوي ، جميل، السيموطيقيا والعنونة، مجلة عالم الفكـر، مـج ،
  . ١٩٩٧الفنون واآلداب، الكويت الوطني للثقافة و

             حميد، رضا، الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكيل البصري، مجلة فصول
  .١٩٩٦ ،٢، عدد١٥مجلد

  ٢٠٠٦، ١الرواشدة، سامح، منازل الحكاية، دار الشروق، ط. 
  ، الدار العربية للعلوم ، بيروت٢٠١٢زامل ، صالح ، الهوية و اآلخر ، .  
  نحو مـنهج جديـد فـي دراسـة البنيـة         -، في اإليقاع الروائي   )١٩٩٥(الزعبي، احمد

 . ١، دار المناهل، بيروت، ط-الروائية

             ،علوش، سعيد، معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبنـاني، بيـروت
 . م١٩٨٥، ١ط

  ،أساليب السرد في الرواية العربية، دار سعاد الصباح، الكويت          )١٩٩٢(فضل، صالح ،
  . ،ط.د



– 

  )١٥٧٦(

                                                                                                     
     الفن الروائي ،ترجمة ماهر البطوطي ، المجلس األعلى للثقافة          )٢٠٠٢(لودج ، ديفيد ،

  .، القاهرة
  بين الثقافة والسياسة، المركز الثقافي العربـي، بيـروت،   )١٩٩٨(منيف، عبد الرحمن ،

 .١ط

     النـادي    ١بعض التأويل  مقاربات في خطابات السرد ، ط        ) ٢٠١٣( النعمي ، حسن ، 
  . بيروت–ياض  والمركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء األدبي بالر
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :الملخص

      يعرض البحث لمفهوم الشعر في النقد األدبي وتطوره في مسيرة النقد العربـي ،              
منذ محاوالت النقاد العرب القدماء في وضع حد للشَّعر وتمييزه عـن النثـر والكـالم                

 ابن سـالم     عبر العصور العربية منذ    إلى تعريف الشعر عند أبرز النقاد     ،حيث عرضنا   
، ومن ثمة تناولنا مفهوم الشعر عند الفالسفة المسلمين، وما أضافوه           )هـ٢٧٦(الجمحي  

من صبغة فلسفية  لمفهوم الشعر ؛فالمحاكاة من العناصر األساسية التـي يقـوم عليهـا               
وفي عصر النهضة تمثَّلت الرؤية التجديدية حول الشعر في إبراز دور المتلقـي         ،الشعر  

حداثة الغربية في عصر النهضة وما بعدها وما نتج عنها من تمـرد علـى             ،وتأثيرات ال 
  .قوانين الشعر التقليدية في شكل ومضمون القصيدة الشعرية 

  
  
  

 
 
  )سابقا( وجامعة الجوف  جامعة طيبة- أستاذ مساعد  

 مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم األردنية
 



– 

  )١٥٧٨(

ABSTRACT 
This research introduces the concept of poetry in literary 

criticism and its development in the process 
of Literary criticism since the attempts of the ancient Arab critics to 
put an end to the poetry and distinguish it from prose and speech . 
We presented the definition of poetry among the most prominent 
critics throughout the Arab ages since Ibn Salam al-Jamhi(٢٧٦) and 
then we discussed the concept of poetry of Muslim philosophers and 
what they added of philosophical tinge to the concept of poetry. 
Simulation is one of the basic elements of poetry. In the 
Renaissance, the vision of innovation of poetry was in highlighting 
the role of the recipient and the effects of Western modernism in the 
Renaissance and beyond and in the resulting rebellion against the 
laws of traditional poetry in the form and content of the poem. 
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مبكرة مـن تـاريخ النقـد       غل النقاد العرب بالبحث في مفهوم الشعر منذ مرحلة          شَ     
التي تميـزه عـن الكـالم    وسماته  وتركز اهتمامهم في محاولة بيان خصائصه    العربي،

  .وفنون التعبير األخرى
ا كان الشعر من الفنون المتصلة بالعواطف واالنفعاالت أكثر من صلته بالعقـل                 ولم

التأكيد في  النقاد   ولهذا دار حديث     له،والمنطق؛ لذلك فمن الصعوبة وضع تعريف محدد        
لقد نهج النقـاد القـدامى فـي        . ولة وضع حد له   اعلى إبراز جانب في الشعر أثناء مح      

      نوها مقـدمات  تعريفهم للشعر هذا المنهج من خالل اإلشارات واآلراء النقدية التي ضـم
ينظر إلى الشعر بوصـفه فنـا لـه         ) هـ٢٢٣ت  (فأبن سالم الجمحي    . مؤلفاتهم األدبية 
 والرداءة ، كما يمكن تمييز الجودة واإلحسان  وهو ما يمكـن أن يميـزه     أسبابا للضعف 

  )١(.الناقد الحصيف عند المعاينة 
صـناعة وتـصوير   : فنظر إلى الـشعر بأنـه   ) هـ٢٥٥ت(     أما معاصره الجاحظ  

وال بد من اإلشارة إلـى أن  ) ٢("رب من النسج وجنس من التصوير الشعر صناعة وض "
عر جاء  عرضيا في سياق حديثه عن المعـاني  دون الخـوض              كالم الجاحظ حول الش   

والقصد في تحديد ماهية الشعر، مع أنه  دار في فلك ماهيـة الـشعر عنـدما وصـف                
  .الشاعر بالصانع والنساج والمصور

ضـرب  :"يقـول   )أضرب  (فقد قسم الشعر أربعة أقسام      ) هـ٢٧٦ت(      أما ابن قتيبة  
ه حسن لفظه وحال، فإذا أنت فتـشته لـم تجـد    منه حسن لفظه وجاد معناه ،وضرب من     

وضرب منـه   ....هناك فائدة في المعنى ، وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه،           
  .)٣("تأخر معناه وتأخر لفظه

                                         
محمود محمد شاكر ، مطبعة المـدني ،        :  ،تحقيق طبقات فحول الشعراء  الجمحي، محمد بن سالم ،     ١

  ٥ص:١ت ،ج.القاهرة ، د
عبد السالم هارون ،دار الجيـل ، بيـروت   : ،تحقيق  ، الحيوان الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر        ٢
  ١٣٢ - ١٣١،ص٣،ج١٩٩٦،
محمد محمود شاكر ،دار الحديث   : ،تحقيق   الشعر والشعراء ابن قتيبة الدينوري ، عبد اهللا بن مسلم ،         ٣

  ٦٩-١،٦٥،ج٢٠٠٣،القاهرة ،



– 

  )١٥٨٠(

 :قد نص بـأن الـشعر       ) هـ٣٢٢ت( نجد ابن طباطبا     وفي القرن الرابع الهجري        
يعد النظم أهم خـصائص     ف )١( ".كالم منظوم، بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس       "

          ب دون الحاجـة    الشعر؛ والنظم عنده هو الوزن الذي يلحظه الطبع السليم والذوق المدر
  وحـال األشـعار   . ز المنظوم من المنثـور إلى علم العروض، فالذوق والطبع السليم يمي

ختلـف  ون والصوت والعقـل ت    اس يختلفون في  الصورة واللَّ     كحال الناس ؛ فكما أن النَّ     
 هناك اختالفا في تقدير النـاس لألشـعار،         ها من الحسن ، كما أن     األشعار من جهة حظّ   

 أنيق األلفـاظ ،  ا ،نأن يكون محكما مقن: "عر،األولويضع ابن طباطبا شروطا لجودة الشّ  
ما مـن أود الخطـأ      ى من كدر العي ، مقو     د النظم مصفَّ  وأن يكون جي   ى ..رائع التأليف، 
 "واب لفظـا ومعنـى وتركيبـا     من جور التأليف ، موزونا بميزان الـص       والعي، سالما   

أن يكون معتدل الوزن ، صائب المعنى حسن األلفـاظ ، وأن تتماثـل أجـزاء        : والثاني
سقة ال يحسن معها تقـديم  ل بنية متماسكة متَّالقصيدة جميعا في صفات الجودة ، وأن تمثَّ    

قا بهـا مفتقـرا     ، ويكون ما بعدها متعلّ    بيت على بيت ، وأن تقتضي كل كلمة ما بعدها           
بق السامع إلى قوافيه قبـل أن ينتهـي إليهـا           عر على هذا التمثيل س    إليها ، فإذا كان الشّ    

 العمل الـشعري    يرى ابن طباطبا  أن     )٢(."راوية ، وربما سبق إلى إتمام مصراع منه         
ـ     ة عقلي ليعم ي عمليـة الخلـق   ة محضة ومقصودة ، وبذلك أولى العقل أهمية كبـرى ف

الشعري ، فحين يرغب الشاعر في إنشاء الشعر فإنه يركز على المعنـى الـذي يريـد              
البناء عليه ،ويجمع ما تحصل عليه من معان جزئية حول المعنى  نثرا في فكره ، ثـم                  

ـ           ر الـوزن المناسـب دون      يختار األلفاظ التي تطابقها والقوافي التي تناسـبها ، ويتخي
ه أسـتوفى المعـاني الجزئيـة       أنَّ) الشاعر(عر  رابط بين األبيات، فإذا شَ    االلتفات إلى الت  

لغرض القصيدة جمع األبيات التي واتته بأخرى لها بحيث تظهر القصيدة كنسيج ملـتحم   

                                         
 عبد العزيز المقالح ،مكتبة الخانجي ، القاهرة ،      : ، تحقيق يار الشعر عابن طباطبا ،محمد بن احمد ،        ١

  ٤-٣،ص١٩٨٥
  .٢١٣ص: ، وانظر٢١ص: المصدر السابق ٢



 

 )١٥٨١(

      ة يخضع الشاعر قصيدته للتنقيح وإعـادة النظـر فيهـا ،            متناغم ال خلل فيه ، ومن ثم
١( . تصل إلى درجة القبول والرضى ة ، إلى أنويبدل اللفظة المستكرهة باللفظة النقي(  
تطورا  ملحوظا تميز به عـن  – في نظرته للشعر  –    ومن هنا فإن ابن طباطبا  يمثل        

  بالتركيز على الجانب الشكلي الوصفي للشعر ، وكـذلك الناقـد   امتازنقاد القرن الثالث  
 برز بتفسيره الممزوج    هأهتم بالجانب الشكلي للشعر ،ولكنَّ    ) هـ٣٣٧ت(قدامة بن جعفر    

: يقـول   . )٢( و تأثره بالثقافة اليونانيـة     بالمنطق والفلسفة متأثرا بثقافته في علم المنطق      
دال على أصـل الكـالم       )قول(فقولنا  " .  "قول موزون مقفَّى دال على معنى     :" الشعر  

، ..يفـصله عمـا لـيس بمـوزون       )مـوزون :(الذي هو بمنزلة الجنس للشعر، وقولنـا      
: فصل بين ما له من الكالم الموزون قواف وما ال قوافي لـه ، وقولنـا                ) مقفَّى(:وقولنا

يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع داللة على معنى ممـا              ) دال على معنى  (
من خالل تعريف قدامة للـشعر يتبـين          )٣(".جرى على ذلك من غير داللة على معنى         

السابقين ،لكنَّه وفق في جمـع أركـان الـشعر          أنه لم يأِت بجديد عن أسالفه من النقاد         
مـع مالحظـة إغفالـه      " حد الشعر " وعناصره في مكان واحد أدرجها تحت مصطلح        

  )٤( .جوهريةالخيال والعاطفة ،وهما من عناصر العمل الشعري ال:  لعنصري
     أما القاضي الجرجاني  فقد تحرر من نزعة  الشكلية للشعر ، بل يرى أن الـشعر                 

 العلوم  وله لوازمه التي تصل بصاحبها إلى رتبة اإلجادة والتفوق  واإلبـداع،               علم من 
الطبع ، والرواية ،والذكاء ، والفطنة ،والدربة ، وهذه العناصر يحتاجها الشاعر            : وهي  

عر علم من علوم العرب يـشترك فيـه    الشّإن " ..)٥( من العصور ، يقولفي كل عصر  
                                         

  .٨المصدر نفسه ، ص:  ينظر  ١
  ١٨٩،  ص١٩٩٦ ، دار الشروق ، عمان ،تاريخ النقد األدبي عند العربعباس ، إحسان،  ٢
محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : ، تحقيق  نقد الشعر   ابن جعفر ، قدامة ،       ٣

  ٦٤دون تاريخ ، ص
،دار الثقافة للطباعـة والنـشر ، القـاهرة      نقد الشعر في القرن الرابع الهجري       المومني ، قاسم ،      ٤
  ١٨٩-١٨٨، ص١٩٨٢،
وعلي محمد أبو الفضل :  ،تحقيق الوساطة بين المتنبي وخصومه   : الجرجاني ،علي بن عبد العزيز       ٥

  .١٥ت ،ص.البجاوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ،د



– 

  )١٥٨٢(

فمـن   ون الدربة مادة له ، وقوة لكل واحد من أسـبابه ؛           الطبع والرواية والذكاء، ثم تك    
اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز ، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبتـه مـن                

  .اإلحسان
        ويرفض  القاضي الجرجاني  تصنيف الشعر وتلمس جمالياته باالعتمـاد علـى         

ن الترتيـب واتـساق الـنظم    مقاييس  اللغة واإلعراب والوزن  دون االلتفات إلى حـس   
وأقل الناس حظا في هذه الصناعة من اقتصر  في اختيـاره            : " وحسن التأليف ، يقول     

ونفيه ، وفي استجادته واسقاطه  على سالمة الوزن ، وإقامة اإلعراب ، وأداء اللغة، ثم                
حن كان همه وبغيته أن يجد لفظا مروقا وكالما مزوقا ؛ قد حشي تجنيسا وترصيعا ،وش              

مطابقة وبديعا ،أو معنى غامضا قد تعمق فيه مستخرجة ، وتغلغل إليه مستنبطة ، ثم ال                
يعبأ باختالف الترتيب ، واضطراب النظم ، وسوء التأليف ، وهلهلة النسج ، وال يقابـل         

ما يجتمعـان فيـه مـن    بين األلفاظ ومعانيها ،وال يسبر ما بينها من نسب ، وال يمتحن           
  .)١( ...."سبب ، 

في تعريف الـشعر     )هـ٤٥٦(    وفي القرن الخامس ،ال يذهب ابن رشيق القيرواني        
أبعد مما ذهب إليه النقاد  السابقين، فنجد أنه تجاوز ثنائية اللفظ والمعنى ،ليبني رؤيتـه                

، مع إضـافة    في حد الشعر على تعريف قدامة بالقول  الموزون القفى الدال على معنى            
اللفظ ،المعنى  :  على أربعة أشياء     – بعد النية    –الشعر يقوم   :" )٢(النية ،يقول : مصطلح  

فهو يأخذ بكالم قدامة في جوهر الشعر تماما ، ولكنه اشترط النيـة ؛              ". ،الوزن والقافية 
في الكالم موزونا مقفى وليس بشعر ؛لعدم       : والتي تدلل على القصد ، معلال ذلك  بقوله          

٣( .ةالقصد والني(  
ة لدى القائل للشعر حتى يطلق عليـه شـعرا ،           ن رشيق القصد والني         إذا يشترط اب  

    وربما تأثر في اشتراطه الني       ة في األعمـال    ة بخلفية فقهية والتي ترى وجوب توافر الني
 .عر نفسه أو لسبب  فني يتصل  بالشّ" ما األعمال بالنياتإنِّ"،

                                         
  .٤١٢الجرجاني ، الوساطة، مصدر سابق ،ص ١
  ١٩٣ :١ .المصدر السابق،  ٢
  ١٩٣: ١نفس المصدر ،  ٣



 

 )١٥٨٣(

 لفكـرة أن الـشعر كـالم        ، فبالرغم من تمثله   ) هـ٦٨٤(        أما حازم القرطاجني    
موزون مقفى ، إال أنه تجاوز هذا التحديد الشكلي للشعر وأضاف اليه مسألة األثر الذي               
يتركه الشعر في المتلقي، وما يتركه من أثر في نفس المتلقي ،يقول في تحديـد مفهـوم             

 تحبيبـه  الشعر كالم موزون مقفى ، من شأنه أن يحبب إلى النفس مـا قـصد   :" الشعر  
وممـا  ) ١(".ذلك على طلبه أو الهروب منه       ، ويكره إليها ما قصد تكريهه  لتحمل ب        إليها

يؤشر إليه  التعريف السابق أن القرطاجني يعول على الشعر للقيام بمهمة دفع االبـسان               
ألن يقوم بعمل إن كان الشعر قد زينه وحببه إليه، أو دفعه للنكـوص والتراجـع عـن                  

  .تي قدمها الشعر قبيحة أو سلبيةالعمل ذاته ،إن كانت الصورة ال
  بحسن التخييل ،   )٢(  أما عناصر الشعر التي تحقق له غايته في التأثير، فيحددها حازم            

والغرابة ،فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهيئتـه ، وقويـت شـهرته أو               المحاكاة ، 
 والهيئة،  قبيح المحاكاة  ما كان ، وأردأ الشعر    ....صدقه ، أو خفي كذبه وقامت غرابته ،       

  .  لياً من الغرابةاواضح الكذب خ
   ومن أجل ذلك  فإن حازما ينفي من دائرة الشعر تلك األشـعار التـي تخلـو مـن                   
العناصر السابقة ، وتزخر بأضدادها ؛ألن هذه األشعار لن تكون قادرة على التأثير فـي              

ـ             ين المتلقـي أو  ذات المتلقي بسبب قبح هيئتها ،األمر الذي يشكل حاجزا يحول بينها وب
وما أجدر ما كان بهذه الصفة ألّـا يـسمى          :"  ... )٣(حسب تعبيره ،يقول  قلب المستمع   

شعرا وإن كان موزوناً مقفى ؛إذ المقصود بالشعر معدوم منه؛ ألن ما كان بهذه الـصفة                
من الكالم الوارد في الشعر ال تتأثر النفس لمقتضاه ،ألن قبح الهيئة يحول بـين الكـالم            

كَّنه من القلب ، وقبح المحاكاة  يغطي على كثير من حسن المحاكى أو قبحه ويشغل                وتم
 ..." .عن تخيل ذلك ، فتجمد النفس عن التأثر له

                                         
محمد الحبيب ابن الخوجة ،دار الكتب      : ، تحقيق   منهاج البلغاء وسراج األدباء     القرطاجني، حازم،    ١

  .١٩٣:١ت  ،.الشرقية  ، د
  .٧٢- ٧١مصدر نفسه ،صال ٢
  ٧٢المصدر السابق، ص  ٣



– 

  )١٥٨٤(

         ونلحظ تأثر القرطاجني بالفلسفة في تحديد مفهوم الشعر، فالمحاكـاة والتخييـل        
ت ق  (عند الـسجلماسي    من اصطالحات الفالسفة ، ونجد األثر الفلسفي أكثر وضوحا            

ابي حيث يقدم مفهومه للشعر متكئاً على ما أوردة الفالسـفة المـسلمون  كالفـار      ) هـ٨
الكالم المخيل المؤلف من أقـوال موزونـة متـساوية     :" )١(فيرى أن الشعر . وابن سينا 

أن يكون لها  عدد إيقاعي ، ومعنى  كونها          : وعند العرب مقفَّاه ، فمعنى كونها موزونة        
هو أن يكون كل قول منها مؤلفاَ من أقوال إيقاعية  ، فإن عدد زمانه مـساِو                 : ساوية  مت

أن تكون الحروف التي يختم بها كل قـول     : لعدد زمان اآلخر ، ومعنى كونها مقفَّاة هو         
ل   بوصـفه   التخيي" والسلجماسي في تعريفه للشعر  اعتمد  على مصطلح    ".منها واحدة   

د جوهر الشعر ومصدر صـناعته    هو الذي يجس – التخييل   –  وعد )٢(بنية لغوية مميزة  
ـ            ه  ، كما نلحظ  أنه عد      ق بين الشعر والنثـر ، وأما الـوزن   األساس األول  الذي  يفر

 السـيما ابـن   –هما في مرتبة ثانية  بعد التخييل ، وبذلك  يقتفي أثر الفالسفة  فوالقافية    
  .سينا ، بل نجد التعريف  ذاته 

 المحاكـاة والـوزن همـا       قد عـد  ) هـ٣٣٩ت(كان الفارابي   ف الفالسفة المسلمون       أما
قوام الشعر وجوهره عند القدماء هـو أن   :")٣(ذان يقوم عليهما الشعر ،يقول    العنصران اللّ 

يكون قوالَ مؤلفاَ مما يحاكي األمر ، وأن يكون مقسوماَ بأجزاء ينطق بهـا فـي أزمنـة      
 قوام الشعر هو المحاكاة ، وعلم األشياء التي بها المحاكاة           وأعظم هذين في  ...متساوية ، 

وبذلك فهو يرتكز على التشبيه  ، عندما يمثل الفـارابي للمحاكـاة            " ، وأصغرها الوزن    
 محاكـاة   ر إلـى أن   في العمل الشعري بالصورة المنعكسة من المرآة ، األمر الذي يؤشّ          

عري والواقع ، هذه العالقة التي تقوم على        الفارابي تدلل على العالقة فيما بين النص الش       

                                         
عـالل  : تحقيـق وتقـديم   ،المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعالسجلماسي ،القاسم بن محمد ،     ١

   م١٩٨٠المغرب، الطبعة األولى، عام / الغازي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 
م    ٢٠٠٣ادة للدراسات الجامعية ، اربد ، ، مؤسسة حممفاهيم في الشعريةدرابسة ، محمود ،    : ينظر ٢

  . وما بعدها٢٢ص
 نظريـة الـشعر عنـد الفالسـفة        ألفت الروبي ،  : نقالَ عن    ( كتاب الشعر الفارابي ، أبو نصر ،       ٣

   )٨٣، صالمسلمين 



 

 )١٥٨٥(

وبسبب تركيز الفارابي في مفهومه للمحاكاة على التـشبيه ؛           .المشابهة ال على المطابقة   
هـا ، وهـي عمليـة تعتمـد علـى           سع ليشمل عملية التأليف الشعري كلّ     فإن التشبيه يتَّ  

التـصوير والتمثيـل    ذي يعتمد بدوره علـى      االستعمال الخاص للغة ، ذلك االستخدام الَّ      
     المحاكاة بمعنى التشبيه عنده  يشير إلى عالقة الفن بـالواقع،           اعتبار  ،باإلضافة  إلى أن

ـ                ز عـن   فهو تجسيد لصورة العالم أو تمثيل لها  كما يراها الشاعر ، وهي صورة تتمي
  .)١(الواقع رغم اعتمادها عليه في تشكيلها

هـ٤٢٨ت(ا ابن سينا    أم ( ؤلف من أقـوالٍ     :ر   الشع فيرى أنل مخيذات  كالم م 
    تَّفقة ، متساوية متكرتشابهة حـروف الخـواتيم ، فـالكالم            إيقاعات مرة  على وزنها ،م

)  ظ مخيلة األف(جنس أول للشعر وغيره كالخطابة والجدل وسائر ما يشبهها ، والقول من             
 تعريفات متعـددة للـشعر      والبن سينا . )٢(ألقاويل العرفانية التصديقية  فصل بينه وبين ا   

 مـن أقـوال    إن الشعر هو كالم مخيل مؤلـف      :"يجمع فيها بين التخييل والوزن  كقوله        
 الـذي   حـن اللَّ: ثالث   ا وسائل المحاكاة عند ابن سينا فتتحقق بأشياءٍ        وأم )٣( " .موزونة  

  ابـن سـينا رأى أن      م به ، والكالم نفسه إذا كان مخيال محاكياَ ، وبالوزن  ، ولعلَّ             يتنغّ
المحاكاة  ماثلة في الشعر من خالل هذه الوسائل ، الوزن ،الكالم واللحن ، وهذا األمـر          

وفرق ابن سينا بين الشعر العربي والشعر اليونـاني،          .يتعلق بالشعر المغنَّى دون غيره    
أو  للقيام بعمـل مـا،       النفس ودفعها وذهب إلى أن العرب كانت تقول الشعر للتأثير في          

 بينما كان اليونانيون يهدفون إلى الحث علـى القيـام           .والدهشةإلثارة انطباع كالتعجب    
  .بر القول الشعري أو الخطابةبفعل أو العدول عنه وذلك ِع

 في فلـك  اعتمـاد       يدور) هـ٥٩٥ت(وكذلك في القرن السادس نجد ابن رشد        
          ن سبقه م  الشعر على المحاكاة  والتخييل  ، ونجده يتفق مع م     ن الفالسفة العرب  في حد 

الشعر ، على الرغم من عدم ورود نص صريح لتعريف الشعر لديـه  ، ومـن أمثلـة                
في أن المحاكاة والتخيل في الـشعر تكـون قبـل اللفـظ             ماثلة  موافقته لرأي ابن سينا       

                                         
  .٨٨- ٧٨ ،مرجع سابق ، صنظرية الشعرالروبي ، ألفت ،  ١
  )٨٣الروبي ، نظرية الشعر ، ص: الَ عن نق( ،اإلشارات والتنبيهاتابن سينا ، أبو علي ،  ٢
  .٨٤المصدر السابق، ص ٣



– 

  )١٥٨٦(

والتخييل والمحاكاة في األقوال الشعرية تكون مـن قبـل   :" )١(والوزن ، يقول ابن رشد    
من قبل النغم المتفقة ، ومن قبل الوزن ، ومن قبل التشبيه نفـسه ، وهـذه   : شياء ثالثة أ 

قد يوجد كل واحد منها منفرداَ عند صاحبه ، وقد تجتمع هذه الثالثة معا ، مثل ما يوجد                  
 إمـا   :فيهـا فإن أشعار العرب ليس فيها لحن وإنَّما        ... حات واألزجال، عندنا في الموشّ  

 ."وزن والمحاكاة معاّوإما الفقط، الوزن 
واألدبـي،   مفهوم الشعر في تراثنـا النقـدي    العرب حول هذه أبرز آراء النقاد              

 الشعر في نقـدنا األدبـي       وسنعرض لمفهوم ،  القرون القديمة ومدى تطور المفهوم عبر     
   مدى تطور تعريف الشعر في النقد القديم والحديثالحديث لمالحظة

  ديثمفهوم الشعر في النقد الح
تبدأ الحدثة في األدب والنقد  في عصر النهضة العربية في القرن التاسع عشر،              

 عنـه مـن   لت في اللقاء العربي  مع الغرب األوروبي  ومـا نـتج    تلك الحداثة التي تمثَّ   
        ذلك على   انعكاسة  تغييرات سياسية تمثلت باالستعمار األوروبي للبالد العربية ،ومن ثم 

ة والـذات ، ورافـق   ،فظهرت الشخصية العربية الباحثة عن الهوي    األدب والفكر العربي    
محاكـاة  (مرحلة المحاكـاة    : ذلك حركة التجديد واإلبداع بحثا عن الذات ، وتمثلت في           

ت في إحياء  القديم أو محاكاته ، والمرحلة الثانية ، أطلـق             ، وتجلَّ )األدب والشعر القديم  
ت في رفض المحاكاة ،وتجلت في اإلبداع المتمثـل         عليها حركة الحداثة العربية ، وتمثلَّ     

  .لألعمال األدبية األوروبية أو محاكات األدب األوروبي
ر مفهوم الشعر  في عصر النهضة تبعا لذلك ،وحمل البارودي تيار الـشعر         تغي

اإلحيائي ،وما تبعه من حركات تجديدية كنظرية الشعر عند عبد الرحمن شكري ، ولـم            
 وينظّمها في أبيات شعرية تنتظم فـي قافيـة      ةنات البديعي  بالتقاط المحس  يعد الشاعر يهتم  

 وبحِر عروضي ، ولم يمكانة الشاعر لم تعد تقاس من خـالل  عد الشعر صناعة ،كما أن 
قدرته على إبراز الفنون البديعية في النص الشعري، وأصبح الـشعر ينبـع مـن ذات                

  .الشاعر ويصدر بدافع العاطفة واإلحساس

                                         
  ).٧٣الروبي ، نظرية الشعر ،ص: عن(تلخيص الشعر ابن رشد ،  ١



 

 )١٥٨٧(

األول يتـصل    : )١(واكتنف مفهوم الشعر عند الناقد العربي الحـداثي بعـدان         
وللحـديث عـن تـصور النقـاد        . يتصل بالمبدع ذاته  : بمبدع النص األدبي ، والثاني      

والشعراء لمفهوم الشعر وطبيعته في العصر الحديث، البد من الوقـوف عنـد جهـود               
عملية اإلبداع، ومحـاولتهم صـياغة      الرواد األوائل على صعيد تصوراتهم ومفاهيمهم ل      

  ) .الديوان(نظرية جديدة لمفهوم الشعر، وتمثلت هذه المفاهيم في تنظيرات جماعة 
كان العقاد يدعو إلى التجديد والحداثة وإحداث ثـورة فـي مفهـوم الـشعر ،                

فعرض لقضي         ة الـشاعر إلـى     ة الشعر العصري  منتقدا التصورات التي ترجع عصري
الـشعر  :" )٢(عر القديم أو كونه يلجأ  إلـى مماثلـة القـديم ، ويـرى أن         معارضة الشا 

 هو ما يقوله الشاعر ، والشاعر هـو اإلنـسان الممتـاز             - في أوجز تعريف   -الصحيح
بالعاطفة ،والنظر إلى الحياة ، وهو القادر على الصياغة الجميلـة فـي إعرابـه عـن                 

  ".العواطف والنظرات 
 ، وهو خاصية في الذات اإلنسانية ، وهو بالتـالي     ويرجع العقاد الشعر للشعور   

من يـشعر بجـوهر   : " تعبير عن انفعلِ  متوقد  في أعماق الشاعر ، أما الشاعر  فهو               
  )٣(".األشياء ال يعددها ويحصي أشكالها وألوانها 

وال يختلف عبد الرحمن شكري  عن العقاد في محاولة تحديد ماهيـة اإلبـداع               
الشعر كلمـات تخـرج مـن       :" ه إلى خاصية كائنة في الذات المبدعة        الشعري وإرجاع 

النفس بيضاء مشبوبة ، وكما أن العاطفة تُنطق الشاعر، كذلك قد تُخرسه شـدتها ومـن              
) العاطفـة (أجل ذلك كان ذكر العاطفة والتفكير بها شعراَ، وإنَّما الذكرى التـي تُعيـدها       

 ما هو إال االحساس     - عند شكري  – جوهر الشعر     وكذلك فإن  )٤(".والتفكير الذي يحياها  
بدواخل النفس وشرح ما يعتلجها من العواطف والمشاعر ، والشعر الزم للحيـاة لـزوم    

                                         
م ، ٢٠٠٠ ، مكتبة األسـرة ، القـاهرة ،          الديوان في األدب والنقد   العقاد، عباس محمود ،     : ينظر   ١

   ١١ص
  .١٦٢، ص٢٠١٢نداوي ، القاهرة ،، مؤسسة هساعات بين الكتبالعقاد، عباس محمود،  ٢
  .١٢، مرجع سابق، صالديوان في األدب والنقد ٣
   وما بعدها٢٢المرجع نفسه، ص ٤



– 

  )١٥٨٨(

: التفكير للعقل ولزوم االحساس للنفس ؛أي أن الشعر يتكون من عناصر رئيـسة هـي                
كمن في بيان الـصالت     وبالتالي فإن وظيفة الشاعر ت    . العواطف والخيال والذوق السليم     

الشعر يرجع إلى طبيعة التأليف بين الحقائق، لذا فإن وظيفة الشاعر تتمثل            . "بين األشياء 
  )١(".في اإلبانة عن الصالت والروابط التي تربط أعضاء الوجود ومظاهره

وال نلحظ اختالفا كبيرا في رؤية القطب الثالث من أقطـاب مدرسـة الـديوان             
في  الرؤية النقدية لتحديد ماهية الشعر وجوهره ، إذ نجده يقـرن             ) زنيعبد القادر الما  (

الشعر باإلحساس لدرجة أن الفكر من أجل االحساس يعد شعراَ أيضاَ ، أما الفكر فـذلك                
          الشعر مرآة القلب ، وإال مظهر من       " هو العلم ، فالعاطفة هي المادة الرئيسة للشعر ألن

  )٢(".ا ارتسم  على لوح الصدر ، وانتقش على صحيفة الذهن مظاهر النفس ، وإال م
إن التصورات التي صدرت عن جماعة الديوان فـي تحديـد ماهيـة الـشعر                     

وطبيعته صدرت عن استلهام هؤالء الرواد إلنجازات الرومانسية الغربيـة ، وتـأثرهم             
فاألديـب  . ين آنـذاك  الشديد بأبرز روادها من الشعراء وغيرهم من الـشعراء الغـربي          

الرومانسي يسقط ذاته على الواقع الذي يعيشه وينمزج  فيه أو يتعـايش وينفعـل بـه ،       
وبذلك تكون تجربته لتفاعله الذاتي مع موضوعه ، ومن هنا تتميز التجربـة بفرديتهـا               

كما عكست أفكار جماعة الديوان وتصوراتهم لماهية الشعر وجوهره ما أخـذ            .  وذاتّيها
يستجد على الذوق األدبي من تطور وتأثر باآلخر فـي مجـال األدب والنقـد ،                يطرأ و 

والشعر على وجه خاص ، الذي بدأ يتملَّص من الطريقة القديمة في صورها ومعانيهـا               
  .وأغراضها وشكلها الموسيقي الرتيب المتمثّل في األوزان والقوافي 

ند هـؤالء الـرواد م      وتأسيساَ على ما سبق يمكن أن نستخلص مفهوم الشعر ع             
صناعة توليد العواطف بواسطة الكالم ، والشاعر هـو كُـل           : " )٣(عصر النهضة بأنه    

                                         
نقوال يوسف ، مطبعة منـشأة المعـارف ،      :  ، جمع وتحقيق   مقدمة ديوانه شكري ، عبد الرحمن ،       ١

  ٣٦٠، ص١٩٦٠اإلسكندرية ، 
 ، ص ١٩١٥، ،مطبعة البسفور ، القاهرة ، وسائطهالشعر غاياته والمازني ، ابراهيم عبد القادر ،       ٢

  .على شبكة األنترنت " الوائلي ، كريم ، قراءة نقدية في مدرسة الديوان :  ،نقالَ عن ٢٠
   ، بحث منشور على شبكة األنترنت،قراءة نقدية في مدرسة الديوانالوائلي ، كريم ،  ٣



 

 )١٥٨٩(

العاطفـة ،الخيـال    : ة قائمة على    وهذه الصناع " عارف بأساليب توليدها بهذه الواسطة      
 .الذوقو

الغربال ، وتكمـن  : وتحدث ميخائيل نُعيمة  عن مفهوم الشعر في كتابة النقدي         
ميـل جـارف    : "  كما يقول  في تعريف الـشعر         – الشعر عنده في الشعر نفسه       مزية

وحنين دائم إلى أرض لم نعرفها ولن نعرفها ، هو انجذاب أبدي لمعانقة الكون بأسـره                 
،واالتحاد مع كل ما في الكون من جماِد ونبات وحيوان ، هو الـذات الروحيـة تتمـدد         

 )١(....لمية ،حتَّى تالمس أطرافها  أطراف الذات العا
     الشعر يجمع بين نظرية الفن للفن ، ونظرية الفن          ومن خالل هذا التصور  فإن 

للمجتمع ، وما دام الشاعر يستمد غذاء لقريحته من الحياة فال بد أن يعكس أشـعة تلـك           
" الحياة في أشعاره ، ومن هنا فإن ما يبحث عنه نعيمه في الشعر هو ما أطلـقَ عليـه                    

 في داخله من عوامل الوجود في الكـالم   انعكاس لبعض ما" التي ليست إلَّا  " نسمة الحياة 
  .)٢("المنظوم الذي يطالعه

لقد آمن نعيمة  بتفوق الخيال على الحواس األخرى التي تستخدم فـي البحـث                   
يرقى ويسمو على العقل ، وبذلك أعلن التمرد على الـشعر           -عن الحقيقة ، فالخيال عنده    

  .اإلحيائي
هج علمي في دراسة األدب ونقـده       أما طه حسين فقد كان يطمح إلى تأسيس من        

،كما يطمح إلى صياغة تعريف علمي للشعر العربي ، وتحدث عـن الـوزن والقافيـة                
وإذن  فنحن نـستطيع أن نعـرف   :" واللفظ والمعنى ، ثم قدم تعريفه العلمي للشعر بقوله 

 )٣("لجمال الفنـي  الشعر آمنين بأنَّه الكالم المقيد بالوزن والقافية ، والذي يقصد به إلى ا            
ويحـصر  )اللفظ، المعنى ، الوزن   (ونلحظ أن طه حسين يتحدث عن المادة الخام للشعر          

مهمة  الصورة األدبية بالجمال الفني الخالص، وهو جمال فني خالص  غيـر محـدود                

                                         
                   ، ١٩٨٣ ،١٣النـشر ، بيـروت ،ط   ، مؤسـسة نوفـل للطباعـة و   الغربـال نعيمة ، ميخائيـل ،      ١

  .٧٧ – ٧٦ص 
  ٧٧-٧٦م ،ص١٩٨٣ ،٣ ، مؤسسة نوفل للطباعة والنشر ، بيروت ،طالغربالنعيمة، ميخائيل،  ٢
  .٨٤ ، صالمرجع السابق ، نفسه ٣



– 

  )١٥٩٠(

سوى حدود الذوق الشخصي الذي يتجسد في مدى تأثير الصورة  األدبيـة فـي نفـس                 
  .القارىء

لتنظيرات للحداثة الشعرية  في تلك الفترة تجاوزت الشكل إلى المضمون ،            إن ا     
ومعظم هذه التنظيرات نتيجة التأثر بمصادر غربية ، ولكنَّها بقيت نظريا واختلفت فـي              
التطبيق ، ولكنَّها محاوالت رائدة في حركة التجديد الشعري الذي أخذ يتطـور وتبلـور         

 شعر التفعيلة  الذي يلتزم الوزن الشعري ولكنَّه ينفلت من           بالتحرر من القافية متمثالً في    
وهو اسلوب جديد في ترتيب تفاعيل الخليل يطلق جناح الـشعر مـن             " سيطرة القافية ،  

 .)١( ..."القيود ، ويتحرر الشاعر من عبودية الشطرين ، فيقف حيثُ يشاء 
 ، وكان تأثير    ة  لقد تأثر النقاد العرب بما صدر عن المدرسة الرومانسية الغربي         

في الشعر والنقد في عصر النهضة كبيراً جداً ، وبدأ تـأثيرهم يظهـر   الشعراء اإلنجليز  
تصورات وتنظيـرات لمفهـوم   فيما قدمه جماعة الديوان وأبولو وغيرهم من األدباء من   

الـذي  )  م١٨٢٢ -١٧٩٢( ومن أبرز أولئك الشعراء الغربيين  الشاعر شيلي          الشعر ، 
دور الخيال في عملية الخلق الفني ، فالشعر تعبير عن الخيال ،ويؤكـد فـي               ركَّز على   

دفاعة عن الشعر أن الشاعر أثناء عملية الخلق الفنِّي يخضع لتأثير قوة ال سـيطرة لـه                  
  )٢( .عليها
والشعر عند شيلي  تعبير عن  التنسيقات اللغوية ، وخاصة اللغـة الموزونـة                     

  ، ويتميز الشعر بالتناغم والتناسق ، وهذا التناغم ال يقـّل أهميـة   التي هي وليدة الخيال  
. التأثير في نفس القـارئ والمتلقـي      / عن األلفاظ التي يستخدمها  الشاعر إلحداث األثر       

أهمية تناغم لغة  الـشعر ،       )م١٨٣٠-١٧٧٨(وقريباً من هذا التصور يؤكد وليم هازلت        

                                         
، ١٩٧٤ ، ١، دار العلم للماليين ، بيـروت ، لبنـان ،ط          ، قضايا الشعر المعاصر     المالئكة ، نازك     ١

  .٣٥ص
، دار المعارف ،القاهرة،    أثر النقد اإلنجليزي في النقاد الرومانسيين في مصر         السادات ، جيهان ،      ٢

  .٦٦م، ص١٩٩٢



 

 )١٥٩١(

ا في نفس الشاعر شيء ما ، أو حـدث مـا ،             فالشعر تعبير عن االنطباعات التي يخلقه     
  )١( .ويتميز بتناغم لغته لذلك فهو يحرك خيال القارئ ومشاعره

 هو احساس بالجمال  ، ولغة الشعر هي لغـة الخيـال            - عند هازلت  -فالشِّعر     
يعتقد الكثيرون أن الشعر شيء ال يوجد إلَّا في الكتب ، مصوغ في             : " والعواطف ،يقول 

قاطع وبنهايات متماثلة ، ولكن حيثما يوجد إحساس بالجمـال أو بـالقوة أو              أبيات من م  
 وبذلك يتأكد دور العاطفـة، فالـشعر وليـد          )٢("يوجد الشعر في والدته     ... بالتناسق ، 

العاطفة، ويرتبط بالجوانب الفكرية والخُلقية في الطبيعة البشرية، وهو صدى لما شـاع             
  .نسية من التصورات واألفكار الروما

أن الشاعر وشعره شـيء واحـد ،        ) م١٨٣٤-١٧٧٢(ويرى صمويل كولردج    
 فالذي يميز قصيدة شعرية إنَّما يـأتي  )٣(فسؤال ما هو الشعر ؟هو نفسه من هو الشاعر؟     

فهو المتعـة للمتلقـي ، وهـو        - كولردج –من عبقرية الشاعر ، وأما هدف الشعر عند         
  .القارىء / ل ربطه بمتعة المتلقي ينطلق في تحديد مفهوم الشعر من خال

فيعرف الشعر بأنَّـه فـيض تلقـائي مـن          ) م١٨٥٠ -١٧٧٠(أما ووردزورث 
المشاعر القوية ،أما أصل الشعر وجوهره فهو العاطفة التي يـسترِجعها الـشاعر فـي               

إن الشعر فيض تلقائي لمشاعر قوية ،يتخذ أصوالً مـن عاطفـة            ." لحظات تأملية هادئة  
ر في هدوء، ويتأمل الشاعر تلك العاطفة بنوع من ردة الفعـل ، حتّـى يتالشـى                 تستذك

الهدوء تدريجياً ، وتتولد بالتدريج عاطفة صنو لتلك التي كانت قبـل التأمـل ، وهـذه                 
العاطفة هي نفسها ماثلة في الذهن ،وفي هذه الحالة يبدأ النظم متوالياً في حالة مـشابهة                

  )٤( " .لها 

                                         
  .٧٥المرجع السابق، ص ١
  . ٦٢نفسه، ص  ٢
  .٦٨المرجع نفسه ، ٣
محمد يرسف نجـم ، مراجعـة     :  ، ترجمة  مناهج النقد األدبي بين النظرية والتطبيق     ديتش، ديفد ،     ٤
  ٥٢٦م، ص ١٩٦٧سان عباس ، دار صادر ، بيروت ، إح



– 

  )١٥٩٢(

تجيب ألي انطباع يتولَّد في نفسه مباشرة ، فالمشاعر التي ولَّدت           فالشاعر ال يس  
هذا االنطباع تغوص في أعماق نفسه مباشرة حيث تتبلور وتًنقَّى ، ويختـزن الـشاعر               
االنطباع المتوِلد له في صورة مثالية ، وإذا استرجع الشاعر هذا االنطباع فيما بعد فإنَّـه     

النطباع بنفس الوقت؛ أي أن أصل الـشعر كمـا يـرى            يسترجع العاطفة المولِّدة لهذا ا    
وردزورث إنَّما هو تعبير عن الذات بإطالق أحاسيس الشاعر الذاتية وعواطفه ، وقيمـة       
الشعر الحقيقي تكمن في األثر الذي يحدثه الشعر في نفس المتلقي ، ونوع المعرفة التي               

اطفه الذاتية أو لمتعة النظم فـي       يزوده بها ، والشاعر ال يكتب شعره لمجرد تطهير عو         
حد ذاتها ، بل ليحقق هدفاً سامياً، وأما عملية الخلق الفنَّي ، فهي عملية تأمل استرجاعية                

 .،ولذلك فهي عملية إدراكية يلعب الوعي دوراً هاما فيها
 مفهوم الشعر عند الشعراء المعاصرين

نظير لعمليـة اإلبـداع الـشعري ،    تناول بعض  الشعراء تجربتهم الشعرية بالت  
وأكثروا من وصف ابداعهم الشعري وكلما أكثر الشاعر من التنظير حول الشعر ربمـا              

 .  دلل ذلك على ضعف شعره وشاعريته فقلما يجتمع الشاعر والمنظر في ذات واحدة

" إن لحظة ميالد القصيدة تقبع في عالم ضبابي ليس من السهل التعرف علـى حـدوده،               
بشكل جملة غير مكتملة ، وغير مفـسرة ، تـضرب           – أول ما تأتيني     –أتيني القصيدة   ت

ضـاءة  ، ال أحاول إمساك البرق بل أتركـه يـذهب مكتفيـاً باإل   كالبرق وتختفي كالبرق 
األولى التي يتركها  ،أرجع للظالم وانتظر التماع البرق من جديد ، ومن تجمع البـروق      

  وأبدأ العمل على أرض واضحة ، وفـي هـذه   ة الشاملةوتالحقها تحدث اإلنارة  النفسي ،
 المرحلة فقط  

...." استطيع أن أتدخل إرادياً في مراقبة القصيدة ورؤيتها بعقلـي  وبـصيرتي       
أتلقى الزلزال مستسلماً مدهوشـاً ،  :"ويرى أن القصيدة كالزلزال في الغموض والمفاجأة        

ل، وكما ال يمكن توقيت الـزالزل  ، ال أدري ما الذي حص   ...وأخرج من تحت رمادي ،    
  .)١( .."ال يمكن توقيت الشعر 

                                         
: وينظر  . ١٨٧-١٨٦، قصتي مع الشعر ،ص ) ٧( ، مجلداألعمال الشعرية الكاملةقباني، نزار ،   ١

  ٢٠٣المصدر نفسه ،ص



 

 )١٥٩٣(

الشاعر ال يعبر عن الحيـاة      " فالقصيدة ليست انعكاساً  للواقع ، بل خلق للواقع          
البـد  ) الشاعر(ولكنَّه يخلق حياة أخرى معادلة للحياة وأكثر منها صدقاً وجماالً ، ولكنَّه             

نها هو قصور في رؤيته ، كمـا أن وقوفـه عنـد             أن يخلق إذ أن وقوفه عند التعبير ع       
الـشعر لـيس    : " ، وهو ابداع جديـد للواقـع        )١("التعبير عن نفسه هو عاطفة مرضية     
إن الشاعر  "والشعر فتحاً جديداً عند أدونيس يقول         ". انعكاساً للواقع بل هو إبداع للواقع       

ة الشعر هي أال يعكـس هـذه        يعاني أزمات نفسية ويحس بوطئة آالمها ، إال أن معجز         
المعطيات فحسب ،بل أن يتجاوزها  ويغيرها ، فليس األثر الشعري انعكاساً بل فتحـاً ،               

  )٢(".وليس الشعر رسماً بل خلقاً
إن هؤالء الشعراء يرفضون الشعر ما لم يكن ابداعاً أو خلقاً أو فتحـاً للعـالم                

ر صدقاً وجماالً ، وعملية الخلق ثـورة  والحياة ، أو خلق عالم جديد أكثر انسجاماً أو أكث       
وبهذا لم يعد الـشعر فكـرة   .دائمة على كل ما هو قائم ودعوة مستمرة لخلق عالم جديد         

كما هو عند األحيائيين أو تعبيراً كما أرادة الرومانسيون ،بل هو إبداع للحياة و الكون ،                
 حين يـصطدم باألشـياء   ورؤية جديدة لإلنسان والكون ، وعملية اإلبداع في أن الشاعر     

فالقصيدة ليست بـسطاً  . فإنَّه يشرع في حل نظامها تمهيداً لسلكها في نظام جديد لألشياء          
/ غـضباً  /حزنـاً  / فرحاً( أو عرضاً لردود فعل النفس إزاء العالم ليست مرآة لالنفعال        

أي أن ، وإنَّما هي حركة ومعنى تتوحد فيها األشياء والنفس والواقـع والرؤيـا،    )سروراً
  )٣( .الشعر هو كشف عن جوهر األشياء، وهو مغامرة في الكشف والمعرفة

أما لغة الشعر فهي تشير إلى أكثر مما تقول ، فهي لغة إيحاءات على نقـيض                         
اللغة العامة ، التي هي لغة التحديدات ، وعلى ذلك فاللغة تتجـاوز مهمتهـا التقليديـة                 

صبح لغة خلق وتجاوز ،فالكلمـة تحمـل داللـة جديـدة      المحددة  بوظيفة التعبير لكي ت   
تكتسبها من خالل السياق الكالمي ، ويكاد يجمع الشعراء على أن الشعر لـيس صـيغة           

                                         
  .٨ ، ص١٩٦٩ ، دار العودة ، بيروت ،حياتي في الشعرعبد الصبور ، صالح ،  ١
  .٥٢ ،ص١٩٦٨،منشورات نزار قباني ، بيروت ، تجربتي الشعريةالبياتي، عبد الوهاب ، ٢
اسماعيل ، عـز الـدين ،       : ، عن    ١٢ ، ص    ١٩٧٢ ،دار العودة ، بيروت ،     زمن الشعر أدونيس ،    ٣

  .٥٠-٤٩ ، ص١٩٨١، ) ٤( ، مجلة فصول ،عدد مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين



– 

  )١٥٩٤(

معرفية  مباشرة ، وبذلك فإن موضوع الفهم من قبل المتلقي غير مطروحة في مجـال                
  . عند المتلقي اإلبداع الشعري ، فليس من واجب الشاعر أن يكون شعره مفهوماَ

 ما تكون أخالقية، تتمثَّـُل فـي أن الـشعر    - غالباَ –وأما القيمة الشعرية فهي             
   لما هو كائن المفهوم الحديث للشِّعر    . حاضر، مستشرف لما ينبغي أن يكون     / رافض أن

ـ             ف واللغـة   لم يعد متوقفاَ على الوزن والقافية، بل يتجاوزهما إلى االنفعـاالت والعواط
  . والتأثير في المتلقي، وما الوزن والقافية إلَّا حالة من حاالت اإليقاع

وعلى ذلك فالشعر مفهوم يمتد من العمود الشعري قديماً إلى مفهـوم اإليقـاع              
 وإذا كان الـوزن والموسـيقى       )١( .حديثاً في أبعد مراميه التي تؤطِّرها الحالة الشعرية       

ُل الشِّعر شعراً ، وقد رفض الشاعر الحديث هذه الوسائل اآلليـة        الخارجية هي التي تجع   
للشعر محاوالَ التمرد على قيود الوزن والقافية في سبيل إيجاد  شروط جديـدة لتحقيـق           
الشعرية ،فأدونيس ينفي شرط الوزن عن القصيدة ألنَّه يعده تحديداً خارجياَ  سـطحياَ ،               

الـشعر هـو    : ")٢(ن أسباب محدودية  وانغالق الشعر ؛يقـول       بل إن الوزن والقافية  م     
الكالم الموزون المقفَّى ، عبارة تشوه الشعر، فهي العالمة والـشاهد علـى المحدوديـة             

ومن هنا صدرت الدعوة التي ترى أن الوزن  ليس شـرطاَ أساسـياَ فـي           ". واالنغالق  
 )٣("مجرد أنَّه يوجد فيه مـضمون معـين   الشعر ، وإنَّما يمكن أن يسمى  الشعر شعراَ ل    

ومن ثمة يذهب أدونيس إلى أن طريقة استخدام اللغة مقياس أساسي في التمييـز بـين                
الشعر والنثر ، حيث يتم الحياد باللغة عن الطريقة العادية في التعبير والداللة، ويضاف              

نكتبه شعراً ، والصورة من     إلى طاقتها خصائص اإلثارة والمفاجأة والدهشة ا فيكون ما          
أهم العناصر في هذا المقياس ؛فأينما ظهرت الصورة تظهر معها حالـة جديـدة مـن                 

  )٤( .استخدام اللغة 

                                         
  .٥٣-٥٢ ،مرجع  سابق ، صاصرينمفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاسماعيل ، عز الدين ،  ١
  .١٠٨  ص١٩٨٣، ) ٤ط( ، دار العودة ، بيروت ،مقدمة للشعر العربيأدونيس ،  ٢
  ١١٣ ، مرجع سابق ،صقضايا الشعر المعاصرالمالئكة ، نازك ،  ٣
  .١١٢ ،مرجع سابق ، صمقدمة للشعر العربيأدونيس ، : ينظر  ٤



 

 )١٥٩٥(

وربما فاق تنظيره  للشعر ما أنتجـه  ،  لقد كان أدونيس من أكبر المنظرين للشعر العربي       
  .من شعر حداثي

لعـصر الحـديث، لقـد أخـذ                   ويمكن استخالص تطور مفهوم الشعر فـي ا       
والتزمـوا بـالوزن    ".الشعر كلم موزون مقفَّـى      :" اإلحيائيون بتعريف قدامة بن جعفر      

والقافية في نظم الشعر ، وأصبح الشعر تقليداَ للشعر العربي القديم شـكالً ومـضموناً،               
الـشكل  ثم أخذَ االهتمام بالشعر مـن حيـث   ". الكالسيكية الجديدة  " وهو ما أطلقَ عليه     

والمضمون يظهر جلياً في اإلنتاج النقدي عند جماعة الديوان ، وبدأ الشعور لدى بعض              
النقاد والشعراء  بوطأة الوزن والقافية ، وتمرد الشعراء على القافية مما ُأنتج ما يـسمى             
بشعر التفعيلة الملتزم وزناَ ،المتحرر قافيةَ ، وتوالت الـدعوات إلـى اعتمـاد مقيـاس                

لشعرية في العمل اإلبداعي دون االقتصار علـى الـوزن ، فظهـرت قـصيدة النثـر          ل
المتحررة نسبياَ من الوزن وكلياَ من القافية ، ومن ثمة تحول االهتمام إلى لغـة الـشعر               

  .والصورة الشعرية ، والعالقات بين األلفاظ والتجاوز واإليحاء في استخدام اللغة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )١٥٩٦(

  :لمراجعالمصادر وا
  .م١٩٨٣، ٤، دار العودة ، بيروت ، طمقدمة للشعر العربي أدونيس ،  )١

  .م١٩٦٠،)١٤( ، مجلة شعر البيروتية ، العدد قصيدة النثر
  . م١٩٧٢ ، دار العودة  ، بيروت ، زمن الشعر

 ،مجلـة فـصول     مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين     اسماعيل ، عز الدين ،       )٢
  .م١٩٨١، ) ٤(،عدد

وداد القاضـي ،دار  :  ، تحقيـق  البصائر والذخائرتوحيدي ،أبو حيان علي بن محمد ،  ال )٣
  .م ١٩٨٨ ، ١صادر ، بيروت ،ط

عبد السالم هـارون ،دار  :  ،تحقيق البيان والتبيينالجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر ،      )٤
  .م١٩٩٦الجيل ، بيروت ،

:  ،تحقيـق    بي وخـصومه  الوساطة بين المتن  الجرجاني ،القاضي علي بن عبد العزيز ،       )٥
  .ت.محمد أبو الفضل ابراهيم و محمد علي البجاوي ،المكتبة العصرية ، بيروت ، د

محمد محمود شاكر ،مطبعة    : ،تحقيق   طبقات فحول الشعراء  الجمحي ، محمد بن سالم ،        )٦
  . ت.المدني ، القاهرة ،د

،مؤسسة حمادة   دراسات في النقد العربي القديم    /مفاهيم في الشعرية  درابسة ، محمود ،      )٧
  .م٢٠٠٣للدراسات الجامعية ،إربد ،

 ، نجـم  يوسف محمد : ترجمة ، والتطبيق النظرية بين األدبي النقد مناهج ، ديفد ، ديتش )٨
  .م١٩٦٧، بيروت ، صادر دار ، عباس إحسان مراجعة

، العمدة في صناعة الـشعر ونقـده       ابن رشيق، أبو علي  الحسن بن رشيق القيرواني ،          )٩
 .   م٢٠٠٠ ،١وي عبد الواحد شعالن ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،طالنب: تحقيق 

 ١،ط بيـروت  ، التنـوير  دار ، المـسلمين  الفالسفة عند الشعر نظرية ، ،ألفت  الروبي ) ١٠
                                                                               .م١٩٨٣،

ي في النقاد الرومانسيين في مصربين الحـربين        أثر النقد اإلنجليز  السادات ، جيهان ،      ) ١١
  .م١٩٨٢ ، دار المعارف ، مصر ،)في الشعر(

: تحقيق وتقديم  ، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع     السجلماسي ،القاسم بن محمد ،       ) ١٢
  م١٩٨٠المغرب، الطبعة األولى، عام / عالل الغازي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 



 

 )١٥٩٧(

نقوال يوسف ، مطبعـة منـشأة دار        :  ، ، جمع وتحقيق      ديوانهن ،   شكري ، عبد الرحم    ) ١٣
  .م١٩٦٠المعارف ، اإلسكندرية ، 

  .م١٩٦٩، بيروت ، العودة دار ، الشعر في حياتي ، الصبور عبد صالح ) ١٤
  .م١٩٨٦، دار الشروق، عمان،تاريخ النقد األدبي عند العربعباس، إحسان،  ) ١٥
 الهيئة المصرية العامة للكتاب،   النقدي، مفهوم الشعر دراسة في التراث    عصفور، جابر،    ) ١٦

  .م١٩٩٥القاهرة، 
  .م٢٠٠٠ ، القاهرة ، األسرة مكتبة ،  والنقد األدب في الديوان ، محمود عباس ، العقاد ) ١٧

  ،٢٠١٢، القاهرة ، هنداوي مؤسسة ، الكتب بين ساعات
  .م١٩٩٠، منشأة المعارف، اإلسكندرية، التراث النقدي نصوص ودراسةعيد، رجاء،  ) ١٨
احمد محمد شـاكر ،   :  ،تحقيق   الشعر والشعراء ابن قتيبة ، عبد اهللا بن مسلم الدينوري ،         ) ١٩

  .م٢٠٠٣دار الحديث ، القاهرة ، 
  .............، الشعر مع قصتي) ٧-١ (مجلد ، الكاملة النثرية األعمال ، نزار ، قباني ) ٢٠
كتـب العلميـة    محمد عبد المنعم خفاجي ، دار ال      :  ،تحقيق   نقد الشعر قدامة بن جعفر ،      ) ٢١

  .ت.،بيروت ، د
محمد الحبيب ابن الخوجة    :  ، تحقيق  منهاج البلغاء وسراج األدباء   القرطاجني ، حازم ،      ) ٢٢

  .ت.، دار الكتب الشرقية ،د
 ، القـاهرة  ، البسفور مطبعة ، ووسائطه غاياته الشعر ، ، القادر عبد ابراهيم ، المازني ) ٢٣

  .م١٩١٥
علي محمد البجاوي ، دار     :  ، تحقيق  الموشحن ،   المرزباني أبو عبيد اهللا محمد بن عمرا       ) ٢٤

.                                                                              ت.نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،د
 ، ٤ط ، بيـروت  ، للماليـين  العلـم  دار ، المعاصـر  الشعر قضايا ، نازك ، المالئكة ) ٢٥

  .م١٩٧٤
 ،دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، لشعر في القرن الرابع الهجـري نقد االمومني ،   ) ٢٦

  .م١٩٨٢
  .م١٩٨٣ ، ١٣، مؤسسة نوفل للطباعة والنشر ، بيروت ، طالغربال نعيمة ، ميخائيل ،  ) ٢٧

 



– 

  )١٥٩٨(

 



 

 )١٥٩٩(

  
  
  
  
  

بسم  الرمحن الرحيم   
  

  
  

  :المقدمة
شرور أنفسنا، ومـن سـيئات    إن الحمد هللا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من

له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا    من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي. أعمالنا
اَهللا حـق  ياَأيها الذين آ منُوا اتقُـوا   " وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحده ال شريك له

نَفٍْس واِحـدٍة   يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم ِمن" "مسلمون تُقَاته والتموتن إال وأنتم
وِنساء واتَّقُـوا اللَّـه الَّـِذي تَـساءلُون ِبـِه       وخَلَقَ ِمنْها زوجها وبثَّ ِمنْهما ِرجاالً كَِثيراً

اَألروِإن امِقيباً  حر كُملَيع كَان ا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا " "اللَّهـديداً     يوقولـوا قَـوالً س
  ". يطع اهللا و رسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً يصلح لَكُم َأعمالكم و يغفر لَكُم ذُنوبكُم و من

هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم، وشر       فإن أحسن الكالم كالم اهللا وخير الهدي        : أما بعد 
  .األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضاللة في النار

لما كان وجوب لزوم جماعة المسلمين من األصول العظيمة التي اشتمل عليها الكتـاب              
والسنة، وجاء بيانه بيانا شافيا لعظم شأن جماعة المسلمين عند اهللا وخطر التفريط فـي               

 يترتب على االستهانة بها، والخروج عنها، أو التحريض على الخروج           لزومها، ولما قد  
عليها من الشرور والفتن وانتهاك الحرمات؛ لذا تأكدت الوصية بـشأنها فـي الكتـاب               

وما ذلك إال ألن معظم الفـتن الواقعـة    . والسنة وأقوال من سلف من صالحي هذه األمة       
نتهكت بها حرمات معظمـة، وكـان   في األمة والتي بسببها أزهقت أرواح معصومة، وا   

التعـدي علـى    : بها هالك الحرث والنسل، وشيوع الفساد إنما كان بأسباٍب من أهمهـا           
جماعة المسلمين، واالستهانة بحقوقها، وتحريض الغوغاء على الخروج عليها، وتـرك           
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ات عليها، واستنقاص والة األمر فيها، والتهوين من أقدارهم عنـد           ئالنصيحة لها، واالفت  
 ذريعةً  - على وفق الهوى   -العوام، واتخاذ فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر         

للخروج على الجماعة وتفريق األمة، كما هو مـنهج أهـل األهـواء مـن الخـوارج،              
  .والمعتزلة، والرافضة وغيرهم من طوائف الضالل

ـ       ا بهـا، وبيانًـا   ولذلك اعتنى أئمة الهدى من الصحابة ومن بعدهم بأمر الجماعة، تعريفً
لشأنها، وتأكيدا على حقوق أهلها، وما يجب على األمة نحوها، وفصلوا القول في تلـك               
األمور تفصيلًا كافيا شافيا، بيانًا لهدي الكتاب والسنة، ونصيحةً لألئمة واألمة، وبـراءةً             

 التـي   للذمة، وأكدوا على ذلك حتى عده أهل السنة والجماعة أصلًا من أصول اعتقادهم            
تميزوا بها عن أهل األهواء، ونصوا على ذلك في كتب العقائد، وبينوا الحق فـي هـذا                 
األمر، وردوا على أهل األهواء بالدليل القاطع والبرهان الساطع من الكتـاب والـسنة،              
وما ُأِثر عن السلف الصالح من األمة ؛ لذا رأيت المساهمة في بيان هذا األصـل مـن                  

يث عظيم دل على هذا األصل القويم، أال وهو حديث حذيفة بن اليمـان              خالل، ببيان حد  
رضي اهللا عنه، الذي فيه بيان وجوب لزوم الجماعة، وقد عده العلمـاء مـن األصـول      
العظيمة في هذا الباب وأخرجوه في كتبهم وأبدو فيه وأعادوا بأنواع التـصرفات التـي               

  .ألمةتوضح مقاصده وتبين غوامضه وتجمع شوارده نصحا ل
  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

                يعد حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه في األمر بلزوم الجماعة من أهم األحاديث
 .في بابه لما اشتمل عليه من المعاني العظيمة حول هذا األصل الجليل

        لم أقف على من جمع ألفاظ هذا الحديث في موضع واحد، ودرسها دراسة حديثيـة
 .ده وتجلي فوائدهتوضح مقاص

              حاجة المسلمين لهذا الحديث وما في معناه من الحث على الجماعة ولزومها ويتأكد
  . ذلك في مثل هذا الوقت لكثرة الفتن وكثرة دعاة الفتنة والشر والفرقة، واستحكام الفتنة

  : هدف البحث
حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنـه فـي األمـر بلـزوم الجماعـة،         روايات  جمع  

والحكم عليها، وبيان ما دلت عليه من المعاني العظيمة واألوامـر           ودراستها  وتخريجها،  
  .الكريمة
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  : الدراسات السابقة
لم أقف على دراسة حديثية خاصة لحديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه فـي مؤلـف       

  خاص، وما  
بطريقة مختلفـة   كتب حوله فأكثره ضمن كالم العلماء عن الفتن عموما، أو تناوله كاتبه             

 جمع الرويـات مـن جانـب حـديثي      تماما عن الطريقة التي تناولت بها الحديث وهي       
  .متوسع

جزء حديثي فـي  " وقد جمع الباحث عبد الباسط بن يوسف الغريب جزءا حديثيا بعنوان   
وقد جمعت ما وقفت عليه من األحاديث واآلثار        : "قال في أوله  " أحاديث حذيفة في الفتن   

، ومنها حديثنا إال أنـه لـم يتحـر    "ن حذيفة رضي اهللا عنه في هذا الباب  التي وردت ع  
كما حقـق   . جمع ألفاظه وبيان معناه وتعليقه على الحكم على الحديث كان مختصرا جدا           

لكن لم يخرج   " الفتن لنعيم بن حماد   "األخ الفاضل الشيخ سمير ابن أمين الزهيري، كتاب         
  . سوى تخريجا مقتضبا جدا-ة  ومن بينها حديث حذيف-أحاديث الكتاب 

  خطة البحث
وذلـك  . يتألف البحث من مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة، والفهارس التفصيلية         

  -: كما يلي
وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره، وهدفه، والدراسات الـسابقة، وخطتـه           : المقدمة
  .ومنهجه

  -: التمهيد وفيه
 المراد بالجماعة.  
 ي الجليل حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهماالتعريف بالصحاب.  

  .ألفاظ الحديث: المبحث األول
  .ا والحكم عليهادهيناسأالحديث، ودراسة روايات تخريج : المبحث الثاني
  .شرح الحديث: المبحث الثالث

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  .  الفهارس



– 
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  : منهج البحث
تقرائي من خالل جمع روايـات الحـديث وألفاظـه       سأسلك في هذا البحث المنهج االس     

ودراستها دراسة حديثية وفق قواعد المحدثين مبينا لغريبها ومنبها على لطيفها وجامعـا             
بين مختلفها مستندا في ذلك كله بأقوال العلماء وشراح األحاديث، مستعينا باهللا في ذلـك              

  .كله
  منهج دراسة الحديث: 

و أحدهما فأقتصر في تخريجه منهما دون الحاجة لبيان         إذا كان الحديث في الصحيحين أ     
أما إذا كـان الحـديث أو       . درجته التفاق األمة على صحتهما سوى أحرف يسيرة فيهما        

األثر في غير الصحيحين، فأقوم بتخريجه من المـصادر الحديثيـة وغيرهـا حـسب               
 .الحاجة

استه بإيجاز مـع العـزو   ومن كان من الرواة متفقا على توثيقه، أو تضعيفه، اكتفيت بدر  
ومن كان مختلفا فيه أقوم بدراسة دراسة متأنية        . للمؤلفات التي ذكرت توثيقه أو تضعيفه     

حسب الحاجة، مع الترجيح في حاله، ملتزما في ذلك كله بقواعد الجرح والتعديل عنـد               
 .المحدثين

ي بـالحكم  وإذا كان الحديث ليس له سوى طريق واحد، أوله مدار يدور عليه، فإني أكتف            
 على المدار أو الراوي الضعيف الذي به كان الحديث ضعيفا  

               احكم على األحاديث واآلثار بعد دراسة أسانيدها، مع العناية بذكر ما وقفت عليـه
اذكر من شواهد الحديث ما يحتاج له في الحكم عليهـا، مـع             . من كالم المحدثين عليها   
  .تخريجها، والحكم عليها

وأن يوفقني فيه للـصواب،  . ل عملي خاصا لوجهه الكريم ويتقبل منيواهللا أسأل أن يجع  
فما كان في هذا الجهد من صواب فمن اهللا وحده، وما كان من خطأ فمنـي والـشيطان                  

  .والحمد هللا أوال وآخرا. واهللا ورسوله بريئان منه
  حث                                                                       البا

  
  
  
  



 

 )١٦٠٣(

  التمهيد
 المراد بالجماعة  : 

مأخوذة من تجمع القوم اجتمعوا من ههنـا وههنـا، والجمـع اسـم              : الجماعة في اللغة  
لجماعة الناس، والجمع مصدر قولك جمعت الشيء، والجمع المجتمعون، وجمعه جموع           
والجماعة والجميع والمجمع والمجمعة كالجمع وقد استعملوا ذلك في غير الناس حتـى             

 ومأخذ الجماعـة    )١(.لوا جماعة الشجر وجماعة النبات والمراد عدد كُلِّ شَيٍء وكَثْرتُه         قا
الجماعة هي االجتمـاع، وضـدها      :"اللغوي هو االجتماع، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية         

  .)٢(الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين
فقد اختلف الناس في المراد بها في هذا الحـديث وغيـره   : أما المعنى الشرعي للجماعة  

من األحاديث التي ذكرت فيها الجماعة على أقوال و اختلفت فيها عبارات أهـل العلـم                
 بيانا شافيا، وسوف ألخص فيما يلي لألقوال التي نقلهـا رحمـه   )٣(وقد بين هذا الشاطبي   

  : اهللا واختيار الراجح منها
ظم من أهل اإلسالم، وممن قال بهذا أبـو مـسعود األنـصاري           إنها السواد األع  : أحدها

: وابن مسعود فروى أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود األنصاري عـن الفتنـة فقـال                
عليك بالجماعة فإن اهللا لم يكن ليجمع أمة محمد صلى اهللا عليه وسـلم علـى ضـاللة                  

  . واصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر
ئمة العلماء المجتهدين فمن خرج مما عليه علماء األمة مات ميتـه            إنها جماعة أ  : الثاني

جاهلية ألن جماعة اهللا العلماء جعلهم اهللا حجة على العالمين وهم المعنيون بقوله عليـه               
وذلك أن العامة عنها تأخذ دينهـا       " إن اهللا لن يجمع أمتي على ضاللة      : "الصالة والسالم 

هذا عبد اهللا بن المبارك و إسـحاق بـن راهويـه            وممن قال ب  . وإليها تفزع من النوازل   
  .وجماعة من السلف وهو رأي األصوليين

إن الجماعة هي الصحابة على الخصوص فإنهم الذين أقـاموا عمـاد الـدين              : والثالث
وممن قال بهذا القـول عمـر   . وأرسوا أوتاده وهم الذين ال يجتمعون على ضاللة أصال      

سـن  : كان عمر بن عبد العزيز يقـول      : لك قال بن عبد العزيز فروى ابن وهب عن ما       
                                         

  ٨/٥٣   لسان العرب ١/٥١٦٧ تاج العروس)١(
 ٧١٥/ ٣مجموع الفتاوى  )٢(
 ).٢/٢٢( االعتصام )٣(



– 
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و واله األمر من بعده سننا األخذ بها تصديق لكتاب اهللا                 
واستكمال لطاعة اهللا وقوة على دين اهللا ليس ألحد تبديلها وال تغييرها وال النظـر فيهـا           

 غير سبيل المـؤمنين و      من اهتدى بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خافها اتبع          
فأعجبني عزم عمـر علـى   : واله اهللا ما تولى وأصاله جهنم وساءت مصيرا فقال مالك        

  . ذلك
إن الجماعة هي جماعة أهل اإلسالم إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم             : والرابع

من أهل الملل اتباعهم وهم الذين ضمن لنبيه عليه الصالة والسالم أن ال يجمعهم علـى                
: لة فإن وقع بينهم اختالف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه، قال الـشافعي             ضال

الجماعة ال تكون فيها غفلة عن معنى كتاب اهللا وال سنة وال قياس وإنما تكـون الغفلـة                
  . في الفرقة
أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميـر فـأمر عليـه الـصالة               : الخامس

 عن فراق األمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم، وهذا اختيار            والسالم بلزومه ونهى  
  .ابن جرير الطبري

وقد ذكر الشاطبي رحمه اهللا هذه األقوال السابق ذكرها جميعها وهي راجعة إلـى مـا                
 وغيره ممن أسلفت سوى القـول الرابـع، وقـد    -رحمه اهللا -سبق حكايته عن الطبري     

ثم إن ا األقوال الثالثـة األول       . لقول األول أو الثاني   تعقبه الشاطبي بأنه ال يخرج عن ا      
هـم  : متابعة الكتاب والسنة، فمن قال    : راجعة إلى معنى واحد وهو أن المراد بالجماعة       

هم أهل العلم واالجتهاد،    : الصحابة فباعتبار أن الصحابة هم أولى الناس بذلك، ومن قال         
هم السواد األعظـم، فمـرادهم زمـن    : ومن قال. فألنهم أولى الناس بذلك بعد الصحابة    

الصحابة وكبار التابعين؛ ألن هذا القول بناه ابن جرير الطبري على وصية أبي مسعود              
األنصاري رضي اهللا عنه لمن سأله عن الفتنة عند مقتل عثمان رضي اهللا عنه وال شك                

  . لمتأخرةأن السواد األعظم في ذلك الزمن هم المتابعون للكتاب والسنة بخالف األزمنة ا
جماعة المسلمين، وهم الصحابة    : والجماعة: " - رحمه اهللا  -وقال ابن أبي العز الحنفي      

-وهم أهل الحق والتمسك به كما قال أبو شامة          ". والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين       
وحيث جاء األمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كـان            : " -رحمه اهللا 
ه قليال، والمخالف له كثيرا؛ ألن الحق الذي كانت عليه الجماعة األولى مـن              المتمسك ب 
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وهذا المعنى قد   )١("النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، وال نظر إلى كثرة أهل الباطل             
جاء في كالم ابن مسعود رضي اهللا عنه فقد روى الاللكائي بسنده عن عمرو بن ميمون                

يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفـارق   : أن عبد اهللا بن مسعود قال له      
  )٢(.الحق، إنما الجماعة ما وافق طاعة اهللا وإن كنت وحدك

: وقد وافق ابن جرير على هذا المعنى القرطبي حيث قال رحمه اهللا فـي معنـى قولـه         
يعني أنه من اجتمع المسلمون على إمامته فال يخـرج عليـه            ": تلزم جماعة المسلمين    "

  ٣"راوإن ج
والحاصل أن المعنيين معتبران في تفسير الجماعة، وهو ما قرره ابن العربـي رحمـه               

: يحتمـل معنيـين   ": عليكم بالجماعة : "اهللا، فقد قال في معنى قوله صلى اهللا عليه وسلم         
. يعني أن األمة إذا اجتمعت على قول فال يجوز لمن بعـدهم أن يحـدث قـوال آخـر                  

  )٤(" فال يحل منازعته وال خالفه إذا اجتمعت على إمام: والثاني
وهي الجماعة الوحيدة الثابتة على ما كـان عليـه          : وقال شيخنا العالمة صالح الفوزان    

فإنـه  " : وأصحابه؛ عمالً بقوله صلى اهللا عليه وسلم- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا   
فأمر صـلى   "ينمن يعش منكم فسيرى اختالفًا كثيرا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد         

اهللا عليه وسلم عند االختالف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، ولـزوم جماعـة              
  )٥( اهـ.المسلمين وإمامهم

  .التعريف بالصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه
 ابن جابر العبسي اليمـاني، أبـو        -حسيل: ويقال-ِحسل  : حذيفة بن اليمان راسم اليمان    

وهـو  . -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -نجباء أصحاب محمد  حليف األنصار من. عبد اهللا
   .من أعيان المهاجرين ،.صاحب السر

                                         
  ).١/٢٥٢( شرح الطحاوية )١(
  ).١/١٠٩( أصول اعتقاد أهل السنة )٢(
  ).٤/٥٧( المفهم )٣(
 ).٩/١٠( عارضة األحوذي )٤(
 موقع العالمة الـشيخ صـالح   – الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق وهي التي يجب االنتماء اليها              )٥(

 .الفوزان اإللكتروني



– 

  )١٦٠٦(

وربعي بن حراش، وصلة بـن   وزر بن حبيش، وزيد بن وهب،؛ أبو وائل : حدث عنه
الرحمن بن أبي ليلى، ومـسلم بـن    زفر، وثعلبة بن زهدم، وأبو العالية الرياحي، وعبد

البختري الطائي، ونعيم بن أبي هند،  يس الخوالني، وقيس بن عباد، وأبونذير، وأبو إدر
   .وهمام بن الحارث وخلق سواهم

ثمانية، وفي مـسلم سـبعة عـشر        " البخاري"اثنا عشر حديثا، وفي     " له في الصحيحين  
  .حديثا

 قد أصاب دما في قومه، فهرب إلى المدينة، وحالف بني عبد" حسل"وكان والده 
   .لحلفه لليمانية، وهم األنصار" اليمان"ه قومه األشهل، فسما
ألن ؛ قتله بعض الصحابة غلطا، ولم يعرفه . حذيفة أحدا، فاستشهد يومئذ شهد هو وابنه

فإن لم يكن لهم عالمة بينة، وإال ؛ يختفون في ألمة الحرب، ويسترون وجوههم  الجيش
   .قتل األخ أخاه، وال يشعر ربما

وكذا قال ابـن  .  بين حذيفة وعمار-صلى اهللا عليه وسلم   -هللا  آخى رسول ا  : قال الواقدي 
  .إسحاق

وعـن  : قال؛ أخبرني أبو حرب بن أبي األسود، عن أبي األسود : جريج قال وعن ابن
؛ عِلم المنافقين، وسأل عن المعضالت    : أن عليا سئل عن حذيفة، فقال     : رجل، عن زاذان  

   .تجدوه بها عالما فإن تسألوه
: حذيفة علـى المـدائن   أن عمر كتب في عهد: مسكين، عن ابن سيرينوعن سالم بن 

حمار موكف، تحتـه   فخرج من عند عمر على. اسمعوا له وأطيعوا، وأعطوه ما سألكم
  .فلما قدم استقبله الدهاقين وبيده رغيف، وعرق من لحم. زاده

ـ   عثمـان   دولي حذيفة إمرة المدائن لعمر، فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان، وتـوفي بع
  .بأربعين ليلة
وضـبط عنـه     قد أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين،-صلى اهللا عليه وسلم-وكان النبي 

سـمع  : أخبرني أبو إدريـس : روى عقيل، ويونس، عن الزهري .الفتن الكائنة في األمة
  .واهللا إني ألعلم الناس بكل فتنة هي كائنـة فيمـا بينـي وبـين الـساعة     : حذيفة يقول

  .يفة بالمدائن سنة سـت وثالثـين، وقـد بلـغ مـن الـسن مبلـغ األشـياخ        مات حذ
بـن   مات حذيفة بالمدائن بعد عثمان وله عقب، وقد شهد أخوه صـفوان : قال ابن سعد
  .اليمان ُأحدا



 

 )١٦٠٧(

ديني بعـضه بـبعض،    إني ألشتري: ذكر خالد الحذاء، عن أبي قالبة، عن حذيفة، قال
   .مخافة أن يذهب كله

 ال أفلـح مـن  ؛ حبيب جاء على فاقة : لما حضر حذيفة الموت، قال: لوقال الحسن، قا
  ١.قادتها وعلوجها! الحمد هللا الذي سبق بي الفتنة! أليس بعدي ما أعلم! ندم

                                         
مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار      ) ١/١٩١(معجم الصحابة البن قانع     ) ٥/٥٢٧(ت الكبرى    الطبقا ١

  ).٢/٣٩(اإلصابة في معرفة الصحابة ) ٢/٣٦١(سير أعالم النبالء ). ١/٧٤(البن حبان 



– 

  )١٦٠٨(

  : ألفاظ الحديث: المبحث األول
وي حديث حذيفة رضي اهللا عنه بألفاظ كثيرة رواها عنه أصـحابه رحمهـم اهللا زاد                ر

خرون فاجتهدت في جمع ألفاظهم للحـديث فـي موضـع           بعضهم على بعض ونقص آ    
واحد، وسلكت مسلك الجمع بينها ثم وجدت العالمة األلباني قد جمعهـا فـي السلـسة                

و قـد جـاء مطـوال    : (الصحيحة وأفاد وأجاد كعادته رحمه اهللا وقال عن عملـه هـذا    
اسـبة  ومختصرا من طرق، جمعت هنا فوائدها، و ضممت إليه زوائدها في أماكنها المن            

 ثم ذكرها وقد رأيت ذكر ما ذكره شيخنا وزدت عليه بعـض الطـرق فـي                 )١()للسياق
  :كما يلي التخريج وهي

 ٢كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الخيـر            : قال حذيفة بن اليمان   
 وشـر  ٤يا رسول اهللا إنا كنا في جاهلية   :  مخافة أن يدركني فقلت    ٣وكنت أسأله عن الشر   

كمـا كـان   (فهل بعد هذا الخير مـن شـر     ) وجاء بك (فنحن فيه   (نا اهللا بهذا الخير     فجاء
يا رسـول اهللا    : قلت: قال) ثالث مرات ("يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واتبع ما فيه       ": قال)(قبله

وهل بعـد   :  قلت "السيف":  قال ٥ما العصمة منه  :  قلت "نعم": أبعد هذا الشر من خير قال     
                                         

 ٢٧٣٩ السلسة الصحيحة )١(
٢رالخَي  :الشَر تقول منه. ِضد :ُل فأنت خاِئرجتَ يا راُهللا لك. ِخر خارقال الشاعر. و :  

  .وال ِكنانَةُ في شَر بأشرار...                      فَما ِكنانَةُ في خَيٍر ِبخاِئرٍة
 ٢/٢٥٦للجوهري " من الصحاح ) خير(ينظر مادة . الخير بالكسر الجود والكرم وبالفتح ضد الشر: وقال المناوي

. وفالن شر الناس، وال يقال أشر الناس إال في لغة رديئة. ل، شرا وشرارا وشرارةشررت يا رج: يقال. نقيض الخير:  الشر٣
أي خبيثة، من الشر، أخرجته على فعلى، مثل أصغر " أعيذك باهللا من نفس حرى، وعين شرى: " ومنه قول امرأة من العرب    

" الـصحاح  : مـن ) شرر(ينظر مادة الشر عدم مالئمة الشيء للطبع وفي المصباح السوء والفساد     : وقال المناوي . وصغرى
القـاموس المحـيط    ) ١/٤٢٧( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي       ٢/٦٩٥لإلمام اللغوي إسماعيل بن حماد الجوهري       

١/٥٣١  
والمراد الحال التي كانت عليها العرب قبل اإلسالم من الجهـل  . وقد جهل فالن جهال وجهالة   . الجهل خالف العلم  :  جاهلية ٤

من القـاموس لـسان   ) جهل: (حانه ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة باألنساب والكبر والتجبر وغير ذلك ينظر مادة        باهللا سب 
 ).٠١١/١٢٩(العرب 

ثمال اليتـامى   : [ومنه شعر أبي طالب   . المنعة والعاصم المانع الحامي واالعتصام االستمساك بالشيء افتعال منه        :  العصمة ٥
قال ابـن  . البياض يكون في يدي الفرس والظبي والوعل: الضياع والحاجة، وأصل العصمةأي يمنعهم من    ] عصمة لألرامل 

أي ال مانع ويقال قد عـصمه  ) ال عاصم اليوم من أمر اهللا  (ومنه العصمة في الدين إنما هو المنع من المعاصي وقوله           : قتيبة
المتناع من المعصية والمعصوم الموفق الممتنع من المراد بها التمسك بالطاعة وا: وقال الحميدي. الطعام أي منعه من الجوع  
ـ     تفسير غريب ما فـي الـصحيحين       ) ٣٢٤/ ١(من غريب الحديث البن قتيبة      ) عصم(ينظر مادة . معاصي اهللا عز وجل اه

  ).٢٤٩ / ٣(النهاية في غريب األثر ) ٢٣٥ /١(للحميدي 



 

 )١٦٠٩(

وفـي  (نعـم وفيـه     ": قال) ؟ةٌيِققلت وهل بعد السيف ب    : قوفي طري (ذلك الشر من خير   
وما : قلت. ٣"نخَد)  على ٢ةٌنَد وه ١اٍءذَقْ على أَ  -جماعة  :  وفي لفظ  -تكون إمارة   : طريق

 بغير سنتي و يهـدون      )٤(ون  نُتَسيكون بعدي أئمة ي    : أخرى روايةوفي  (قوم  ": دخنه قال 
 بغير هوسيقوم () تعرف منهم وتنكر   يِيد       ـ ثْ فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في ج ان م

                                         
ة، وهو ما يقَع ِفي الْعيِن والْماِء والشَّراِب ِمن تُراٍب َأو ِتبٍن َأو وسٍخ َأو قال في لسان العرب جمع قَذًى والقَذَى جمع قَذَا:  أقذاء١

ذَا مثٌَل، يقُـوُل  ه: قَاَل َأبو عبيٍد. غَيِر ذَِلك، َأراد َأن اجِتماعهم يكُون علَى فَساٍد ِمن قُلُوِبِهم فَشَبهه ِبقَذَى الْعيِن والْماِء والشَّرابِ             
. اهـ. فُلَان يغْضي علَى القَذَى ِإذا سكَتَ علَى الذلِّ والضيِم وفَساد الْقَلِْب: ويقَاُل. اجِتماع علَى فَساٍد ِفي الْقُلُوِب شُبه بَأقْذاِء الْعيِن

ومرقاة المفاتيح  ) ١٥/١٧٢(لسان العرب   " قذا"ينظر مادة   ". وٍب مْؤتَِلفَةٍ أي اجِتماع علَى َأهواٍء مخْتَِلفٍَة َأو عي      "وقال في القاري    
)٨/٣٣٩٢(  
: الهدنـة : السكون هدن يهدن هدونا وهدنة، وهدنت المرأة ولدها لينام مثل هدأت كله بمعنى سكنت، وقال أبو عبيد                :  الهدنة ٢

  .السكون بعد الهيج
 تسليم الجهلة له وتمشى أمره بين أظهرهم وذهب عليه أن يتفطن لما هو كأنه أراد أنه مغتر بما أصاب من:   قال الزمخشري

مدخر له إذا زالت هذه الحال وقرت األمور قرارها ودفع إلى قوم أولى بصيرة في الدين من االفتضاح الشائن وبدو العـوار     
اطنها وإن قلوب أهلها ليست     أراد أن ظاهرها بخالف ب    : وقال القاضي عياض  . فسمى الحالة المسخوطة فتنة والمرضية هدنة     

  )٢٦٦ / ٢(، مشارق األنوار )١٧ / ٢(الفائق : من) هدن(ينظر مادة.  مؤتلفة في الباطن وال خالصة
مصدر دخنت النار إذا ألقى عليها حطب فكثر دخانها وفسدت وأصل الدخن أن يكون في لون الدابة أو الثـوب أو              :  الدخن ٣

  :      الهذلي يصف السيفغير ذلك كدورة إلى سواد، قال المعطل
  في متنه دخن وأثر أخلس  ===                             لين حسام ال يليق ضريبة   

 وال أحسب الدخن أخذ إال من الدخان وهو شبيه بلـون     -دخن يعني الكدورة وهو السواد      : وقوله في الحديث  : وقال أبو عبيد  
  اهـ.  يصفو بعضها لبعض وال ينصع حبها كما كانت وإن لم تكن فيهم فتنةتكون القلوب هكذا ال: الحديد فوجهه أنه يقول

وكذلك األقذاء مثل لكـدورة نيـاتهم وفقـد     . ضربه مثال لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصالح الظاهر         : قال الزمخشري 
  .اهـ. شديد الغم: الحقد، ويوم دخنان: الدخن: وقال صاحب العين. تصافيهم

له دخن بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة وهو الدخان والمعنى ليس خيرا خالصا ولكن يكون معه شـوب                  قو: وقال العيني 
وكدورة بمنزلة الدخان في النار وقيل الدخن األمور المكروهة قاله ابن فارس وقال صاحب العين الدخن الحقد وقال أبو عبيد      

لى ما كانت عليه وفي الجامع هو فساد في القلب وهو مثل الـدغل  تفسيره في الحديث اآلخر وهو قوله ال ترجع قلوب قوم ع       
: مـن ) دخـن (وقال النووي المراد من الدخن أال تصفو القلوب بعضها لبعض وال ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء مادة           

 )١٦٦ / ٢٤(عمدة القاري ) ٩٥/ ٤(الفائق ) ٢/٢٦٢(غريب الحديث البن سالم 
وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم بفتح السين والنون رويناه هنا أي طريقهم وسنن الطريق               : ياضقال القاضي ع  :   يستنون  )٤(

نهجه ويقال سننه بضمهما وسننه بفتح السين وضم النون وكان هذا جمع سنة وهي الطريقة أيضا وقولـه فهـي الـسنة أي                       
في الحديث أال رجل يرد عنا من سـنن      : بن الجوزي وقال ا . الطريقة التي سنها النبي صلى اهللا عليه وسلم وأمر بها ما تقدم           

) ٢/٢٢٣(مشارق األنوار ) ١/٥٠٤( غريب الحديث البن الجوزي     -: من) سنن(ينظر مادة . هؤالء أي من قصدهم وطريقهم    
  ).٤١٠/ ٢(النهاية 



– 

  )١٦١٠(

ال ترجع قلوب أقوام علـى      ": الهدنة على دخن ما هي قال     : أخرىرواية  وفي  )١()."إنس
ـ مفتنـة ع  "نعـم   : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال      :  قلت "الذي كانت عليه   يـ  اء ص ماء 

يا رسـول اهللا صـفهم   : قلت. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها     )٢("عليها
فمـا تـأمرني إن     ) يا رسـول اهللا   : (قلت. " ويتكلمون بألسنتنا  )٣(انَِتدلْهم من جِ  ": قال. لنا

تسمع وتطيـع األميـر      (وفي رواية " تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم   ": أدركني ذلك قال  
فإن لم يكن لهم جماعـة وال إمـام         : قلت). وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع      

 تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنـت              )٤(فاعتزل": قال
خير لك من أن تتبع     )٥(ٍلذْت يا حذيفة وأنت عاض على جِ      مفإن  ":  رواية  وفي "على ذلك 
فإن رأيت يومئذ هللا عز و جل في األرض خليفة فالزمه           ": أخرىرواية   وفي   "أحدا منهم 

حتـى يـدركك    ) فـي األرض  ( تر خليفة فاهرب     وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإن لم      
                                         

يفة الجثمان بضم الجيم وسكون الثاء الشخص وقد جاء ذكره في حديث حذ    : قال القاضي عياض  :   جثمان إنس   )١(
في حديث األئمة المضلين قلوب الشيطان في جثمان أنس كذا لكافتهم وعند بعضهم في جثمان البـشر أي فـي                    

  ).٤٦/ ١( مشارق األنوار -: من) جثم(أشخاصها وأجسامها والمعنى سواء ينظر مادة
فـك علـى   ضالل الطريق أي إذا ضللت طريقا أخذت أحدهم بأن يق : العمى: قال الزمخشري :   عمياء صماء   )٢(

: أبو السعادات ابن األثيـر    : وقال.  الطريق وإذا مررت بحائطه أو ماله وافتقرت إلى ما يقيمك ال غنى بك عنه             
سـتكون فتنـة   "ومنه الحديث . سميت عمياء ألنها كاألعمى الذي ال يدري أين يسلك فهو يمشي حيث أدته رجله            

فهي لذهاب حواسها ال تدرك شـيئا وال تقلـع وال           أراد أنها ال تسمع وال تبصر وال تنطق         " صماء بكماء عمياء  
وقيل شبهها الختالطها وقتل البريء فيها والسقيم بالصم األخرس األعمى الذي ال يهتدى إلى شيء فهـو              . ترتفع

  ).١/١٥٠(النهاية في غريب األثر ) ٢/١٨(من الفائق ) عمي(ينظر مادة. يخبط خبط عشواء
وقـال ابـن   . وفي الحديث قوم من جلدتنا أي من أنفـسنا وعـشيرتنا        : ألثيرقال أبو السعادات ابن ا    :   جلدتنا  )٣(

         من غريب الحديث البن الجـوزي      ) جلد(ينظر مادة .  في الحديث قوم من جلدتنا أي من أنفسنا وقومنا        : الجوزي
  ٢٨٥ ص ١ النهاية في غريب األثر ج ١٦٥ ص ١ج 

          من مشارق األنـوار    ) عزل(ينظر مادة . واالنقباض عن الناس  قال القاضي عياض العزلة االنفراد      :   فاعتزل  )٤(
  ٨٠ ص ٣ النهاية في غريب األثر ج ٨٠ ص ٢ج 

أصل الشجرة المقطوع وقد يسمى العود جذال ويقال جذل بكسر الجيم وفتحها وتصغيره             : قال الحميدي :   ِجذْلِ  )٥(
وقـال ابـن قتيبـة      . شجرة يقطع وقد يجعل العود جذال     أصل ال : وقال ابن الجوزي الجذل بالكسر والفتح     . جذَيٌل

أصلها بعـد ذهـاب     : الجذل أصل الشجرة يقطع وفيها لغتان جذل وجذل هذا أصله وقال الزمخشري           : الدينوري
من تفسير غريب ما في الصحيحين      ) جذل(ينظر مادة . بكسر الجيم وفتحها أي بأصلها القائم     : رأسها وقال عياض  

) ٢/٢٧٤(الفائق  ) ١/١٤٦(غريب الحديث البن الجوزي     ) ١/٣٢٣(لحديث البن قتيبة    غريب ا ) ١/٤٠(للحميدي  
  ).١/١٤٣(مشارق األنوار 



 

 )١٦١١(

:  قـال . "ثم يخرج الدجال ": ثم ماذا قال  : قلت:  قال "الموت وأنت عاض على جذل شجرة     
ماء ونار  فمن دخل نهره حـط أجـره ووجـب            : بنهر أو قال  ": فبم يجيء؟ قال  :  قلت

: الفما بعد الدجال ق   : يا رسول اهللا  :  قلت "وزره ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره       
حتى تقـوم   )١(ا  هولُ فرسا لم تركب فُ    تْجتَنْلو أَ ": قلت ثم ماذا؟ قال   :  قال "عيسى بن مريم  "

  .  اهـ)٢"الساعة
 .تخريج الحديث: المبحث الثاني

اهللا  رواه عن حذيفة رضي اهللا عنه جماعة من أصحابه منهم أبو إدريس عائذ بن عبـد               
ن بن قرط، وسفر بن نـسير األزدي،        الخوالني، وسبيع بن خالد اليشكري، وعبد الرحم      

اهللا بن الصامت وأبو الطفيل، وأبو سالم، وقيس، و ونـصر بـن              وأبو البختري، وعبد  
عاصم الليثي، ويونس بن ميسرة الجيالني، حسين الجهني، وابن عطية بعـضهم يزيـد              

  -: على بعض وأتمهم لفظا أبو إدريس الخوالني واليشكري، وبيان ذلك كما يلي
  -: ٣ث  أبي إدريس الخوالنيحدي: أوال

حدثنا يحي بن موسى حدثنا الوليـد بـن مـسلم           ) ٣٤١١) (٣/١٣٢٠(أخرجه البخاري   
عن حذيفة بن اليمـان     -حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر الحضرمي عنه            

كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الخير، وكنت أسـأله عـن               : قال
يا رسول اهللا إنا كنا في الجاهلية وشر فجاءنا اهللا بهـذا            : فقلت. يدركنيالشر مخافة أن    

: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قـال       : قلت. نعم: الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال       
: قلـت . قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر     : وما دخنه؟ قال  : قلت. نعم وفيه دخن  

اة إلى أبواب جهنم من أجـابهم إليهـا قـذفوه         نعم دع : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال      
فمـا  : قلـت . هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا    : فقال. يا رسول اهللا صفهم لنا    : قلت. فيها

فإن لم يكـن لهـم      : قلت. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم   : تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال    
                                         

  ).٢٥١ /١(من النهاية في غريب األثر ) فلو: (ينظر مادة. المهر الصغير: الفلو: قال ابن األثير:   فلوها)١(
 .ن اهللا تعالىة كل واحد منهم بإذ تفصيل هذه الزيادات سأورده عند تخريج رواي٢
هو عائذ اهللا بن عبداهللا بن عمرو ويقال عبداهللا بن ادريس بن عائذ ابن عبداهللا بن عتبة بن غيالن أبو   :  الخوالني ٣

روى عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي ذر وبـالل              . إدريس الخوالني العوذي أو العيذي    
عنه الزهري وربيعة بن يزيد وبـسر بـن عبيـد اهللا ومكحـول     و. وثوبان وحذيفة وعبادة بن الصامت وغيرهم   

تذكرة الحفاظ : مترجم له في. عالم أهل الشام الفقيه أحد من جمع بين العلم والعمل وثقه النسائي وغيره       . وجماعة
  ).٣١١٥(تقريب التهذيب ) ٥/٧٤(تهذيب التهذيب ) ١/٤٥(



– 

  )١٦١٢(

 شـجرة حتـى   فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعـض بأصـل       : جماعة وال إمام؟ قال   
ومـن طريـق الوليـد رواه كـل مـن مـسلم       . يدركك المـوت وأنـت علـى ذلـك     

وابـن  ) ٦٦٧٣)(٦/٢٥٩٦(وفـي ) ٣٩٧٩)(٢/١٣١٧(وابن ماجـه  ) ١٨٤٧)(٣/١٤٧٦(
والطبرانـي فـي    ) ٣٥٤)(١/١٤٣(و نعيم بن حماد  في الفتن      ) ١/٨٢(وضاح في البدع    

 )٢/٥٠٣( في الفـتن   والداني)  ٣٨٦)(١/١٩٧(والحاكم). ٥٨٣)(١/٣٣٢(مسند الشاميين 
ــرى )٢٠٢( ــي الكب ــي ف ــي ) ١٦٣٨٧)(٨/١٥٦) (١٦٥٧٢)(٨/١٩٠(، والبيهق وف

والمهرواني فـي   ) ٣٢٦(والمحاملي في األمالي  )   ٤/٤١٨(وأبوعوانة) ٦/٤٩٠(الدالئل
وزاد أبـو  داود والطيالـسي بعـد       . واختصره نعيم بـن حمـاد     ). ٧٥(الفوائد المنتخبة 

يا رسول اهللا الهدنة على دخن ما هي قال ال ترجـع            أو فيهم قلت    )(على أقذاء فيها  (قوله
  ).قلوب أقوام على الذي كانت عليه

قال الشيخ  : وقال المحاملي . اهـ. هذا حديث مخرج في الصحيحين هكذا     :  وقال الحاكم 
هذا حديث صحيح من حديث أبي ِإدريس عائـذ         : اِإلمام أبو بكر أحمد بن علي الخطيب      

عن أبي عبد اهللا حذيفة بن اليمان العبسي وثابت من روايـة             اهللا بن عبد اهللا  الخوالني،       
اتفق البخاري ومسلم علي ِإخراجه فـي       .   بسر بن عبد اهللا الحضرمي عن أبي ِإدريس       

من طريق عيسى بن أحمد العسقالني عن بشر بـن          ) ٤/٤١٩(ورواه أبوعوانة . كتابيهما
مـن  ) ١/١٩٧( ه الحاكم وروا. بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر به نحوه          

  .حديث محمد بن شعيب بن شابور عن عبدالرحمن بن يزيد به نحوه
 البخاري ومسلم كما تقدم آنفا فأغنى عـن      ا أخرجه الرواية صحيحة  :الحكم على الرواية  

  . كما هو معروف ومستقر عن أهل هذا الفناالكالم في إسناده
  .١اليشكري ثانيا حديث سبيع بن خالد

ــدالرزا ــسي)٣٧١٣٣) (٧/٤٥٠(ق رواه عبــ  رواه و). ٤٤٢) (١/٥٩(، والطيالــ
  .كالهما من طريق بهز بن أسد) ٨٠٣٢) (٥/١٨(والنسائي في الكبرى) ٥/٣٨٧(أحمد

                                         
) وال يـصح قالـه المـزي   (خالد بن سبيع وقيل فيه سبيعة بن خالد  اليشكري هو سبيع بن خالد ويقال خالد بن خالد ويقال            ١

روى عنه صخر بن بدر ونصر بن عاصم الليثي وقتادة السدوسي وعلي بن زيد بـن                . روى عن حذيفة  . اليشكري البصري 
أبو جعفـر  وروى له . خالد بن خالد: مقل ذكره ابن حبان والعجلي في الثقات وروى له أبو داود، والنسائي، وسماه           . جدعان

الجـرح  ) ٤/٢٠٦(وهو تابعي كبير ومثله يصحح له األئمة مترجم له في  التاريخ الكبيـر       . ووثقه شيخنا األلباني  . الطحاوي
  ).٢٧٣٩(السلسة الصحيحة ) ١/٤٢٦(الكاشف ) ٨/٤٥(تهذيب الكمال ) ٤/٣٠٩(والتعديل 



 

 )١٦١٣(

عـن  ) ٢٣٣٣٠)(٥/٣٨٧(عن  عبداهللا القعنبي، وأحمد    ) ٤٢٤٦)(٤/٩٦(وأخرجه أبوداود 
بـدالرزاق  ع(عن شيبان بن شيبة، كلهم    ) ٥٩٦٣)(١٣/٣٠١(هاشم بن القاسم و ابن حبان     

عن سليمان بن المغيرة عـن حميـد بـن          ) و الطيالسي وبهز و القعنبي وهاشم وشيبان      
) ٤٢٤٤(ورواه أبـوداود    ). ٤٢٤٦(ومن طريق عبد الرزاق أخرجـه أبـوداود         . هالل

. كالهما عن مسدد عن أبي عوانه عـن قتـادة  ) ٣/١١٦٤(والحربي في غريب الحديث     
كان الناس يسألون رسـول     [ لليثي به ولفظه    عن نصر بن عاصم ا    ) حميد وقتادة (كالهما

اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر وعرفت أن الخير لن يسبقني قلـت           
يا رسول اهللا بعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واتبع ما فيه ثـالث مـرار               

هللا واتبع ما فيـه ثـالث       قلت يا رسول اهللا أبعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب ا             
مرار قلت يا رسول اهللا أبعد هذا الخير شر قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها                 
قلت يا رسول اهللا أبعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واتبع ما فيـه ثـالث                    
 مرار قلت يا رسول اهللا أبعد هذا الخير شر قال فتنة عمياء صماء عليهـا دعـاة علـى             
أبواب النار وأن تموت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك مـن أن تتبـع أحـدا                   

 رذْج(واختصره عبد الرزاق والحربي في غريب الحديث، وفي رواية ابن حبان            ]. منهم
  ).َلذِْج(مكان)  يابسةٍةبشَخَ

عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد عن علـي           ) ٢٣٤٩٦) (٥/٤٠٦(ورواه أحمد   
  .عن هشام الدستوائي عن قتادة السدوسي) ٤٤٣) (١/٦٠(الطيالسي و. بن زيد

) ٥/٤٠٣(عن مسدد عن عبد الـوارث بـن سـعيد، وأحمـد             ) ٤٢٤٧(ورواه أبوداود   
قتـادة  (عن محمد بن جعفر عن شعبة وعن يونس عن حماد بن سلمة كلهـم      ) ٢٣٤٧٣(

خر بن بـدر  عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي عن ص   ) الوارث وشعبة وحماد   وعبد
  .العجلي

عن حماد بن زيد أو أبو عبيد عبد الوارث وحماد بـن     ) ٤٤٣) (١/٦٠(ورواه الطيالسي   
  .عن ضمرة بن شوذب كلهم عن أبي التياح) ٣٥٧( نجيح، ونعيم بن حماد في الفتن

عن سبيع بن خالـد  ) نصر بن عاصم وعلي بن زيد وقتادة وصخر وأبو التياح    (خمستهم  
وهو مختصر من طريق ابن زيد وأبي التيـاح  .  نصر عن سبيع  اليشكري به نحو حديث   

فإن (وزاد) قلت فما العصمة منه قال السيف     : (عنه، كما زاد قتادة و صخر في حديثهما         
رأيت يومئذ خليفة اهللا في األرض فالزمه وإن نهك جسمك وأخذ مالك فـإن لـم تـره                  



– 

  )١٦١٤(

ثم ماذا قـال ثـم      فاهرب في األرض ولو إن تموت وأنت عاض بجذل شجرة قال قلت             
يخرج الدجال قال قلت فيم يجئ به معه قال بنهر أو قال ماء ونار فمن دخل نهره حـط                 
أجره ووجب وزره ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره قال قلت ثم ماذا قـال لـو                  

وهاتان الزيادتان هما في روايـة قتـادة    ).أنتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة       
  .ميد عنهعن نصر لم يذكرها ح

إسناده صحيح إلـى    " صحيح إليه، قال شيخنا األلباني عنه        اإسناده :الحكم على الرواية  
اليشكري لمجيئه من طرق صحيحة عنه مع توثيقه وموافقته لرواية الثقات عن حذيفـة              
وألن أبا عوانة صححه أيضا بإخراجه إياه في صحيحه، وهو المستخرج على صـحيح              

   )١("والذهبيمسلم، وتصحيح الحاكم أيضا 
  -: ٢حديث عبد الرحمن بن قرط: ثالثا

) ٤/٤٧٨(والحـاكم   ) ٥/١٨(والنسائي في الكبـرى   ) ٣٩٨١) (٢/١٣١٨(رواه ابن ماجه  
كلهم من حديث سعيد بن عامر عن صالح بـن رسـتم       ) ٧/٢٢٦(والطبراني في األوسط  

قـال دخلنـا    : عن حميد بن هالل عن عبد الرحمن بن قرط بنحو حديث سبيع ولفظـه             
سجد الكوفة فإذا حلقة وفيهم رجل يحدثهم فقال  كان الناس يسألون رسـول اهللا صـلى    م

اهللا عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر كيما أعرفه فأتقيه وعلمت أن الخيـر ال               
يفوتني قلت يا رسول اهللا هل بعد الخير من شر قال يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واعمل بمـا     

ثالثا فقال في الثالثة فتنة واختالف قلت يا رسول اهللا هـل بعـد              فيه فأعدت عليه القول     
ذلك الشر من خير قال يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واعمل بما فيه ثالثا ثم قال فـي الثالثـة                    
هدنة على دخن وجماعة على قذى فيها قلت يا رسول اهللا هل بعد ذلك الخير مـن شـر     

ثالثا ثم قال في الثالثة فتن على أبوابها دعـاة  قال يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واعمل بما فيه      
واختصره . إلى النار فألن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم              

  .ابن ماجه

                                         
 . المصدر السابق)١(
روى عن حذيفة بن اليمان، وعنه حميد .  القاف وسكون الراء ثم مهملة عبد الرحمن بن قرط هو عبد الرحمن بن قرط بضم٢

مجهـول مـن   : قال الحافظ. وقيل عن حميد بن هالل عن نصر بن عاصم عن اليشكري عن حذيفة وهو المحفوظ  . بن هالل 
تهـذيب  ) ٢٣٣/ ١(خالصة تذهيب تهذيب الكمال     ) ٦٤٠/ ١( الكاشف   -: مترجم له في  . الثانية روى له النسائي وابن ماجة     

  ).٣٦٩/ ٥(مغاني األخيار ) ٣٤٨/ ١) (٣٩٨٣(تقريب التهذيب ) ٦/٢٣٠(التهذيب 



 

 )١٦١٥(

، فقد تفرد عنه حميد بـن       ة ابن قرط   ضعيف مع جهال    الرواية إسناد: الحكم على الرواية  
صدوق كثير الخطأ، وأخـرج     كما قال ذلك الذهبي في الميزان وصالح بن رستم          ،  هالل

عن حميد بـن  : له مسلم متابعة، وقد خالفه في إسناده من الثقات سليمان بن المغيرة فقال    
فجعل نصر بن عاصـم  . الحديث.. أتينا اليشكري: هالل عن نصر بن عاصم الليثي قال    

مكان عبد الرحمن بن قرط، وهو الصواب، كما قال شيخنا األلباني وعلى هـذا الوجـه              
 أبو داود وأحمد وغيرهما مما يدل على عدم حفظ صالح بـن رسـتم لـه كمـا         أخرجه

وموافقة الذهبي له فقد    ". صحيح اإلسناد   : " وأما قول الحاكم  . خولف في غير هذا أيضا    
إال أن ألفاظ الحديث لها ما يشهد لهـا مـن حـديث          . عد ذلك من أوهامهما رحمهما اهللا     

  .الخوالني واليشكري وحديثهما في الصحيح
  - : ١ السفر بن نسير األزدي-: رابعا

حدثَنَا َأبو الْمِغيرِة حدثَنَا صفْوان حـدثَنَا الـسفْر بـن           : قال) ٢٣٣٢٨) (٣/٣٩١(رواه أحمد   
يا رسول اهللا إنا كنا في شـر فـذهب اهللا          : نُسيٍر الَْأزِدي وغَيره عن حذيفة بن اليمان أنه قال        

فـتن  : ما هو قال  : نعم قال : " بالخير على يديك فهل بعد الخير من شر؟ قال         بذلك الشر وجاء  
  ".كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر ال تدرون أيا من أي

 ضعيف نسير ال يعتبر به كما ذكر ذلك الدارقطني، كما أن فـي    ها إسناد :الحكم على الرواية  
  . لم أجد من ذكر ذلك سوى ابن حبان وال يخفى ما فيهصحة سماعه من حذيفة نظر، و

حدثنا عبد الرزاق ثنـا     : قال) ٢٣٤٧٩) (٥/٤٠٤(أخرجه أحمد   : ٢خامسا حديث أبي الطفيل   
أبو بكار حدثني خالد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا الطفيل يحدث أنه سمع حذيفة بن اليمـان                  

                                         
. ضمرة بن حبيب بن صهيب، ويزيد بن شريح : روى عن .  السفْر بن نسير هو السفر بن نسير األزدي، الشامي، الحمصي          ١

السفر بـن نـسير     : قال الدارقطني . ومعاوية وغيرهما عبد اهللا بن رجاء الشيباني، وعمر بن عمرو األحموسي،          : روى عنه 
وذكره بن حبان في الثقات وقال بن أبي حاتم عن أبيه لم يسمع من أبي الدرداء والحديث الذي رواه أبو . حمصي وال يعتبر به

. ي حديثا تعليقاروى له بن ماجه حديثا واحدا قلت وروى له الترمذ. المغيرة عن عمر بن عمرو عنه أنه سمع أبا الدرداء وهم
  .إكمال تهذيب) ٤٤٧/ ١(الكاشف ) ١١/١٣٤(تهذيب الكمال ) ٣٢٨٤( ثقات ابن حبان -: مترجم له في

خميس بن جري بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي   : ويقال.  هو عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمرو بن جحش           ٢
ولد عام أحد، وأدرك ثمان سنين من حياة النبي صـلى اهللا            . مرو، واالول أصح  اسمه ع : بن كنانة، أبو الطفيل الليثي، ويقال     

بكر بن قرواش الكوفي، وأبي سريحة حذيفة بن أسـيد الغفـاري،       : النبي صلى اهللا عليه وسلم، وعن     : روى عن . عليه وسلم 
 بن أبى زياد وعمـارة بـن ثوبـان          أبو الزبير المكي والزهري والجريري وعبيد اهللا      : روى عنه . ومعاذ بن جبل، وغيرهم   

تهذيب الكمال ) ٣٦/ ١(مشاهير علماء األمصار   ) ٢/١٥(الثقات للعجلي   ) ٦/٣٢٨(الجرح والتعديل   : مترجم له في  . وغيرهم
مات سنة سبع ومائة، روى له      ). ١٨٥(خالصة تذهيب تهذيب الكمال     ) ٢٨٨(تقريب التهذيب   ) ٥٢٧/ ١(الكاشف  ) ١٤/٣٦(

 .الجماعة



– 

  )١٦١٦(

 يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        يا أيها الناس أال تسألوني؛ فإن الناس كانوا       : يقول
عن الخير، وكنت أسأله عن الشر أن اهللا بعث نبيه عليه الصالة والسالم فدعا النـاس مـن                  
الكفر إلى اإليمان، ومن الضاللة إلى الهدى فاستجاب من استجاب فحي من الحق مـا كـان           

  .لى منهاج النبوةميتا ومات من الباطل ما كان حيا ثم ذهبت النبوة فكانت الخالفة ع
من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق،        ) ١/٢٧٤(وأخرجه أبو نعيم في الحلية      

ثم يكون ملكاً عضوضاً، فمن الناس من ينكر بقلبه ويـده ولـسانه،             : وزاد. بهذا اإلسناد 
ـ   ن والحقَّ استكمَل، ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافّاً يده وشُعبةً من الحقِّ ترك، ومنهم م

ينكر بقلبه كافاً يده ولسانه، وشُعبتين من الحقِّ ترك، ومنهم من ال ينكر بقلبـه ولـسانه،          
  .فذلك ميت األحياء

 إسناد الحديث ضعيف، خَالد بن عبد الرحمن بن خلدة الجندي الراوي عن أبي الطفيل لـم                
لصنعاني، ولـم   هو ا : أقف له على ترجمة وقد ذكر محققوا المسند أنه خالد بن عبد الرحمن            

أما أبو بكار فهو الحكم بن فروخ الغزال البصري قال عنه أحمد صالح الحـديث               . )١(يصيبوا
له عند النسائي حديث واحد في الصالة علـى         . وقال النسائي ثقة وذكره بن حبان في الثقات       

  .)٢(.وحكى ابن عبد البر في الكنى عن ابن المديني أنه وثقه. الجنازة
   :٣سالمحديث أبي : سادسا

حدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمـي حـدثنا          :  قال ٣٤٣٥) ١٨٤٧(أخرجه مسلم   
يحيى بن حسان ح وحدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيـى وهـو ابـن                 

قال حذيفـة   : حسان حدثنا معاوية يعني ابن سالم حدثنا زيد بن سالم عن أبي سالم قال             
ا كنا بشر فجاء اهللا بخير فنحن فيه فهل مـن وراء هـذا         قلت يا رسول اهللا إن    : بن اليمان 

الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر                  

                                         
 ).٣٨/٤٢٦(د أحمد طبعة الرسالة  مسن)١(
 ).٢/٤٣٧( تهذيب التهذيب )٢(
 أبو سالم هو ممطُور أبو سالم األسود الحبشي األعرج الدمشقي ويقال النوبي وقيل إن الحبشي نسبة إلى حي مـن حميـر         ٣

وعنـه  . رهماروى عن ثوبان والحارث بن الحارث األشعري وأبي مالك األشعري وغيرهم، أرسل عن حذيفة وأبي ذر وغي       
وذكره بن سعد في الطبقة األولى من تابعي . ابنه سالم وحفيداه زيد ومعاوية ابنا سالم بن أبي سالم ومكحول الشامي وآخرون

. وقال البرقاني سمعت الدارقطني يقول زيد بن سالم بن أبي سالم عن جده ثقتـان            . قال العجلي شامي تابعي ثقة    . أهل الشام 
) ٨/٤٣١(الجـرح والتعـديل     ) ٨/٥٧( التاريخ الكبير    -: مترجم له في  .  األدب ومسلم واألربعة   روى له البخاري في   . اهـ

  ).١/٥٤٥(تقريب التهذيب) ١٠/٢٦٢(تهذيب التهذيب) ٢/٢٩٢(الكاشف) ٢٨/٤٨٥(تهذيب الكمال ) ٢/٢٩٦(معرفة الثقات 



 

 )١٦١٧(

قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة ال يهتدون بهداي وال يستنون بـسنتي وسـيقوم                 
 أصنع يا رسول اهللا إن      فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف          

  .أدركت ذلك قال تسمع وتطيع لألمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع
من طريق يحيى بن حسان حدثنا معاويـة يعنـي          ) ١٥٧/ ٨(ورواه البيهقي في الكبرى     

  .ابن سالم به
حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا إسـماعيل بـن إسـحاق            : قال) ٥٤٧|٤(ورواه الحاكم   

 مسلم بن إبراهيم ثنا سويد أبو حاتم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد                القاضي ثنا 
  . أن حذيفة بن اليمان لما احتضر مثله: بن سالم عن أبيه عن جده

  .حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: وقال الحاكم
بـي  سلّام بـن أ   : ، في ترجمة  ٨٤-٧٣/٨٢"(تاريخ مدينة دمشق  : "ورواه ابن عساكر في   
: مطوالً على نحو ما جاء عند الحاكم، إال أنه قد سقط منه قولـه             ) سلّام ممطور الحبشي  

فجاءنا اهللا بالخير، فهل بعد ذلـك       : "بعد قوله " نعم: هل وراء الشر من خير؟، قال     : قلتُ"
، )١٠/٢٤١(، وقد ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمـشق           "نعم: الخير شر؟، فقال  

  ).١١/٢٢٣(وصاحب كنز العمال 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم لكن رجح الـدارقطني            :الحكم على الرواية  

هذا الحديث عندي مرسل، أبو سلّام      : "إرساله وأن أبا سالم لم يسمع من حذيفة حيث قال         
لم يسمع من حذيفة وال من نظرائه الذين نزلوا العراق؛ ألن حذيفة تُوفي بعد قتل عثمان                

  .)١("قال حذيفة؛ فهذا يدل على إرساله: لياٍل، وقد قال فيهرضي اهللا عنه ب
فرجح اإلمام الدارقطني عدم سماع أبي سالم من حذيفة فأعل الحديث باإلرسال، إال أن               

 من طريق عمـر بـن راشـد         )٢(الحديث روي موصوال من وجه آخر عند الطبراني         
  . ه عن حذيفةاليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سالم عن أبيه عن جد

حدثنا سـويد   :  من طريق محمد بن سعد عن مسلم بن إبراهيم؛ قال          )٣(ورواه ابن عساكر  
، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن زيد بـن سـلّام،           -أبو حاتم السابق الذِّكْر   : هو-اليمامي  

                                         
  ).٥٣: ، رقم الحديث١٨١-١٨٠: ص( التتبع )١(
 )٣٠٣٩ /٢  /١٦٢ / ١"(المعجم األوسط  " )٢(
مطوالً على نحو ما جـاء عنـد   ) سلّام بن أبي سلّام ممطور الحبشي    : ، في ترجمة  ٨٤-٧٣/٨٢"(تاريخ مدينة دمشق  : " في )٣(

فجاءنا اهللا بالخير، فهل بعد ذلك الخير : "بعد قوله" نعم: هل وراء الشر من خير؟، قال: قلتُ: "الحاكم، إال أنه قد سقط منه قوله
، رقـم  ١١/٢٢٣"(كنـز العمـال  "، وصاحب  )١٠/٢٤١"(مختصر تاريخ دمشق  "د ذكره ابن منظور في      ، وق "نعم: شر؟، فقال 

 ).٣١٣٠٥: الحديث



– 

  )١٦١٨(

 )١(وأفاد إرسال الحديث عـن حذيفـة؛ الحفـاظ المـزي        .-بالشك-عن أبيه أو عن جده      
، وأشار الذهبي إلى أنه سار في ذلك سير الـشاميين وعـادتهم         )٣(حجر وابن   )٢(والذهبي

إال أن النووي ورشيد العطار قد أجابا عن ذلك بأن اإلمام مسلم            . في إرسالهم عن الكبار   
قد أخرجه من طريق ُأخرى متصلة، فيكون المتن صحيحاً، وفي ذلـك يقـول اإلمـام                

هذا عنـدي مرسـل؛ ألن أبـا        : دارقطنيقال ال ) عن أبي سلّام قال قال حذيفة     : "(النووي
سالم لم يسمع حذيفة، وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن صـحيح متـصل بـالطريق                
األول، وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى؛ وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث               
، المرسل إذا روي من طريق آخر متصالً تبينا به صحة المرسل، وجاز االحتجاج بـه              

  .)٥(، وبنحو كالمه قال رشيد العطار)٤("ويصير في المسألة حديثان صحيحان
وهذه الطريق بها زيادة مهمة وقع الخـالف فيهـا لـيس هـذا مكـان الكـالم عليهـا           

  )٦(.بالتفصيل
  -: ٧ عبد اهللا بن الصامت-: سابعا

ن أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عثمـا         ) ١١٧) (١/٣٢٣(أخرجه ابن حبان    
بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مسعر بن كدام عن عمرو بـن مـرة                   

يا رسول اهللا هل بعد هذا الخيـر الـذي          : قلت: عن عبد اهللا بن الصامت عن حذيفة قال       
  . يا حذيفة عليك بكتاب اهللا فتعلمه واتبع ما فيه خيرا لك: نحن فيه من شر نحذره؟ قال

 صحيح على شرط الشيخين، سوى عبد اهللا بـن الـصامت؛        إسناده :الحكم على الرواية  
  .فإنه من رجال مسلم

                                         
  ).٦١٧٢: ، رقم الترجمة٢٨/٤٨٤ممطور أبي سلّام األسود الحبشي، : في ترجمة"(تهذيب الكمال: " في)١(
 ).١٣٦: رجمة، رقم الت٤/٣٥٥ممطور أبي سلّام، : في ترجمة"(سير أعالم النبالء: " في)٢(
  ).١٠/٢٦٢ممطور أبي سلّام األسود الحبشي، : في ترجمة"(تهذيب التهذيب: " في)٣(
 ).١٢/٢٤٩( المنهاج في شرح صحيح مسلم )٤(
 ).٣٧٠: ص( غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من األحاديث المقطوعة )٥(
بحث مفصل عن هذه الرواية أجاد فيه وأفاد، وإن كان ال يوافـق علـى    لصاحب الفضيلة األخ الدكتور رامز أبو السعود      )٦(

 .بعض ما قال ولكن اجتهاده محل احترام وتقدير
روى عن عمه أبي ذر وعمر وعثمان والحكم ورافع ابني .  عبد اهللا بن الصامت هو عبد اهللا بن الصامت الغفاري البصري        ٧

ل وأبو العالية البراء وأبو عمران الجوني وسوادة بن عاصم ومحمد بن وعنه حميد بن هال. عمرو وحذيفة وابن عمر وعائشة 
قال النسائي ثقة وقال أبو حاتم يكتـب حديثـه   . واسع والمشعث بن طريف وأبو عبد اهللا الحربي وأبو نعامة السعدي وغيرهم  

مات بعد  . لى بصري تابعي ثقة   وقال ابن سعد يكنى أبا النضر وكان ثقة وله أحاديث وقال العج           . وذكره ابن حبان في الثقات    
 ).٣٣٩١(التقريب ) ٥/٢٣١(تهذيب التهذيب ) ١/٣٦٩(  رجال مسلم البن منجويه -: مترجم له في. السبعين



 

 )١٦١٩(

حـدثني محمـد بـن      : قال) ٣٤١٢) (٣/١٣٢٠(أخرجه البخاري    : ١ثامنا حديث قيس  
المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني قيس عـن حذيفـة قـال تعلـم                  

  .أصحابي الخير وتعلمت الشر
مثله، وكذا البزار كما فـي البحـر        ) ٣٥٥( )١/١٤٣( وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن     

  ).٢٩٣٩( الزخار
  . الحديث أخرجه البخاري كما تقدم:الحكم على الرواية

  -: ٢حديث أبي البختري: تاسعا
كالهما من حديث وكيع عن     ) ٤٨٦|٧(وابن أبي شيبة    ) ٢٣٤٣٨) (٥/٣٩٩(رواه أحمد   

كـان أصـحاب النبـي    : ل حذيفةقا: سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال    
صلى اهللا عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر قيل لم فعلت ذلك قال من                 

 . اتقى الشر وقع في الخير
إسناد الحديث منقطع، فإن أبا البختري لم يسمع من حذيفة فروايتـه    :الحكم على الرواية  

من طريق جنـدب بـن   ) ٢٧٩٤(ر  مرسلة، لكنه قد توبع، وأخرج القسم األول منه البزا        
لكـن  . من طريق قيس بن أبي حازم، كالهما عـن حذيفـة          ) ٢٩٣٩(عبد اهللا البجلي، و   

  . لصدر الحديث شاهد من حديث الخوالني واليشكري وهما في الصحيح

                                         
 قيس بن أبي حازم هو قيس بن أبي حازم واسمه حصين بن عوف ويقال عوف بن عبد الحارث ويقـال عبـد                ١

أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي صلى اهللا عليه .  الكوفيعوف بن الحارث بن عوف البجلي االحمسي أبو عبد اهللا
روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسـعد وسـعيد    . وسلم ليبايعه فقبض وهو في الطريق وأبوه له صحبة        

روى عنه اسماعيل بن أبي خالد والحكم بـن         . والزبير وطلحة وحذيفة وعمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم        
التاريخ البخـاري  : مترجم له في. متقن الرواية، قال الذهبي اجمعوا على االحتجاج به. عتيبة واالعمش وغيرهم  

 تهـذيب التهـذيب     ٢٤/١٠ تهذيب الكمال    ٥/٣٠٨   ثقات ابن حبان       ١٥٢٩ ثقات العجلي    ٧/١٠٢ الجرح   ٦٤٨
٨/٣٤٧  
أبـي عمـران الطـائي     أبو البختري هو سعيد بن فيروز أبو البختري بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة بن     ٢

  .موالهم الكوفي
حبيب بن َأبـي    : روى عنه . روى عن ابن عباس، وعبد اهللا بن عمر بن الخطاب، وعبد اهللا بن مسعود وجماعة              

ثقة ثبت وكان فيه تشيع مات سـنة  . ثابت، وزيد بن جبير، وسلمة بن كهيل، وعطاء بن السائب، وعمرو بن مرة     
مـشاهير  ) ٤/٥٤(الجرح والتعديل   ) ٥٠٦/ ٣( التاريخ الكبير    -:  مترجم له في   ثالث وثمانين روى له الجماعة    

 ٧٩٠ ١٠٥/ ١علماء األمصار 



– 

  )١٦٢٠(

   -: ١عاشرا حديث ابن عطية
عـي  قال األوزا : قال حدثنا الوليد قال   ) ٣٥٥) (١/١٤٣(أخرجه نعيم بن حماد في الفتن       

وأخبرنا ابن عطية عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مثل حديث قيس                
  .عن حذيفة

أخبرنا أبـو الفـتح     : قال) ٥٩٢٣(ومن طريق األوزاعي رواه الخطيب في تاريخ بغداد         
محمد بن الحسين العطار حدثنا عبيد اهللا بن محمد بن إسحاق الكعبي حدثنا عمـر بـن                 

دثنا عمر بن موسى أبو حفص الجلّا قال سمعت بشر بـن الحـارث              الحسن اُألشناني ح  
يقول حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن حذيفة بن اليمـان                

  .مثله
 الحديث ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم وهو ممـن يـدلس           هاإسناد :الحكم على الرواية  

تابعه عيسى بن يـونس عـن       عن الشيوخ تدليس التسوية ولم يصرح بالسماع فيه، لكن          
 .األوزاعي وهو ثقة فزال ما يخشى من تدليس الوليد فتقوى السند بذلك

لَاِنيب٢حادي عشر حديث يونس بن ميسرة الْج :-  
حدثنا عثمان بن كثير بن دينـار       : قال) ٣٥٦) (١/١٤٣(أخرجه نعيم بن حماد في الفتن       

الني عن حذيفـة    بميسرة الج عن محمد بن مهاجر أخي عمرو بن مهاجر عن يونس بن            
بن اليمان قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أطـاعهم                 
قحموه فيها قال قلت يا رسول اهللا فكيف النجاة منها قال تلزم الجماعة وإمـام الجماعـة              
قال قلت فإن لم تكن جماعة وال إمام جماعة قال فاهرب من تلـك الفـرق كلهـا ولـو                   

  .دركك الموت وأنت عاظٌ بساق شجرةي

                                         
روى عن أبي امامة وسعيد بن المسيب وابن المنكـدر  .  ابن عطية هو حسان بن عطية المحاربي موالهم أبو بكر الدمشقي          ١

ي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان والوليـد ابـن مـسلم             وعنه االوزاعي وأبو غسان المدن    . ونافع مولى ابن عمر وغيرهم    
 التعـديل  ١٠٠٤ الكاشـف  ٣/٢٣٦  الجرح  ٣/٣٣ التاريخ للبخاري    -: مترجم له في  . ثقة ثبت، روى له الجماعة    . وغيرهم

 ٢/٢١٩ تهذيب التهذيب ١/٥٠١والتجريح 
ى عن واثلة بن االسقع وعبد اهللا بن بسر رو.  يونس بن ميسرة هو يونس بن ميسرة حلبس ويقال أبو عبيد الدمشقي االعمى         ٢

وعنه عمرو بن واقد وخالد بن يزيد بن صبيح وسعيد بن عبد العزيز واالوزاعـي   . وابن عمر وابن عمرو ومعاوية وجماعة     
مات سنة اثنتـين    .  قال ابن سعد كان ثقة وقال العجلي شامي تابعي ثقة وقال ابن عمار وأبو داود والدارقطني ثقة                . وغيرهم

  ٥/٥٥٥ الثقـات  ٢٤٦ / ٩( الجـرح ٨/٤٠٢التاريخ : مترجم له في. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه     . الثين ومائة وث
  ١١/٣٤٩التهذيب 



 

 )١٦٢١(

 ضعيف عثمان بن كثير بن دينـار ال يعـرف روى عـن              اإسناده :الحكم على الرواية  
تفرد به عثمان بن    : )١(" المجمع"محمد بن مهاجر، وعنه نعيم بن حماد، قال الهيثمي في           

بن معين  كثير، ولم أر من ذكره بثقٍة وال جرح أما شيخه محمد بن مهاجر فقال أحمد وا               
  )٢(.ودحيم وأبو زرعة الدمشقي وأبو داود ثقة وقال يعقوب بن سفيان ثقة

حـدثنا  : قال) ٣٥٣١( أخرجه الطبراني في األوسط      : ٣ثاني عشر حديث زيد بن وهب     
حفص بن عمر بن الصباح قال نا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال نا عبد الـسالم بـن           

داالني عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن         حرب عن يزيد بن عبد الرحمن ابي خالد ال        
لم يرو هذا الحديث عـن عبـد   : ثم قال الطبراني.وهب عن حذيفة بنحو حديث ابن قرط 

  .الملك بن ميسرة إال أبو خالد الداالني تفرد به عبد السالم بن حرب
ل تفرد بإسناده من هذا الوجه أبو خالد الداالني األسدي الكوفي يقـا            :الحكم على الرواية  

اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سالمة روى عن أبـي إسـحاق الـسبيعي وقتـادة                  
والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة وعمرو بن مرة وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم وعنه               
شعبة والثوري وعبد السالم بن حرب وحفص بن غياث وغيرهم وهو ممن ال يحتمـل               

الدارمي عن ابن معين عنه ليس به بأس وكذا         تفرده مع توثيق القدماء له فقد قال عثمان         
قال النسائي وقال أبو حاتم صدوق ثقة وقال الحاكم أبو أحمد ال يتابع في بعض حديثـه                 

قال :" قلت وقال أحمد بن حنبل ال بأس به، أما ابن سعد فقد قال أبو إسحاق الحربي عنه                
طـأ فـاحش الـوهم      وقال ابن حبان في الضعفاء كان كثير الخ       " ابن سعد منكر الحديث   

خالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدي في هذه الصناعة علم أنها معمولـة               
أو مقلوبة ال يجوز االحتجاج به إذا وافق فكيف إذا انفرد بالمعضالت وذكره الكرابيسي              

                                         
 )٦٠/ ١( مجمع الزوائد )١(
 ).٩/٤٧٧( تهذيب التهذيب)٢(
٣   ِديِن عاِلِك بِن مِر بِن نَصِل بِني ِحسب دَأح ِنيهِن  زيد بن وهب هو الْجِس بِن قَيب ِن غَطَفَانِف بوِن عِل بِن الطُّوب 

وروى زيد، عن عمر، وعِلي، وعبِد اللَِّه، وحذَيفَةَ، وشَِهد مع عِلي بِن . ِمن قُضاعةَ، ويكْنَى زيد َأبا سلَيمان. جهينَةَ
  هشَاِهدفقبض وأنا ِفي الطريق            قال عن . َأِبي طَاِلٍب م لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص قال زهير عن   .  نفسه رحلت إلى النَِّبي

األعمش إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه وقال ابن معين ثقة وقال ابن خراش                     
  . كوفي ثقة

تهـذيب  )  ٣/٥٧٤(الجرح والتعـديل    )١/٣٧٨(ثقات العجلي )٦/١٠٣( الطبقات الكبرى )  ٣/٤٠٧(التاريخ الكبير 
 ).٣/٤٢٧(التهذيب



– 

  )١٦٢٢(

في المدلسين وقال الحاكم أن األئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق واإلتقان وقال ابن عبـد      
 فمثله ال يحتمل تفرده وقد قال شيخنا األلباني عن هذه الطريق بعـد              )١(.ر ليس بحجة  الب

". لم يروه عن عبد الملك بن ميسرة إال أبو خالـد الـداالني              : " أن ساق كالم الطبراني   
وهو صدوق يخطىء كثيرا، وكان يدلس كما في التقريب، فمن الممكن أن يكـون              : قلت

 )٢(.اهـ. أخطأ في إسناده
  : ٣ عشر حديث حسين الجهنيثالث

والكتاب بتـذييل   ). ٩٤) (٤١(أخرجها عبد الغني المقدسي في كتابه أخبار الدجال ص          
بقي، ثنا يحيى الحماني، نا حشرج بـن نباتـة، حـدثني     : حيث جاء فيه  . الحافظ الذهبي 

يا رسول اهللا أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبلـه؟،     : حسين الجهني، عن حذيفة قلتُ    
: هدنة على دخن، قلتُ   : ثم ماذا؟، قال  : بالسيف، قلتُ : فِبم نعتصم؟، قال  : نعم، قلتُ : لقا

ثم ينشأ دعاة الضاللة، وإن كان هللا في األرض خليفة فإن ضرب ظهرك             : ثم ماذا؟، قال  
وأخذ مالك فكن معه، ثم يخرج أعور الدجال ومعه نهر ونار، فمن وقع في نهره وجـب      

  .  في ناره وجب أجره وحبط وزرهوزره وحبط أجره، ومن وقع
 هذه الرواية إلى أبي يعلـى والـضياء المقدسـي فـي             )٤(وقد عزا صاحب كنز العمال    

: يا رسول اهللا؛ ما هدنة على دخـن، قـال         : تكون هدنة على دخن، قيل    : المختارة بلفظ 
قلوب ال تعود على ما كانت عليه، ثم تكون دعاة الضاللة، فإن رأيت يومئذ خليفـة اهللا                 

عالى في األرض فالزمه وإن نهك جسمك وأخذ مالك، وإن لـم تـره فاضـرب فـي                  ت
  .األرض، ولو أن تموت وأنت عاض بجذل شجرة، ولم أجدها فيهما

                                         
 .)١٢/٨٢(تهذيب التهذيب  )١(
 ).٢٧٣٩( السلسلة الصحيحة )٢(
كما فـي مـصادر التخـريج وكتـب     - حسين الجهني كذا جاء في الرواية، ولعله الحسين بن عمران الجهني      ٣

دث عنه أبو حمزة السكري وشعبة وسويد بن من واسط، وقع إلى خراسان، ح: "سئل عنه الدارقطني فقال-الرجال
: حميـد، وشـعبة يقـول   : وأهل خراسان يقولون. عبد العزيز الدمشقي، وروى عمران القطان عنه حديثاً واحداً        

، ونقل "ال يتابع في حديثه: "وضعفه أكثر أهل العلم، وقال البخاري بعد أن ساق له حديثاً) ١٤/٣١٨(العلل " حسين
. كما ذكره العقيلي وابن عدي والذهبي في كتبهم المختصة بالضعفاء. حاديثه عن الزهري مناكيرعن بعضهم أن أ
وذكره ابن حبان فـي  . ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث: -فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر    -وقال الحازمي   

 .صدوق يهم: وقال الحافظ. ال بأس به: وقال الدارقطني. في موضعين" الثقات"كتابه 
  .٣٨٦٨١: ، رقم الحديث١٤/٢٦٨ )٤(



 

 )١٦٢٣(

 فهـو لـم يـدرك        ضعفه  فيه حسين الجهني ضعيف، ومع     هاإسناد :الحكم على الرواية  
عبـد الحميـد    في اإلسناد إليه يحيى بـن       ما  منقطع بينهما، ك  ضعيف و حذيفة، فاإلسناد   

كذَّبه اإلمام أحمد وابن نُمير وابن حبـان وغيـر واحـد،      : )١(الحماني أبو زكريا الكوفي   
اني وابن عمار ومحمد بـن      جزووطرح حديثه ابن المديني والج    . وأغلظ أحمد عليه جداً   

يحيى الذُّهلي وعبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، وذكر األخير له قصة تدل على كذبـه                
وترك الرواية عنـه وكتابـة حديثـه        . وضعفه غير واحد كالنسائي   . ه لألحاديث وسرقت

  ".سكتوا عنه: "البخاري وأبو زرعة الرازي، وقال البخاري
  :٢رابع عشر حديث جنْدٍب بن عبداهللا البجلي رضي اهللا عنه

: رزي، قَـالَ حدثَنَا الْحسن بن يحيـى الْـأَ     ) ٢٧٩٤(أخرجه البزار كما في البحر الزخار     
حدثَِني َأِبي، عن يونُس بـِن عبيـٍد، عـِن    : َأخْبرنَا عبد الْغَفَّاِر بن عبيِد اللَِّه الْقُرِشي، قَالَ  

كَـان النَّـاس يـسَألُون    «: الْوِليِد َأِبي ِبشٍْر، عن جنْدٍب، عن حذَيفَةَ رِضي اللَّه عنْه قَـالَ  
  ِن الشَّرع َألُهكُنْتُ َأسِر، وِن الْخَيع ،لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوَل اللَِّه صسـِديثُ لَـا   » رذَا الْحهو

                   قَـدَأِبيـِه، و ـنالْغَفَّاِر ع دبنَاِد ِإلَّا عذَا الِْإسٍد ِبهيبِن عب ونُسِديِث يح ِمن هنَدا َأسدَأح لَمنَع
قرطُر فَةَ ِمنذَيح نع ِوي.  

 فيه عبدالغفار بن عبيد اهللا القرشي هو والده لـم أعرفهمـا             هاإسناد :الحكم على الرواية  
بعد طول بحث وبقية رجاله ثقات، إال أن لفظه له ما يقويـه مـن روايـة الخـوالني                   

    .واليشكري وغيرهما
متفاوتة فـي القـوة، يـشد      ومما تقدم معنا آنفا يتبين لنا أن الحديث روي من طرق            

بعضها بعضا، وأن أصحها طريق الخوالني عن حذيفة، وهي الطريق الذي أخرجهـا             
الشيخان عنه، وهذا ال يعني عدم صحة بعض الطرق السابقة فغالبها صحيح بنفـسه              

  .أو بغيره سوى أحرف يسيرة بينتها في مواضعها

                                         
  ).٣١/٤١٩"(تهذيب الكمال"، و)٢٠/٢٢(للذهبي " سير أعالم النبالء: " تُنظر ترجمته في)١(
بن عبد اهللا بن سفيان البجلي ثم العلقي يكنى أبا عبد اهللا له صحبة وربما "  جنْدب بن عبداهللا البجلي رضي اهللا عنه هو جندب٢

ب بن خالد بن سفيان روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وعن حذيفة وعنه األسود بن قيس وأنس                  نسب إلى جده ويقال جند    
بن سيرين والحسن البصري وأبو مجلز وأبو عمران الجوني وأبو تميمة الهجيمي وصفوان بن محرز وغيرهم قلـت وقـال            

وقال بن حبان هو جندب الخيـر وقـال   البغوي عن أحمد جندب ليست له صحبة قديمة قال البغوي وهو جندب بن أم جندب       
ينظر في ترجمتـه اإلصـابة    . خليفة مات في فتنة بن الزبير وذكره البخاري في التاريخ فيمن توفي من الستين إلى السبعين            

  ٩٧٥ تقريب التهذيب ٢/١٧٧وتهذيب التهذيب 



– 

  )١٦٢٤(

  : ١شرح الحديث: المبحث الثالث
أي عن الطاعـة ليمتثلوهـا أو   ) يسألون رسول اهللا عن الخير   (م،أي أكثره ) كان الناس ( 

) وكنت أسأله عن الـشر    (عن السعة والرخاء ليفرحوا به ويستعينوا بالدنيا على األخرى        
ولعل المراد ما يقع    "قال العظيم أبادي    . أي عن المعصية أو الفتنة المترتبة على التوسعة       

 -أي خشية أن يلحقني الشر نفسه أو بسببه،         ) مخافة أن يدركني  ()٢(" في الناس من الفتن   
  رواية نصر بن عاصم عن حذيفة عند بـن أبـي             -أما الخير فإنه ال يفوت ويوضحه       
  قال الحافظ ابن حجر وهذا الطريق هو مختـار           )٣(.شيبة وعرفت ان الخير لن يسبقني     

ل الـدواء،  الحكماء وكثير من الفضالء أن رعاية االحتماء أولى في دفع الداء من استعما   
المراد بالشر الفتنة ووهن عرى اِإلسـالم       : وأن التخلية مقدمة على التحلية، قال الطيبي      

 )٤(.واستيالء الضاللة وفشو البدعة، والخير عكسه يدل عليه مـا نقلـه الـراوي عنـه               
كنايـة  - أي رموه بأحداقهم     -كما في رواية اليشكري     -) فأحدقه القوم بأبصارهم  (وقوله
أي أيـام غلـب فيهـا    ) يا رسول اهللا إنا كنا في جاهلية : قلت: قال ()٥(شدة النظر   -عن  

يشير به إلى ما كان قبـل       . الجهل بالتوحيد والنبوة وما يتبعهما من سائر أحكام الشريعة        
 )٦(.اإلسالم من الكفر وقتل بعضهم بعضاً ونهب بعضهم بعـضاً وارتكـاب الفـواحش             

: قال الـسيوطي  . ن تخصيص بعد تعميم   عطف تفسيري أو المعني به الكفر فيكو      ) وشر(
قال األوزاعي الشر األول الذي بعده الخير هو الردة التي كانت بعد وفاتـه صـلى اهللا                 

. أي الخير العظيم وهو اِإلسالم ببركـة بعثتـك        ) فجاءنا اهللا بهذا الخير    ()٧(. عليه وسلم 
بالـشر عنـا     ومفهومه أنه ذهب     )٨(.واإليمان واألمن وصالح الحال واجتناب الفواحش     

                                         
 العلماء كالمناوي فـي   سأسلك بإذن اهللا في طريقة الشرح تضمين المتن للشرح على ما جرى عليه جماعة من       ١

وقد اعتنيت بجمع كالم الشراح وجعله في مكان واحد لـتعم  . شرح الجامع الصغير وغيره من العلماء وهم كثير     
 .الفائدة وتنتظم

  ).١١/٢١٠( ينظر عون المعبود شرح سنن أبي داود )٢(
  ).٣٥ / ١٣( ينظر فتح الباري )٣(
  ).١٣/٣٥( ينظر فتح الباري )٤(
 ).١١/٢١٠(لمعبود  ينظر عون ا)٥(
  ).١٦٦ / ٢٤( ينظر عمدة القاري )٦(
  ).٢٥٩/ ٢(وذكره السيوطي الخصائص الكبرى ) ٦/٤٩٠( رواه البيهقي في دالئل )٧(
  ).١٦٦ / ٢٤( ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٨(



 

 )١٦٢٥(

 )١().فـنحن فيـه  (بهدم قواعد الكفر والضالل زاد مسلم في رواية أبي األسود عن حذيفة         
فهـل  (أي من حدوث بعض شر وفي رواية        ) من شر (أي الثابت،   ) فهل بعد هذا الخير   (

ثالث (يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واتبع ما فيه       : قال) (كما كان قبله؟  ) بعد هذا الخير من شر    
تعلم على وزن تفعل ماض من التعلم وتعلمت من باب التفعل أيـضا أي              : وقوله) مرات

 )٢(.وتعلمت أنا الشر والمعنى أصحابي كانوا يسألون عن أبواب الخير ويتعلمون الخيـر            
قال األوزاعي فالخير الجماعـة وفـي       ). وهل بعد ذلك الشر من خير     : قلت. نعم: قال(

ل فلم يأذن رسول اهللا في قتـالهم مـا        والتهم من تعرف سيرته وفيهم من تنكر سيرته قا        
 قال عياض المراد بالشر األول الفتن التي وقعت بعد عثمان والمـراد             )٣(.صلوا الصالة 

بالخير الذي بعده ما وقع في خالفة عمر بن عبد العزيز والمراد بالذين تعـرف مـنهم                 
ـ    ى البدعـة  وتنكر األمراء بعده فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يـدعو إل

ويعمل بالجور قلت والذي يظهر ان المراد بالشر األول ما أشار إليه من الفتن األولـى                
وبالخير ما وقع من االجتماع مع علي ومعاوية وبالدخن ما كان في زمنهما من بعـض                
األمراء كزياد بالعراق وخالف من خالف عليه من الخوارج وبالدعاة على أبواب جهـنم    

: قلـت ( وفي رواية    )٤(.ك من الخوارج وغيرهم والى ذلك اإلشارة      من قام في طلب المل    
أي فما طريق النجاة مـن الثبـات علـى          ) فما العصمة ) (السيف: ما العصمة منه؟ قال   

أي ) السيف(النبي عليه الصالة والسالم   ) قال(الخير والمحافظة عن الوقوع في ذلك الشر      
قال قتادة  : "قال أحمد )٥(بالسيفتحصل العصمة باستعمال السيف أو طريقها أن تضربهم         

السيف في الحديث المراد به الردة التي كانت في زمن أبي بكر وقوله أمارة على أقـذاء    
) نعـم وفيـه دخـن   : قـال  ()٦(".هدنة يقول صلح وقوله على دخن يقول على ضـغائن    

والمراد أال يكون خيراً صفواً بحتاً بـل يكـون مـشوباً            . بفتحتين، أي كدورة إلى سواد    
الدخن كـل   : أراد بالدخن الحقد، وبالدغل، فساد في القلب، وقيل       : وقيل. كدورة وظلمة ب

                                         
  ).٣٥ / ١٣( ينظر فتح الباري )١(
 ).١٦٦ / ٢٤( ينظر عمدة القاري )٢(
  ).٤٩٠/ ٦(وة  ينظر دالئل النب)٣(
 ).٣٥ / ١٣( ينظر فتح الباري )٤(
 ).١١/٢١٠( ينظر عون المعبود )٥(
  ).١١/٢١٠(عون المعبود ) ٥/٤٠٣( ينظر المسند)٦(



– 

  )١٦٢٦(

 ومعنى الثالثة متقارب يشير إلى ان الخير الذي يجـيء بعـد الـشر ال                )١(.أمر مكروه 
يكون خيرا خالصا بل فيه كدر، وقيل المراد بالدخن الدخان ويشير بذلك إلى كدر الحال               

ال ترجع قلوب قـوم علـى مـا        " بهذا الحديث الحديث اآلخر    وقال أبو عبيد يفسر المراد    
وأصله ان يكون في لون الدابة كدورة فكأن المعنـى أن قلـوبهم ال يـصفو    "كانت عليه   

المراد من الدخن أال تصفو القلوب بعضها لـبعض كمـا          : وقال النووي )٢(بعضها لبعض 
) قوم يـستنون  :  قال .وما دخنه : قلت ()٣(.كانت عليه من الصفاء وبنحوه قال ابن رجب       

بيـاء اإلضـافة عنـد      ) بغير هـديي  (أي يدلون الناس  ) بغير سنتي ويهدون  .(أي يقتدون 
تكون بعـدي   : األكثرين وبياء واحدة بالتنوين في رواية الكشميهني، وفي رواية األسود         

 أي بغير طريقتـي ويتخـذون سـيرة غيـر           )٤(.أئمة يهتدون بهديي وال يستنون بسنتي     
أي تعرف فيهم الخير فتقبل والشر فتنكر فهـو   : قال الطيبي ) وتنكرتعرف منهم   .(سيرتي

من المقابلة المعنوية، وأراد بالذين تعرف منهم وتنكر األمراء بعـده فكـان فـيهم مـن         
يتمسك بالسنة والعدل ومنهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور، أو منهم مـن يعمـل                

ع لهم من تتبـع الهـوى وتحـصيل    بالمعروف تارة ويعمل بالمنكر أخرى بحسب ما  يق 
غرضهم من أمور الدنيا، ال أنهم يريدون تحري األحرى ورعاية الدار األخـرى وقـال        

الخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيز، رضي اهللا تعالى عنه، والذي تعرف              : القاضي
منهم وتنكرهم األمراء بعده ومنهم من يدعو إلى بدعـة وضـاللة كـالخوارج، وقـال                

يحتمل أن يراد بالشر زمان قتل عثمان، رضي اهللا تعالى عنه، وبالخير بعده              : نيالكرما
زمان خالفة علي، رضي اهللا تعالى عنه، والدخن الخوارج ونحوهم، والشر بعده زمـان      

وهذا جاء مفسرا في حـديث آخـر عـن    :  وقال ابن تيمية)٥(.الذين يلعنونه على المنابر  
ى دخن وجماعة على اقذاء فيها وقلوب ال ترجـع          حذيفة قال عن الخير الثاني صلح عل      

إلى ما كانت عليه فكان الخير األول النبوة وخالفة النبوة التي القته فيها وكان الشر مـا                
حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس حتى صار حالهم شبيها بحال الجاهلية يقتـل               

                                         
 ).١٦٦ / ٢٤( ينظر عمدة القاري )١(
 ).٣٥ / ١٣( ينظر فتح الباري )٢(
 ).١٦٦ / ٢٤( ينظر عمدة القاري )٣(
 ).١٣/٣٥(باري وفتح ال) ١٦٦ / ٢٤( ينظر عمدة القاري )٤(
 ).١٦٦ / ٢٤( عمدة القاري )٥(



 

 )١٦٢٧(

 صـلى اهللا عليـه    بعضهم بعضا ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسـول اهللا          
وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القـرآن فهـو هـدر                  
أنزلوهم منزلة الجاهلية فبين أنهم جعلوا هذا غير مضمون كمـا أن مـا يـصيبه أهـل           
الجاهلية بعضهم من بعض غير مضمون ألن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم فأما              

كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة فالـضمان منتـف           مع الجهل بالتحريم    
ولهذا لم يضمن النبي صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد دم المقتول الذي قتلـه متـأوال     

أن قال ال إله إال اهللا أقتلته بعد أن قال ال إله إال اهللا أقتلته بعد أن قال                  مع قوله أقتلته بعد     
ال إله إال اهللا ولهذا ال تقام الحدود إال على من علم التحريم والخير الثاني اجتماع الناس                 
لما اصطلح الحسن ومعاوية لكن كان صلحا على دخن وجماعة على أقذاء فكـان فـي                

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم بما هو الواقع وحذيفة حدث بهـذا             النفوس ما فيها أخبر رسول    
في خالفة عمر وعثمان قبل الفتنة فإنه لما بلغه مقتل عثمان علم أن الفتنة قـد جـاءت                  
فمات بعد ذلك بأربعين يوما قبل االقتتال وهو صلى اهللا عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك                 

ه وبقيام رجال قلوبهم قلوب الـشياطين فـي      يقوم أئمة ال يهتدون بهديه وال يستنون بسنت       
جثمان اإلنس وأمر مع هذا بالسمع والطاعة لألمير وإن ضرب ظهـرك وأخـذ مالـك                
فتبين أن اإلمام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان عادال أو ظالما  وكذلك في                  

م لقي  الصحيح حديث ابن عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من خلع يدا من طاعة إما               
اهللا يوم القيام ال حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية لكنه ال يطـاع   

على أقذاء وهدنـة    ) (جماعة: (وفي لفظ ) تكون إمارة (وفي رواية   )١(أحد في معصية اهللا   
أي يبقى الناس   ) وجماعة على أقذاء  (وفي رواية   )  بقية على أقذاء  (وفي لفظ   ) على دخن 

قلوبهم فشبه ذلك الفساد باألقذاء جمع قذى وهـو مـا يقـع فـي العـين      بقية على فساد   
وقال القاري أي واجتماع على أهواء مختلفة أو        . والشراب من غبار ووسخ قاله السندي     

عيوب مؤتلفة، وفي النهاية أراد أن اجتماعهم يكون على فساد في قلوبهم فشبهه بقـذى               
بفتحتين أي مع خـداع ونفـاق       )  دخن على(بضم الهاء أي صلح     ) وهدنة(العين والماء   

وخيانة يعني صلح في الظاهر مع خيانة القلوب وخداعها ونفاقها تشبيها بدخان الحطـب    
  -الرطب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصالح الظاهر، وقد تقدم الكالم عليها آنفـا              

                                         
  ).١/٥٦١( ينظر منهاج السنة النبوية )١(



– 

  )١٦٢٨(

ـ         م رجـال   وسيقوم فيه : ( وفي رواية  )١(قال الخطابي أي صلح على بقايا من الضغن اه
أي كقلوبهم في الظلمة والقـساوة والوسوسـة     )). قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس     

والشياطين جمع شـيطان كمـا قـال ابـن          . والتلبيس واآلراء الكاسدة واألهواء الفاسدة    
بـضم الجـيم   ) في جثمان أنـس . (كل متمرد عند العرب شيطان    : الجوزي، قال الخليل  

 والمراد به جـنس اِإلنـس فيطـابق    )٢(ق على الشخص وسكون المثلثة هو الجسد ويطل    
ال ترجع قلوب أقوام علـى      : الهدنة على دخن ما هي؟ قال     : وفي أخرى .  الجمع السابق 

أي ال تصير قلوب جماعات أو ال تـرد الهدنـة   ) ال ترجع قلوب أقوام(الذي كانت عليه   
 أي تلـك  )كانـت (أي على الوجه الـذى أو علـى الـصفاء الـذي     ) على الذي (قلوبهم  
أي ال تكون قلوبهم صافية عن الحقد والبغض كما كانت صافية قبل ذلـك              ) عليه(القلوب

فتنـة  (نعم  : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال      : قلت( وفي الرواية السابقة قال حذيفة       )٣(
أي قال النبي نعم يقع شر هـو فتنـة عظيمـة وبليـة              ) قال فتنة ) (عمياء صماء عليها  

أي يصم أهلها عن أن     ) صماء(ى فيها اإلنسان عن أن يرى الحق      أي يعم ) عمياء(جسيمة
يسمع فيها كلمة الحق أو النصيحة قال القاضي المراد بكونها عمياء صـماء أن تكـون                
بحيث ال يرى منها مخرجا وال يوجد دونها مستغاثا أو أن يقع الناس فيها على غرة من                 

ستماع النصح قـال القـاري      غير بصيرة فيعمون فيها ويصمون عن تأمل قول الحق وا         
أقول ويمكن أن يكون وصف الفتنة بهما كناية عن ظلمتها وعدم ظهور الحق فيها وعن               

فهل بعد ذلك الخير مـن  : قلت ()٤(.أي على تلك الفتنة  ) عليها(شدة أمرها وصالبة أهلها     
 جمع داع على أبـواب جهـنم قـال ذلـك           -بضم الدال   -الدعاة  ). نعم دعاة : شر؟ قال 
أي جماعة يدعون الناس إلـى      : قال األشرف : قال الحافظ )٥( ما يؤول إليه حالهم    باعتبار

الضاللة ويصدونهم عن الهدى بأنواع من التلبيس ومن الخير إلى الشر ومن السنة إلـى          
جعل النبي دعوة الدعاء وإجابة المدعوين سبباً إلدخالهم        . البدعة ومن الزهد إلى الرغبة    
، وجعل كل نوع من أنواع التلبيس بمنزل باب من أبـواب            إياهم في جهنم ودخولهم فيها    

                                         
 ).١١/٢١٠( ينظر عون المعبود )١(
 ).٣٥ / ١٣( ينظر فتح الباري )٢(
  ).١١/٢١٠( ينظر عون المعبود )٣(
 ).١١/٢١٠( ينظر عون المعبود )٤(
 .)١١/٢١٠(عون المعبود ) ١٦٦ / ٢٤( ينظر عمدة القاري )٥(



 

 )١٦٢٩(

فكأنهم كائنون على شفا جرف من النار يدعون الخلق إليها حتـى يتفقـوا علـى             . جهنم
 أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم كما يقال لمن أمـر بفعـل                )١(الدخول فيها   

أي إلى جهنم يعني إلـى     ) يهاإل(أي الدعاة   ) من أجابهم  ()٢(.محرم وقف على شفير جهنم    
يـا  : قلـت (أي رموه وصاروا سبيا لقذفه في جهـنم     ) قذفوه فيها (الضاللة المؤدية إليها    
أي مـن أنفـسنا   ) هم من جلـدتنا : قال(أي أنهم منا أو من غيرنا      ) رسول اهللا صفهم لنا   

مـن أبنـاء    : وقيـل . معناه من أهل ملتنا ذكره األشرف وهو األلطف       : وعشيرتنا وقيل 
سنا وفيه أن الجلدة أخص من الجلد وجلد الشيء ظاهره، وهو فـي األصـل غـشاء           جن

إشارة إلى أنهم مـن     : وفيه. من قومنا ومن أهل لسانا وملتنا     : من جلدتنا أي  : قوله. البدن
أي مـن بنـي آدم، وقـال        : العرب، وقال الخطابي أي من أنفسنا وقومنا وقال الداودي        

 ملتنا وفي الباطن مخالفون، وجلدة الشيء ظـاهره         معناه أنهم في الظاهر على    : القاضي
 ويؤيد إرادة العرب ان السمرة غالبة علـيهم واللـون           )٣(. وهي في األصل غشاء البدن    

انما يظهر في الجلد ووقع في رواية أبي األسود فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فـي               
  )٤(جثمان أنس 

فأمره بالعزلة عند   . قومنا، يعني العرب  من جلدتنا أي من أنفسنا و     : قال ابن رجب وقوله   
  .ظهور اآلفات

أي بالعربية أو بالمواعظ والحكم أو بما قال اهللا وقال رسـوله ومـا          ) ويتكلمون بألسنتنا (
أي ) فما تـأمرني : قلت. (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. في قلوبهم شيء من الخير  

أي ) تلـزم جماعـة المـسلمين     : قال(أي ذلك الزمان  ) إن أدركني ذلك  (أن أفعل به فيهم   
 أي  )٥(أميـرهم، : بكـسر الهمـزة أي    )  وإمامهم.(طريقتهم وحضور جمعتهم وجماعتهم   
يعني ولو جار ويوضح ذلك رواية أبي األسـود         . ورعاية إمامهم ومتابعتهم ومساعدتهم   

ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك وكان مثل ذلك كثيرا في امارة الحجاج ونحوه وكذا فـي                
د بن سبيع عند الطبراني فان رأيت خليفة فالزمه وان ضرب ظهرك فان لـم               رواية خال 

                                         
  ).١١/٢١٠( و عون المعبود )١(
 ).٣٥ / ١٣( ينظر فتح الباري )٢(
 ).١٦٦ / ٢٤( ينظر عمدة القاري )٣(
  ).٣٥ / ١٣( ينظر فتح الباري )٤(
 ).١٦٦ / ٢٤( ينظر عمدة القاري )٥(



– 

  )١٦٣٠(

أي أميـر  ) وال إمـام  (أي متفقـة    ) فإن لم تكن لهم جماعة    : قلت ()١(.يكن خليفة فالهرب  
أي ) فاعتزل تلك الفـرق كلهـا    : قال: (يجتمعون عليه وهو يحتمل فقدهما أو فقد أحدهما       

ولو أن تعض   .(من طريق أهل السنة والجماعة    الفرق الضالة الواقعة على خالف الجادة       
 قـال الطيبـي   )٢(.ولو كان االعتزال من تلك الفرق بالعض فال تعدل عنه ) بأصل شجرة 

هذا شرط يعقب به الكالم تتميماً ومبالغة أي اعتزل الناس اعتزاالً ال غايـة              : رحمه اهللا 
المعنـى إذا  : اويوقال البيض . بعده ولو قنعت فيه بعض أصل الشجر افعل فإنه خير لك          

لم يكن في األرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصـل         
فالن يعض الحجارة من شدة األلم، أو المـراد  : الشجرة كناية عن مكايدة المشقة، كقولهم 

على : وأنت على ذلك أي   : قوله. عضوا عليها بالنواجذ  : اللزوم كقوله في الحديث اآلخر    
  )٣(.هو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وإطاعة سالطينهم ولو جارواالعض الذي 

بتشديد الضاد والجملة حالية أي حال كونـك آخـذا         ) وأنت عاض ( وفي رواية ابن قرط   
 والجذل بكسر الجيم    )٤(بكسر الجيم وفتحها أي بأصلها    ) بجذل شجرة ( بقوة وماسكا بشدة  

 أي أخرج منهم إلى البـوادي       )٥(إلبلوسكون المعجمة بعدها الم عود ينصب لتحتك به ا        
 )٦(وأنك على هذا المنوال مـن اختيـار االعتـزال     . وكل فيها أصول الشجر واكتف بها     

أشار إلى العزلة، ألن الـشجر      " ولو أن تعض بأصل شجرة    : "وقوله: يقول ابن الجوزي  
أي علـى مـا ذكـرت مـن         ) حتى يدركك الموت وأنت على ذلك     . (خارج عن المدن  

كيف أصنع يا رسول اهللا إن أدركـت        : قلت: قال حذيفة . ( العض أو الخير   االعتزال أو 
أي ما يـأمرك األميـر،      ) تسمع: قال. (أي ذلك الوقت أو ما ذكر من أهل الزمان        ) ذلك

بصيغة المجهـول،   ) وإن ضرب ظهرك  ( فيما ال معصية فيه   ) وتطيع(خبر بمعنى األمر    
) فأطعـه . (بالغصب أو مالـك   ) وأخذ مالك ( بالباطل وظلمك في نفسك   . أي ولو ضربت  

أمر من  ) فمت(أي وإن لم يكن هللا في األرض خليفة         ) وإال(أي وال تخالفه لئال تثور فتنة     

                                         
  ).٣٥ / ١٣( ينظر فتح الباري )١(
  ).١٦٦ / ٢٤( ينظر عمدة القاري )٢(
  ).١٦٦ / ٢٤( ينظر عمدة القاري )٣(
 ).١١/٢١٠( ينظر عون المعبود )٤(
  ).٣٥ / ١٣( ينظر فتح الباري )٥(
  ).١١/٢١٠( ينظر عون المعبود )٦(



 

 )١٦٣١(

مات يموت كأنه عبر عن الخمول والعزلة بالموت فإن غالب لذة الحياة تكون بالـشهرة               
زلـة  قال البيضاوي المعنى إذا لم يكن في األرض خليفة فعليـك بالع           . والخلطة والجلوة 

والصبر على تحمل شدة الزمان وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقـولهم              
فالن يعض الحجارة من شدة األلم أو المراد اللزوم كقوله في الحديث اآلخـر عـضوا                

فإن رأيت يومئذ هللا عز و جـل فـي األرض خليفـة             : ( وفي رواية    )١(.عليها بالنواجذ 
حتـى  ) فـي األرض (ن لم تر خليفـة فـاهرب  فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإ  

ثـم يخـرج    : ثم ماذا؟ قـال   : قلت: قال) يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة        
ماء ونار فمن دخل نهره حـط أجـره   : بنهر أو قال: فبم يجيء؟ قال : قلت: قال. الدجال

فمـا بعـد    : يا رسول اهللا  : قلت) ووجب وزره ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره        
لو أنتجت فرسا لم تركب فلوهـا  : قلت ثم ماذا؟ قال   : قال) عيسى ابن مريم  : الالدجال؟ ق 

أي موجودا فيها ولو من صفته أنه كـذا وكـذا       ) خليفة في األرض  ). (حتى تقوم الساعة  
بسكون الهاء وفتحهـا    ) نهر(أي مع الدجال    ) معه(النبي) قال(أي من الفتن  ) قلت ثم ماذا  (

يل إنهما على وجه التخيل مـن طريـق الـسحر و            أي خندق نار ق   ) ونار(أي نهر ماء    
أي من خالفه حتـى     ) فمن وقع في ناره   (السيمياء، وقيل ماؤه في الحقيقة نار وناره ماء         

) وجب أجـره  (يلقيه في ناره وأضاف النار إليه إيماء إلى أنه ليس بنار حقيقة بل سحر               
ومـن  (الـسابق   أي اثمة   ) وزره(أي ورفع وسومح    ) وحط(أي ثبت وتحقق أجر الواقع      

أي بطل  ) وحط أجره (أي الالحق   ) وجب وزره (أي حديث وافقه في أمره    ) وقع في نهره  
  )٢(.أي الفتنة) ثم هي(النبي صلى اهللا عليه وسلم ) قال(حذيفة) قال(عمله السابق 

هذا حديث عظيم الشأن من أعالم نبوته صـلى اهللا عليـه            :  العالمة األلباني   شيخنا قالو
 ما أحوج المسلمين إليه للخالص من الفرقة و الحزبية التي فرقـت   وسلم ونصحه ألمته،  

جمعهم، و شتت شملهم، و أذهبت شوكتهم، فكان ذلك من أسباب تمكـن العـدو مـنهم،      
  .)٣()وال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم:(مصداق قوله تبارك وتعالى

  

                                         
  ).١١/٢١٠( ينظر عون المعبود )١(
، )١/٣٨٤(وينظر أيضا كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي          ). ١١/٢١٠( ينظر عون المعبود     )٢(

  ).٨/ ١٠(فاتيح ،مرقاة الم)١٩٤/ ٢٤(،)١٦٦ / ٢٤(عمدة القاري 
  ٢٧٣٩:  السلسة الصحيحة)٣(



– 

  )١٦٣٢(

 -: الخاتمة
يجدر بي أن ألخص أهـم النتـائج        وبعد هذا الجمع والتحليل أللفاظ هذا الحديث العظيم         

  .التي توصلت لها من خالل دراستي للحديث
 روي الحديث بألفاظ مختلفة أصحها وأتقنها ما أخرجه الـشيخان وغيرهمـا مـن         - ١

 .طريق أبي إدريس الخوالني عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه
 جمـع    عناية التابعين بأخذ الحديث عن حذيفة واهتمامه بروايته عنه حيـث رواه            - ٢

 .مبارك منهم عنه
 روايات الحديث األخرى منها ما يصح لذاته ومنهـا مـا يـصح لغيـره ومنهـا              - ٣

 .الضعيف الذي ال يشهد له شيء من السنة
ثابتة في مسلم ولها ما يدل علـى صـحتها    ] وإن جلد ظهرك وأخذ مالك      [  رواية   - ٤

 .في طرق الحديث األخرى، خالفا لمن طعن في ثبوتها
 أسباب النجاة من الفتن والعصمة منها وذلك بـأوجز عبـارة            اشتمل الحديث على   - ٥

 ].تلزم جماعة المسلمين وإمامهم [ وأبلغها بقوله عليه الصالة والسالم 
 حاجة الناس للرجوع للسنة واألخذ من معينها خاصة مع كثـرة الفـتن وتنـامي                - ٦

 .الدعوات المنادية باالكتفاء بالقران عن السنة
 نبوة النبي صلى اهللا عليه وسلم، وداللة على صـدق            الحديث عالمة من عالمات    - ٧

 . نبوته في أخباره عن األمور المغيبة
  وختاما فما كان في هذا البحث من صواب فمن اهللا وحده وبتوفيقه، وما كان فيه مـن                 

  .خطأ فمن نفسي والشيطان واهللا ورسوله بريئان منه
اته، والعمل بما يحبـه ويرضـاه،    وإني ألسأل اَهللا لي ولقارئ هذا البحث التوفيق لمرض        

وأن يزكي أنفسها وأقوالنا وأفعالنا من كل ما يباعدنا عنه، ويختم لنا بخير، ويغفـر لنـا                 
  .إنه سميع قريب مجيب. ولوالدينا ولمشايخنا ولوالة أمورنا ولعموم المسلمين

 وآلـه   وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على نبينا الكريم محمد             
  .وصحبه وسلم أجمعين

  
 
 



 

 )١٦٣٣(

 :فهرس المصادر والمراجع
             عـادل  : اإلصابة في تمييز الصحابة ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني تحقيق

:  بيـروت الطبعـة    –دار الكتب العلمية    : أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض الناشر      
   هـ١٤١٥ -األولى 

       عادل بن محمـد    : مغلطاي بن قليج الحنفي، تحقيق    إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ل
األولـى،  : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة    :  أبو محمد أسامة بن إبراهيم الناشر      -

  .    هـ١٤٢٢
     يخ مقبـل  الش: اإللزامات والتتبع للدارقطني ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني دراسة وتحقيق

  .  هـ١٤٠٥الثانية،:  لبنان الطبعة– بيروت العلمية،دار الكتب :بن هادي الوداعي الناشر
  دار النوادر الطبعـة : السلفي الناشر حمدي: أمالي المحاملي ألبي عبد اهللا المحاملي تحقيق :

   هـ١٤٢٧األولى 
    محفوظ الرحمن زين   : ألبي بكر أحمد بن عمرو البزار تحقيق      ) مسند البزار (البحر الزخار

  اهللا، 
 م ١٩٨٨األولى،  :  المدينة المنورة الطبعة- مكتبة العلوم والحكم :وعادل بن سعد الناشر  
        دار الفكر بيـروت    : صدقي جميل الناشر  : البحر المحيط ألبي حيان محمد بن حيان تحقيق

   هـ١٤٢٠: الطبعة
             بيدياق الحسيني، الملقّب بمرتضى، الزد عبد الرزتاج العروس من جواهر القاموس لمحم

  .ةدار الهداي: الناشر
 بدون تاريخ. توزيع دار الباز. مكة المكرمة. محمد بن إسماعيل البخاري. التاريخ الكبير 
 بدون تاريخ. دار الكتب العلمية. بيروت. الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد  
  المجمع العلمي العربـي   . تحقيق مجموعة من تحقيقين   . هبة اهللا بن عساكر   . تاريخ دمشق .

  بدون تاريخ . دمشق
  اشراف عبد الوهاب عبـد اللطيـف      . حوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري    تحفة األ .

   هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة . مكتبة ابن تيمية. القاهرة
        تذكرة الحفاظ ألبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بـابن القيـسراني تحقيـق :

األولى، : لطبعةدار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض ا     : حمدي عبد المجيد السلفي الناشر    
   م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥



– 

  )١٦٣٤(

  لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ألبي الوليد سليمان بن خلف            ، التعديل والتجريح
: دار اللواء للنشر  الريـاض الطبعـة       : أبو لبابة حسين الناشر   . د: الباجي األندلسي تحقيق  

  هـ ١٤٠٦األولى، 
          ِميـدي      تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم لمحمدبن فتوح بـن عبـد اهللا الح

األولـى،  :  مـصر الطبعـة  – القـاهرة  -مكتبة الـسنة  : تحقيق زبيدة عبد العزيز الناشر    
  هـ١٤١٥

    حلـب . سـوريا . دار الرشـيد  . تحقيق محمد عوامة  . للحافظ ابن حجر  / تقريب التهذيب .       
   هـ١٤٠٦ط األولى 

 هـ ١٤٢٥. ة دائرة المعارف النظاميةمطبع. الهند. البن حجر العسقالني/ تهذيب التهذيب   
                تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف بن عبد الرحمن ابن الزكي أبي محمد القـضاعي

:  بيروت الطبعـة   –مؤسسة الرسالة   : بشار عواد معروف الناشر   . د: الكلبي المزي تحقيق  
  ١٩٨٠ - ١٤٠٠األولى، 

        د مرعب إحياء التـراث العربـي       محم: تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد بن األزهري، تحقيق
  م٢٠٠١ ١طبيروت 

     ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي         : التوضيح لشرح الجامع الصحيح المؤلف
 –دار النوادر، دمـشق     : دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث الناشر      : بن أحمد تحقيق  
   هـ١٤٢٩األولى، : سوريا الطبعة

      القاهرة الطبعـة  -عالم الكتب   : لزين الدين محمد المناوي   التوقيف على مهمات التعاريف :
  هـ ١٤١٠األولى، 

   بن حبان البستي، تحقيق السيد شرف الدين أحمد،دار الفكـر، بيـروت،             ال ثقات ابن حبان
  . هـ١٣٩٥، ١ط
           ألبي الحـسن   الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم

 المدينة المنـورة    -مكتبة الدار   : عبد العليم البستوي الناشر   : تحقيق يأحمد بن صالح العجل   
  هـ١٤٠٥: ١ السعودية ط–
 هـ١٤٠٠دار الكتاب الطبعة الثالثة . بيروت. أبو نعيم األصفهاني. حلية األولياء   
          دار الكتـب العلميـة      : الخصائص الكبرى لعبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي الناشـر- 

  بيروت



 

 )١٦٣٥(

  الدكتور محمـد   :  ألبي نعيم األصبهاني أحمد بن عبد اهللا بن أحمد األصبهاني حققه           دالئل النبوة
  ـ ه١٤٠٦الثانية، : دار النفائس، بيروت الطبعة: رواس قلعه جي، عبد البر عباس الناشر

       ه تحقيقوينْجدار المعرفـة    : عبد اهللا الليثـي الناشـر     : رجال صحيح مسلم ألحمد بن م– 
  هـ١٤٠٧بيروت ط

  ألحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ألبي عبد الـرحمن محمـد ناصـر              سلسلة ا
  .األولى: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الدين، األلباني الناشر

            أبي عاصم  ألبي بكر بن أبي عاصم الناشـر المكتـب اإلسـالمي الطبعـة     : السنة البن :
  م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠ط
  محمد القزويني ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي، دار  سنن ابن ماجه ألبي عبد اهللا 

  .الفكر العربي
                  سنن أبي داود لإلمام الحافظ أبي داود سليمان بن األشعث، إعداد وتعليـق عـزت عبيـد

  ـ ه١٣٨٨الدعاس وعادل السيد، دار الحديث، بيروت، 
          ،شـركة مكتبـة   سنن الترمذي ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق أحمد شاكر 

  . هـ١٣٩٨ومطبعة مصطفى البابي، مصر، ط الثانية، 
 سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني، عني به السيد عبد اهللا هاشم.  
  بي محمد الدارمي،تعليق السيد عبد اهللا هاشم، حديث أكـاديمي، باكـستان،     أل سنن الدارمي

 . هـ١٤٠٤
 تاريخ بيروت بدون .السنن الكبرى للبيهقي، دار الفكر  
           السنن الكبرى للنسائي، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري وسـيد كـسراوي حـسن، دار

  . هـ١٤١١الكتب العلمية، بيروت، 
  ،هـ١٣٤٨سنن النسائي الصغرى بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي ، دار الفكر، بيروت .  
              مـاز الـذهبي تحقيـق      سير أعالم النبالء ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاي :

: مؤسسة الرسالة الطبعة    : مجموعة من تحقيقين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط الناشر         
  . هـ ١٤٠٥الثالثة ، 

             أبـو  : تحقيـق . شرح صحيح البخارى البن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك
ـ     -مكتبة الرشد   : تميم ياسر بن إبراهيم دار النشر      الثانيـة،  : ة السعودية، الريـاض الطبع

  .هـ ١٤٢٣



– 

  )١٦٣٦(

        المشهور بـ ابـن    .شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي البن ملك الحنفي ،الحنفي ،الكَرماني
األولـى،  : الملَك تحقيق لجنة مختصة من تحقيقين الناشر إدارة الثقافة اإلسـالمية الطبعـة     

  .  هـ١٤٣٣
       ـ   شرح النووي على صحيح مسلم  بـن   شـرح صـحيح مـسلم     المنهـاج   ( المعروف بـ

دار إحياء التراث العربـي    .المطبوع بحاشية الصحيح بالمطبعة المصرية ومكتبتها     )الحجاج
  ١٣٩٢الثانية، : الطبعة  بيروت–
       دار نـشر   أحمد عبد الغفور عطار     : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري تحقيق

    هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة  بيروت–العلم للماليين 
    الطبعة السلفية، ترتيـب محمـد فـؤاد، دار         ص  ه فتح الباري،    صحيح البخاري مع شرح

  . ١ طالمعرفة، بيروت
    مجلـة الجامعـة     عبد الرحيم محمد القشقري،   . د: الضعفاء والمتروكون للدارقطني تحقيق

  . اإلسالمية بالمدينة
  عبد المعطي  قلعجي المكتبة العلمية بيـروت       : ألبي جعفر العقيلي تحقيق   : الضعفاء الكبير 

  .هـ١٤٠٤ ١ط
  دار الوعي حلب   : محمود إبراهيم   : البن حبان أحمد بن حبان تحقيق      الضعفاء والمتروكين

  هـ ١٣٩٦ ١ط
       محمد عبد القادر عطـا دار الكتـب العلميـة           : الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد  تحقيق– 

  . هـ ١٤١٠بيروت 
     محفـوظ  : حقيقألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت      .العلل الواردة في األحاديث النبوية

   هـ١٤٠٥األولى : الطبعة.  الرياض-دار طيبة : الناشر. الرحمن زين اهللا السلفي
                 عمدة القاري شرح صحيح البخاري ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بـن

   بيروت–دار إحياء التراث العربي : حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى الناشر
    تحقيـق  . أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبـاري . أبي داودعون المعبود شرح سنن

   هـ١٣٨٨. الطبعة الثانية. المكتبة السلفية. المدينة المنورة. عبد الرحمن محمد عثمان
                غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من األحاديث المقطوعة ليحيـى

مكتبة العلـوم والحكـم     : افي الناشر محمد خرش : القرشي المعروف بالرشيد العطار تحقيق    
  .ه١٤١٧األولى، : المدينة المنورة الطبعة



 

 )١٦٣٧(

         سليمان إبراهيم محمـد    . د: غريب الحديث إلبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق تحقيق
  ١٤٠٥األولى، : جامعة أم القرى مكة المكرمة الطبعة: العايد الناشر

        بن علي بن محمد الجوزي  تحقيـق       غريب الحديث لجمال الدين ألبي الفرج عبد الرحمن  :
:  لبنان الطبعـة   – بيروت   -دار الكتب العلمية    : الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي الناشر     

   .١٤٠٥األولى، 
         بيد القاسم بن سالّم الهروي تحقيقمحمد عبـد المعيـد خـان       . د: غريب الحديث ألبي ع

  . هـ ١٣٨٤األولى، : دكن الطبعة ال-مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد: الناشر
               عبـد اهللا   . د: غريب الحديث ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري تحقيـق

  ١٣٩٧األولى، :  بغداد الطبعة–مطبعة العاني : الجبوري الناشر
                 الفائق في غريب الحديث واألثر ألبي القاسم محمود بن عمرو بـن أحمـد، الزمخـشري

 لبنـان   –دار المعرفـة    : محمد أبو الفضل إبراهيم الناشـر     -جاوي  علي محمد الب  : تحقيق
  الثانية : الطبعة

     للحافظ ابن حجر العسقالني، مصورة الطبعة السلفية،       / فتح الباري بشرح صحيح البخاري
  .ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت

   لعثمان عمـر ألبـي عمـرو    )السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها    (الفتن 
:  الريـاض الطبعـة    –دار العاصـمة    : رضاء اهللا المباركفوري الناشر   . د: الداني تحقيق 

  .هـ١٤١٦األولى
          سعود بن عيد بـن     . د: الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب ألبي القاسم المهرواني تحقيق

األولى ،  : رة  الطبعة    الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنو   : عمير بن عامر الجربوعي الناشر      
   هـ١٤٢٢

                ،القاموس المحيط للفيروز آبادي، تحقيق مكتب التراث في مؤسـسة الرسـالة، بيـروت            
  . هـ١٤٠٧ط الثانية، 

              الكاشف عن حقائق السنن شرح الطيبي على مشكاة المصابيح لشرف الدين الحسين بن عبد
مكة المكرمة (مكتبة نزار مصطفى الباز  : شرعبد الحميد هنداوي النا   . د: اهللا الطيبي تحقيق  

  ) الرياض-



– 

  )١٦٣٨(

          الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لشمس الدين ألبي عبد اهللا محمد الـذهبي
 مؤسسة علـوم القـرآن،      -دار القبلة للثقافة اإلسالمية     : محمد عوامة أحمد الناشر   : تحقيق

  . هـ١٤١٣األولى، : جدة الطبعة
  هـ١٤٠٤دار الفكر . بيروت. ابن عدي الجرجاني. الرجالالكامل في ضعفاء   
       ٣ ط دار الكتاب العربي بيـروت     الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لمحمود الزمخشري 

   هـ١٤٠٧
         دار : البواب الناشر  علي: كشف المشكل من حديث الصحيحين ألبي الفرج الجوزي تحقيق

  .الوطن الرياض
       مجدي : لعباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة تحقيق      كفاية النبيه في شرح التنبيه ألبي ا

  ٢٠٠٩األولى، م : دار الكتب العلمية الطبعة: محمد سرور باسلوم الناشر
       كنز العمال في سنن األقوال واألفعال لعالء الدين علي بن حسام الـدين الـشهير بـالمتقي

ـ : مؤسـسة الرسـالة الطبعـة     : بكري حياني الناشـر   : الهندي تحقيق  ة الخامـسة   الطبع
  م١٩٨١/هـ١٤٠١

                الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شـمس
 -هـ  ١٣٥٦: لبنان طبعة أولى  -دار إحياء التراث العربي، بيروت    : الدين الكرماني الناشر  

  م١٩٣٧
    الثالثـة   :  بيـروت الطبعـة    –دار صادر   : الناشر جمال الدين ابن منظور   للسان العرب- 

   هـ١٤١٤
       دار الكتب العلمية    عبد الحميد هنداوي  : المحكم والمحيط األعظم البن سيده المرسي تحقيق

  ١ ط بيروت–
      علي بن سلطان المال الهروي القـاري دار        : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف

   ١ طالفكر، بيروت
   لفكـر، بيـروت،    للحاكم أبـي عبـد اهللا النيـسابوري، دار ا         / المستدرك على الصحيحين            

  . هـ١٣٩٨
    دار المـأمون،  محـسين سـلي  تحقيق أحمد بن علي بن المثنى،   / مسند أبي يعلى الموصلي ،

  . هـ١٤٠٤دمشق، 
 مسند اإلمام أحمد، طبعة دار صادر وهي األصل في هذا البحث، بيروت.  



 

 )١٦٣٩(

    ة علـوم   ألبي بكرالبزار، تحقيق محفوظ زيـن اهللا، مؤسـس        ) البحر الزخار (مسند البزار
  .هـ١٤٠٩القرآن، بيروت، 

 المجيد السلفي حمدي بن عبد: مسند الشاميين أبي القاسم الطبراني تحقيق.  
     بدون . للقاضي عياض اليحصبي المكتبة العتيقة تونس     . مشارق األنوار على صحاح اآلثار

  .رقم وتاريخ
 كراتشي–قديمي كتب خانة : مصباح الزجاجة للسيوطي الناشر .  
   بي سليمان الخطابي، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبـة الـسنة المحمديـة،             معالم السنن أل

  .القاهرة
  مكتبـة المعـارف الريـاض   . ود الطحـان  تحقيق محم . للحفاظ الطبراني . المعجم األوسط            

   هـ١٤٠٥
    ١طصالح المصراتي مكتبة الغرباء المدينة      : بن قانع  تحقيق    معجم الصحابة ألبي الحسين 

  هـ١٤١٨
 للحافظ أبي القاسم الطبراني، حققه وخرج أحاديثـه حمـدي عبـد المجيـد     / عجم الكبير الم

  .السلفي، ط الثانية
                 مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار ألبي محمد محمود بن الحنفـى بـدر

:  لبنـان الطبعـة  –محمد حسن إسماعيل  دار الكتب العلمية، بيروت         : الدين العينى تحقيق  
   هـ ١٤٢٧األولى، 

            ماز الذهبي تحقيقالدكتور نور الدين   : المغني في الضعفاء ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد قَاي
  عتر
    عبـد الـسالم هـارون دار    : معجم مقاييس اللغة ألحمد بن فارس القزويني الرازي تحقيق

  هـ ١٣٩٩الفكر 
            تحقيـق  مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها ألبي بكر محمد بن جعفر الخرائطـي  :

   ه ١٤١٩األولى، : دار اآلفاق العربية، القاهرة الطبعة: أيمن عبد الجابر البحيري الناشر
     المكتبة اإلسـالمية  . تحقيق طاهر الزواوي  . ابن األثير . النهاية في غريب الحديث واألثر .

  .بدون رقم وتاريخ
 



– 

  )١٦٤٠(

  



 

 )١٦٤١(

  
  
  
  
  

  
  

  :مقدمة
النبي المختار ، وأصلي على خير البشر، الحمد هللا الذي اختار لنا أفضل األديان وأكملها

  ..وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، المصطفى عليه أفضل الصالة والتسليم
    فالتنمية  تُعد من العناصر األساسية لالستقرار  والتقدم االجتماعي واإلنساني، وهي 

ملية تقدم ونمو جزئي أو شامل مستمر، وتقوم على تحقيق الرقي والتقدم عبارة عن ع
  .للمجتمع في جميع المجاالت

فجـاء   ،      وقد جاء اإلسالم والمجتمعات تعاني من فوضى وانحالل أخالقـي عـام            
وقد كان لها دور كبير فـي نقـل         ، بأحكام وتشريعات؛  للفرد واألسرة والمجتمع بأكمله      

  .الم الكفر والجهل، إلى نور اإليمان والعلم المجتمع من ظ
فهي  اللبنة األولـى      وحظيت األسرة من ذلك بنصيب كبير من االهتمام في اإلسالم؛    

و لهـا مهـام     ، وبصالحها يتحقق االستقرار والسكينة في المجتمع بأكمله      ، لبناء المجتمع 
مهما بذلت مـن إمكانـات   ووظائف ال يمكن ألي مؤسسة تربوية أو اجتماعية القيام بها           

خالق ويقوم بتربيتـه علـى      فاإلنسان عند قدومه للحياة يحتاج إلى من يلقنه األ        ، وجهود
  .ولن يحدث ذلك إالّ في كنف األسرة، العادات الفاضلة

وقد اعتنى القرآن ببنائها وتنميتهـا،      ، األسرة هي المكون األول للمجتمع    : مشكلة البحث 
والتنميـة  ، والتنمية االقتصادية ، جاالت، كالتنمية البشرية  وموضوع التنمية يتناول عدة م    

                                         
البحث مدعوم من مركز البحوث، العلوم اإلنسانية، عمادة البحث العلمي، جامعة الملك سـعود، المملكـة    ( ١)

  .العربية السعودية

 
 

  أستاذ مساعد بقسم الدراسات القرآنية
   سعود جامعة الملك–كلية التربية 

  المملكة العربية السعودية
  



– 

  )١٦٤٢(

واخترت منها التنمية االجتماعية، واخترت دراسة مـدى        ، والتنمية االجتماعية ، الفكرية
  .ارتباطها بالتوجيهات القرآنية لألسرة

  :حدود البحث
ا يتعلـق  موضوع التنمية  االجتماعية يتناول عدة مجاالت، منها ما يتعلق بالفرد ومنها م          

بالمجتمع ومنها ما يتعلق باألسر واخترت التنمية االجتماعية الخاصة األسـرة ومـدى             
  . ارتباطها بالتوجيهات القرآنية

  :أهداف البحث
  :    للبحث أهداف محددة يسعى إلى تحقيقها، ويمكن تلخيصها فيما يأتي

، ، وتحديد معناها اللغوي"التنمية االجتماعية"التعرف على مدلول لفظ  .١
 .واالصطالحي

 وإبراز .بيان توجيهات القرآن إلشباع االحتياجات االجتماعية ألفراد األسرة .٢
  .اآليات الواردة في ذلك، وبيان دالالتها بذكر أقوال المفسرين فيها

من اآليات الواردة في لحل مشكالت الزوجين استنباط توجيهات القرآن الكريم  .٣
  .ذلك

  : أسباب  اختيار الموضوع وأهميته
الموضوع لم يتناول بالبحث والدراسة من ِقبل الباحثين حسب ما اطلَعت عليه  - ١

 .الباحثة
 .وبيان صالحيته لكل زمان ومكان، الدفاع عن اإلسالم - ٢
بيان إعجاز القرآن في إحكام تشريعات األسرة، وكونه النموذج األمثل للتنميـة              - ٣

  .األسرية
 .ن الدراساتأهميته للباحثين من خالل حاجة الموضوع لمزيد م - ٤

  :منهج و إجراءات البحث
 .الرجوع إلى كتب اللغة المعتبرة في بيان معنى التنمية في اللغة واالصطالح - ١
 . الرجوع إلى مصادر التفسير األصيلة في بيان ودراسة اآليات المعنية - ٢
 .الرجوع إلى السنة النبوية عند الحاجة لذلك - ٣
 . العناية باألسرةاستنباط ودراسة التوجيهات القرآنية الواردة في - ٤
  . ذكر نتائج البحث، وأهم التوصيات التي توصل إليها البحث - ٥



 

 )١٦٤٣(

  خطة البحث:  
يتكون البحث من مقدمة ، ومبحثان، وخاتمة بأهم النتائج والتوصيات، وفهارس، 

  : وتفصيلها كاآلتي
وتتضمن بيان مشكلة البحث، وحدوده، وأهدافه، وأهميته، وإجراءاته : المقدمة
  .ومنهجه

  .مصطلحات البحث: ث األولالمبح
  .مفهوم األسرة: المطلب األول
  .مفهوم التنمية االجتماعية: المطلب الثاني

  أهداف التنمية االجتماعية:  المطلب الثالث
  .توجيهات القرآن للتنمية االجتماعية لألسرة :المبحث الثاني
 توجيهات القرآن إلشـباع االحتياجـات االجتماعيـة ألفـراد         : المطلب األول   

  .األسرة
  .توجيهات القرآن لحل مشكالت الزوجين : المطلب الثاني



– 

  )١٦٤٤(

  تمهيد
     يجد الباحث عند  التأمل آليات القرآن الكريم كثرة اآليات الكريمـة التـي تتنـاول       

 ولم يرد لفظها صريحا     -،موضوعات األسرة من بداية تأسيسها إلى اكتمال البناء وثباته        
وهذه الدراسة تُبين جزءا من هذه اآليـات  ، )١( رادفاتهافي القرآن الكريم، ولكن جاءت م     

  . وعناية القرآن بتنمية األسرة اجتماعياً، الكريمات
  مصطلحات البحث: المبحث األول
  .مفهوم األسرة: المطلب األول

   بالنظر إلى معنى األسرة في كتب اللغة يالحظ أنْ  معناها يعود إلى الحبس المرادف               
مصدر َأسرتُه َأسراً وِإساراً، وهو َأيضاً      : اِإلسار، ِبالْكَسرِ "و،  األسير ومن ذلك ، لإلمساك

  :وذكر أهل اللغة عدة معاٍن لألسرة منها ، )٢(" الْحبُل والِقد الَِّذي يشد ِبِه اَألسير
    )٣(" أسر) ج( الْجماعة يربطها َأمر مشْتَركَ"   -
  .)٥(" مشدودة الحلقات بعضها إلى بعض"وتكون ،  )٤(" الدرع الحصينة"هي: وقيل -
   )٦(" عِشيرةُ الرجل، وأهُل بيِتِه؛ ِلَأنَّه يتَقوى بهم: "وقيل هي -

وهـم  ، كالدرع لإلنسان يتقوى به   ،     وهذه المعاني متقاربة؛ فاألسرة هي كيان مترابط      
  . ما تقدم من المعانيعشيرة الرجل وأهل بيته، فاألسرة مفهوم واسع وشامل لعموم

الجماعة اإلنسانية التنظيميـة المكلفـة بواجـب        : "   وقد عرفها علماء االجتماع، بأنّها    
فاألسرة عند علماء االجتماع هي الوحدة األساسية التـي           )٧( "استقرار المجتمع وتطوره  

لـك  بل تتجـاوز ذ ، وأهميتها ليست في التكاثر البشري فقط    ، يتكون منها المجتمع بأكمله   
  . وتأسيس القيم والمبادئ في نفوس أفرادها، إلى الضبط النفسي والسلوكي لإلنسان

                                         
  ).األهل، العشيرة، الرهط: (أهم مرادفات األسرة التي وردت في القرآن الكريم هي ( ١)
  )٢٠/ ٤( لسان العرب ( ٢)
 .)١/١٧(المعجم الوسيط  ( ٣)
  ).٤٣/ ١٣(تهذيب اللغة ،)١٩/ ٤(لسان العرب  ( ٤)
 ).١/٩٩١(المعجم االشتقاقي المؤصل  ( ٥)
 ). ١/٤٨(النهاية في غريب الحديث واألثر  ( ٦)
  .٤٣ص: دراسات في علم االجتماع العائلي ( ٧)



 

 )١٦٤٥(

  :مفهوم  التنمية االجتماعية: المطلب الثاني
  )١("نمي المال نماء وأنماه اهللا تعالى     :  "، يقال "التنمية" أصل لفظة   :     التنمية في اللغة   

  .بمعنى الزيادة
  .فقـد تعددت آراء الباحثين حول تحديد مفهوم التنمية:      أما معناها في االصطالح

توفير الفرص لممارسـة اإلنـسان لحقوقـه        "    فالتنمية االجتماعية في علم االجتماع      
وتكافؤ الفرص مع تحقيـق الرفاهيـة   ، وتأمين العدل االجتماعي    ، االجتماعية والسياسية 

  . )٢(" لإلنسان
سلسة من عملية إحداث التغييـر تـستهدف نقـل        " : وبصفة عامة التنمية االجتماعية      

  .  )٣("المجتمع من واقع اجتماعي واقتصادي معين إلى واقع أفضل منه
  : أهداف التنمية االجتماعية: المطلب الثالث

    الهدف الرئيسي للتنمية االجتماعية تحسين الحياة لألفـضل مـن جميـع نواحيهـا؛            
  .بشري، بما يحقق للمجتمع بقاؤه ونماؤهلتحقيق التوازن بين الجانب المادي وال

  :   وهذا الهدف الرئيسي يتحقق بتحقيق األهداف اآلتية
ويـشمل هـذا تغييـر    ، إحداث تغييرات في البناء االجتماعي للمجتمع ووظائفه      - ١

 .أنماط العالقات االجتماعية، والمعايير والقيم التي تؤثر في سلوك األفراد
من خالل تقديم   ، فراد المجتمع بمفهومها الشامل   إشباع االحتياجات االجتماعية أل    - ٢

رعايـة  ، ثقافـة ، صـحة ، سـكن ، تعلـيم ( الخدمات االجتماعية المختلفة من     
 "الخ....اجتماعية

 .)٤ (معالجة المشكالت الناتجة عن التغيير والمتصلة به - ٣
أما تنمية األسرة، فيمكن النظر لها  مـن         ، وهذه األهداف تتعلق بتنمية المجتمع        
فـإذا أشـبعنا    ، أما المحور األول فهو نتـاج لهمـا       ، ل  المحور الثاني والثالث    خال

                                         
 ).٢/٣٠٦(أساس البالغة  ( ١)
  .٢٢: حول مفاهيم التنمية  ص( ٢)
 .٢٢: حول مفاهيم التنمية  ص( ٣)
 . بتصرف بسيط٣٥ ينظر الدعائم األساسية لمنظور التنمية االجتماعية ص ( ٤)



– 

  )١٦٤٦(

االحتياجات وعالجنا المشكالت من خالل التشريعات التنموية لألسـرة فـي آيـات           
فإننـا بـذلك سـنحدث      ، القرآن الكريم وما تعضده من أحاديث في السنة النبويـة         

  .تغييرات في البناء االجتماعي



 

 )١٦٤٧(

  :توجيهات القرآن للتنمية االجتماعية لألسرة: المبحث الثاني
     حين تؤسس األسرة على التوجيهات القرآنية والسنة النبوية ؛ يجد اإلنسان الراحـة             

وِمن آياِتِه َأن خَلَـقَ  {:واألمان والسكن النفسي، وقد صورها القرآن بأبلغ بيان فقال تعالى       
    ا ِلتَساجوَأز َأنفُِسكُم ِمن ٍم            لَكُمآلياٍت ِلقَـو ِفي ذَِلك ةً ِإنمحرةً ودوم نَكُميَل بعجا وهكُنُوا ِإلَي

ونتَفَكَّر١(.}ي(   
فإذا اجتمع الزوجان على أساس من الرحمة واالطمئنان النفسي المتبـادل،  يتربـى                 

لق  واألمراض   الناشئ في جو يهبه الثقة، واالطمئنان، والعطف، والمودة ، بعيداً عن الق           
  .النفسية والسلوكية

مـن  ،    ولتحقيق هذا األمر اهتم القرآن الكريم بتنمية األسرة في كل مراحل تكوينهـا            
  :ويتضح ذلك من خالل المطالب اآلتية، مرحلة التأسيس  إلى مرحلة االكتمال 

  :إشباع االحتياجات االجتماعية ألفراد األسرة: المطلب األول 
من خالل ، اته الشاملة بإشباع االحتياجات االجتماعية ألفراد األسرةقام اإلسالم بتشريع

  :منها، سنْ قوانين وتوجيهات وتشريعات عديدة
   :الحث على الزواجـ ١

: قال تعالى، جعل القرآن الكريم الطريق الوحيد لتكوين األسرة هو الزواج     
} ِمن اِلِحينالصو ى ِمنْكُماموا اَأليَأنِكحو ِمن اللَّه غِْنِهمي اءكُونُوا فُقَري ِإن اِئكُمِإمو اِدكُمِعب

ِليمع اِسعو اللَّهِلِه و٢(}فَض(  
أمر اهللا سبحانه بالنكاح، : "ـ قال ابن عباس رضي اهللا عنهما في تفسير اآلية الكريمة١

: ، فقاللك الغنىورغَّبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذ
] رخَي ملَّه لَاحۖقُْل ِإص انُكُمفَِإخْو مِإن تُخَاِلطُوه٣(] "ۚ و( . 

    وفي حث أفراد المجتمع على الزواج حماية لهم من سلوك الطريق المنحرف، 
بإشباع الرغبات الفطرية في إطار من العفة والخصوصية التي تُحقق للطرفين  الراحة 

ولذلك امتن اهللا على الزوجين بإسباغ المودة والرحمة بينهما، قال ، قراروالسكن واالست

                                         
 .٢١ سورة الروم، اآلية ( ١)

 .٣٢ سورة النور، اآلية ( ٢)
 ).١٦٦/ ١٩(جامع البيان ت شاكر =  تفسير الطبري ( ٣)



– 

  )١٦٤٨(

وِمن آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم من َأنفُِسكُم َأزواجا لِّتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً {: تعالى
جعل بين الزوجين المودة والرحمة، : "،أي)١(}ورحمةً ِإن ِفي ذَِلك آلياٍت لِّقَوٍم يتَفَكَّرون

فهما يتوادان ويتراحمان، وما من شيء أحب إلى أحدهما من اآلخر من غير رحم 
  ) . ٢("بينهما

يا معـشَر الـشَّباِب، مـِن       «:    وقد حثّ النبي صلى اهللا عليه وسلم على الزواج فقال         
     ،جوتَزةَ فَلْياءالْب ِمنْكُم تَطَاعـِه   اسلَيفَع تَِطعسي لَم نمِج، وِللْفَر نصَأحِر، وصِللْب َأغَض فَِإنَّه

    اءِوج لَه  ِم، فَِإنَّهوع           )٣(»ِبالصوال يخفى على كل ذي إدراك وفهـم أنّـه  حـين تُـشب ،
وتكـون  ، وأحسن األخالق ، يتحلى المجتمع بأفضل اآلداب   ، الغريزة بالزواج المشروع    

وهذا المقصد بقدر ما فيه صـيانة       ، ة بأداء الرسالة على الوجه الذي يريده اهللا منها        جدير
  . للفرد من الفاحشة، فيه صيانة ألعراض الجماعة من االنتهاك

   وإذا كان اإلسالم قد شرع النكاح، فقد حرم السفاح، وحذر من االقتراب منه بقول 
، وسد اإلسالم  وحذر من  )٤(}نَّه كَان فَاِحشَةً وساء سِبيالوالَ تَقْربواْ الزنَى ِإ{: اهللا تعالى

قُل لِّلْمْؤِمِنين يغُضوا ِمن َأبصاِرِهم {:كل ما يؤدي إليه، فأمر بغض البصر قال تعالى
مْؤِمنَاِت يغْضضن ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك َأزكَى لَهم ِإن اللَّه خَِبير ِبما يصنَعون، وقُل لِّلْ

وهذا سدا ، )٥(}ِمن َأبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن والَ يبِدين ِزينَتَهن ِإالَّ ما ظَهر ِمنْها
واإلسالم يهدف من  ، للذرائع؛ فإن النظرة سهم من سهام الشيطان، وهي بريد الزنا

لم حياة طاهرة عفيفة، يأمن فيها على نفسه تشريعه لهذه األحكام أن يحيا المجتمع المس
  .وأهله

، حثّ القرآن الكريم على اختيار الزوج الصالح: ـ الحث على اختيار الزوج الصالح٢
وَأنِكحوا اَأليامى ِمنكُم والصاِلِحين ِمن ِعباِدكُم {: قال تعالى، وكذلك الزوجة الصالحة
   )٦(}ء يغِْنِهم اللَّه ِمن فَضِلِه واللَّه واِسع عِليموِإماِئكُم ِإن يكُونُوا فُقَرا

                                         
  .٢١سورة الروم، آية  ( ١)
 ). ٣/٤٣١( التفسير الوسيط للواحدي ( ٢)
  .واللفظ لمسلم). ٢/١٠١٨(و مسلم ،)٣/ ٧(بخاري  أخرجه ال( ٣)
  ٣٢ سورة اإلسراء، اآلية(٤)
   .٣٢-٣١سورة النور، اآلية (٥)
   .٣٢سورة النور، اآلية (٦)



 

 )١٦٤٩(

ولهما أكبر األثر في ، وحث الشرع على ذلك لكون الزوجين هما القدوة الصالحة لألبناء
ولكون تقواهما هللا واتباعهما لمنهجه مع شيء من الجهد والتعاون بينهما ينشأ ، نفوسهم

ذُريةً بعضها ِمن {: ، وهذا ما أكدته اآلية الكريمة معه الطفل على الطاعة واالنقياد له
، ولكن قد نالحظ شذوذاً عن هذه القاعدة لحكمة يعلمها اهللا )١(}بعٍض واللّه سِميع عِليم

 .سبحانه وتعالى، حتى تبقى القلوب حذرة يقظة متنبهة تتضرع إليه بطلب الولد الصالح
 األبناء في الدنيا، فهذا الخضر يبني جداراً متهدماً،    ومن ثمرات صالح الوالدين حفظ

متبرعاً في ذلك بدون أجر، فيسأله موسى عليه السالم عن سبب عدم أخذ األجر فكان 
وَأما الِْجدار فَكَان ِلغُالَميِن يِتيميِن ِفي الْمِدينَِة وكَان تَحتَه كَنز لَّهما {: جـــــــوابه

َأب كَانا ومو كبن رةً ممحا رمها كَنزتَخِْرجسيا ومهلُغَا َأشُدبي َأن كبر ادا فََأراِلحا صموه
، قال ابن كثير في تفسير قوله )٢(}فَعلْتُه عن َأمِري ذَِلك تَْأِويُل ما لَم تَسِطع علَيِه صبرا

ِفيِه دِليٌل علَى َأن الرجَل الصاِلح يحفَظُ ِفي ذُريِتِه، وتَشْمُل ] :"ِلحاوكَان َأبوهما صا [تعالى
بركَةُ ِعبادِتِه لَهم ِفي الدنْيا والْآِخرِة، ِبشَفَاعِتِه ِفيِهم، ورفِْع درجِتِهم ِإلَى َأعلَى درجٍة ِفي 

 ). ٣(" م، كَما جاء في القرآن ووردت به السنةالْجنَِّة، ِلتَقَر عينُه ِبِه
سن اإلسالم توجيهات للزوجين تجعل في : ـ إيجاد روح التعاون والتكامل في األسرة٣

ومن ذلك تحديد مسؤولية الرجل والمرأة داخل نطاق ، األسرة روح التعاون والتكامل
 قَوامون علَى النِّساء ِبما الرجاُل، {األسرة، فجعل للرجل القوامة وأوجب عليه النفقة

فَضَل اللّه بعضهم علَى بعٍض وِبما َأنفَقُواْ ِمن َأمواِلِهم فَالصاِلحاتُ قَاِنتَاتٌ حاِفظَاتٌ لِّلْغَيِب 
 ِفظَ اللّها ح٤(}ِبم(     

الَّـِذي يقُـوم    : لْقَواموا"     والقوامة تعني حسن قيادة األسرة وإدارتها وتوفير احتياجاتها       
هِلحصيِليِه ويٍء ولَى شَْأِن شَي٥ ("ع(.  

    وأكد النبي صلى اهللا عليه وسلم المسؤولية المشتركة للزوجين في النهوض بـشؤون        
ن رِعيِتـِه،   كُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسُئوٌل عن رِعيِتِه، اِإلمام راٍع ومسُئوٌل ع         «: األسرة، فقال 

                                         
   .٣٤سورة آل عمران، اآلية (١)
   .٨٢سورة الكهف، اآلية (٢)
 ).٥/١٦٨( تفسير ابن كثير ط العلمية ( ٣)
   .٣٤سورة النساء، اآلية (٤)
 .)٣٨/ ٥(ير والتنوير  التحر( ٥)



– 

  )١٦٥٠(

والرجُل راٍع ِفي َأهِلِه وهو مسُئوٌل عن رِعيِتِه، والمرَأةُ راِعيةٌ ِفي بيِت زوِجها ومسُئولَةٌ              
وفي توضيح المسؤولية على الزوجين إشعار باألمانـة الملقـاة علـى             )١(»عن رِعيِتها   

والخوف من الحساب   ، أكمل وجه، ابتغاء ما عند اهللا     فيقوم كالهما بواجبه على     ، عاتقهما
 .والسؤال عن تلكم األمانة يوم القيامة

أمر اهللا سبحانه وتعالى األزواج بحسن  :ـ األمر بالمعاشرة للزوجة بالمعروف٤
وعاِشروهن {:قال تعالى، المعاشرة والمالطفة لزوجاتهم لتكون المودة واأللفة بينهما

في كالمها، وبرها، واإلنفاق عليها، واإلحسان "،وحسن المعاشرة تكون )٢(}ِبالْمعروِف
 ).٣(" إليها واالجتناب عما ال يليق بها من الشتم واإليذاء، وغير ذلك

طَيبوا َأقْوالَكُم لَهن، وحسنُوا    : َأي: "  وقد فصل ابن كثير في المعاشرة بالمعروف فقال          
اِتكُم ِبحسِب قُدرِتكُم، كَما تُِحب ذَِلك ِمنْها، فَافْعْل َأنْتَ ِبها ِمثْلَـه، كَمـا قَـاَل                َأفْعالَكُم وهيئَ 

، وكَان ِمن َأخْلَاِقِه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم       )٤(}ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروفِ    {: تَعالَى
رِة داِئم الِْبشِْر، يداِعب َأهلَه، ويتَلَطَّفُ ِبِهم ويوِسـعهم نَفَقَتَـه، ويـضاِحك             َأنَّه جِميُل الِْعشْ  

                 ،ـا ِبـذَِلكهِإلَي ددتَـوكان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها، ي تَّى ِإنَّهح ،هاءِنس
لَيِه وسلَّم فَسبقْتُه، وذَِلك قَبَل َأن َأحِمَل اللَّحـم، ثُـم         سابقَِني رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه ع     : قَالَتْ

 ويقول الرسول صلى اهللا عليـه    ،)٥("»هِذِه ِبِتلْك «سابقْتُه بعد ما حملْتُ اللَّحم فَسبقَِني، فَقَالَ      
 ،  ) ٦() كُم ِخيـاركُم ِلِنـساِئِهم    َأكْمُل المؤمنين ِإيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وِخيـار      (: وسلم أيضا 

 وتحقيـق   ) ٧() خيركُم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي     : ((ويقول صلى اهللا عليه وسلم      

                                         
 ).١٢٠ /٣( صحيح البخاري ( ١)
   .١٩سورة النساء، اآلية (٢)
 ).٣/٨٤( تفسير الماتريدي ( ٣)
   .٢٨٨سورة البقرة، اآلية (٤)
  ).٢/٢١٢( تفسير ابن كثير ط العلمية ( ٥)

 وابن حديث حسن صحيح،: وقال) ١١٦٢(كتاب الرضاع، باب حق المرأة على زوجها :  أخرجه الترمذي( ٦)
  ".صحيح الجامع "؛)١٢٣٢(صحيح : ، قال األلباني)٤١٧٦(، وابن حبان )١٩٧٨(ماجه 
حديث حسن غريب : ، وقال)٣٨٩٥(كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم :  الترمذي( ٧)

 ".عصحيح الجام "؛)٣٣١٤(صحيح : ، وقال األلباني)٤١٨٦(، وابن حبان )١٩٧٧(صحيح، وابن ماجه 
  ).٢/٧٦٨( زهرة التفاسير ( ٧)



 

 )١٦٥١(

حسن المعاشرة واأللفة بين الزوجين ينعكس إيجاباَ على األسـرة، بتحقيـق االسـتقرار              
  .لجميع أفراد األسرة

عظّم اهللا حق الوالدين ::  تجاه الوالدينـ تنمية روح الشعور بالمسؤولية عند األبناء٥
وكَِثيرا ما ،  وأوصى اهللا باإلحسان إليهما  فهما السبب في خروج اإلنسان إلى الحياة

وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ {: يقِْرن اللَّه سبحانَه بين ِعبادِتِه والِْإحساِن ِإلَى الْواِلديِن قال تعالى
 ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانًا ِإما يبلُغَن ِعندك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما فَالَ تَقُل لَّهمآ ُأفٍّ والَ ِإالَّ

حار بقُل رِة ومحالر الذُّلِّ ِمن نَاحا جملَه اخِْفضا والً كَِريما قَومقُل لَّها ومهرا تَنْهمهم
والوالدان يحتاجان إلى الرعاية واالهتمام أكثر عند الكبر لذلك ، )١(}كَما ربياِني صِغيرا

فاألمر باإلحسان "جاءت التوجيهات القرآنية بمزيد من العناية بهما في هذه المرحلة 
إليهما عام في جميع األحوال، وخصصت حالة بلوغ أحدهما أو كليهما الكبر بالذكر، 

نها حالة الضعف وشدة الحاجة، ومظنة الملل والضجر منهما، وضيق الصدر من أل
تصرفاتهما، فهما في هذه الحالة قد عادا في نهايتهما إلى ما كان ولدهما عليه في 
بدايته، وليس عنده من فطرة المحبة مثل ما عندهما، فكان بأشد الحاجة إلى التذكير بما 

د الرعاية لهما، وشدة التوقي والتحفظ من كل ما يمس عليه من تمام العناية بهما، ومزي
بسوء جانبهما في هاته الحال على الخصوص، وإن كان ذلك واجبا عليه في كل حال 

 . ) ٢(" على العموم
  توجيهات القرآن لحل مشكالت الزوجين: المطلب الثاني

، االنهيـار      شرع اإلسالم أحكاماً وتشريعات للزوجين لحماية األسرة من التفكـك و          
  :وهذه التشريعات تكون على مراحل بحسب درجة الخالف، وهذه المراحل كاآلتي

 :ما قبل وقوع الخالف بين الزوجين: الحالة األولى
              وضع القرآن الكريم أحكاماً وتشريعات  تمنع وقوع االختالف بين الـزوجين بـأن    

ـ {: جعل لكل واحد منهما حقوقاً وواجبات، فقـال تعـالى          لَهو       ِهنلَـيِمثْـُل الَّـِذي ع ن
هذا هو القانون العادل الشامل، نطق به القرآن الكريم منذ أربعة عشر            "  و  )٣(}ِبالْمعروِف

قرنا، وقد شرعه اإلسالم في وقت لم يعترف أي قانون من قوانين العالم بأن للمـرأة أي             
                                         

   .٢٤-٢٣سورة اإلسراء، اآلية (١)
  .)٦٩: ص( تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ( ٢)
   .٢٨٨سورة البقرة، اآلية (٣)



– 

  )١٦٥٢(

جبـات، فجـاء   حق من حقوق، وفرضت عليها القوانين في العصور الغـابرة كـل الوا    
اإلسالم ووضع تلك القاعدة العادلة، وهي أن الحقوق يجـب أن تكـون متكافئـة مـع                 
الواجبات، فما على اإلنسان من واجبات يكافئ ماله من حقوق، وما من حق إال تعلق به                

، وقد أدرك ذلك المعنى الجليل، الصحابة رضوان اهللا عليهم ، فعِن ابـِن              ) ١ (..."واجب
 ِضياٍس ربا قَالَ   عمنْهاُهللا ع  ":        ِلـي؛ ِلـَأن نيتَز َأن ا ُأِحبَأِة كَمرِللْم نيَأتَز َأن ِإنِّي لَُأِحب

  .)٢( "ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف: اَهللا عز وجلَّ يقُوُل
  :وقد ذكر المفسرون دالالت متعددة لهذه اآلية الكريمة

 كمـا قـال     وحسن الطاعة من الزوجـة    ، ن الصحبة  والعشرة من الزوج     حس -
  ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي : "الطبري

  .)٣(" عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب اهللا تعالى ذكره له عليها
 فيهن،  يتقون اهللا : "كما قال ابن زيد    ، أن يتقي اهللا كال من الزوجين في صاحبه        -

 . )٤(" كما عليهن أن يتقين اهللا فيهم
فبين أن الذي على كل واحـد منهمـا         "  ترك المضارة من أحد الزوجين لآلخر      -

 . )٥(" لصاحبه من ترك مضارته، مثل الذي له على صاحبه من ذلك
ولَهـن  " [ كما قال الماتريـدي      ،لكل واحد من الزوجين من الحقوق كما لآلخر        -

، من الحقوق ما تلزمهن من حقوق األزواج، يلزم مثلها على           ]  علَيِهن ِمثُْل الَِّذي 
: وفصل الزمخشري فـي ذلـك فقـال       ،  )٦(." األزواج لهن، وإن كانت مختلفة    

، ويجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهـم علـيهن ِبـالْمعروفِ              "
وال ، هم ما ليس لهـن    وعادات الناس فال يكلفن   ، بالوجه الذي ال ينكر في الشرع     

                                         
 ).٢/٧٦٨( زهرة التفاسير ( ١)
  .)٤٨٢/ ٧( السنن الكبرى للبيهقي ( ٢)

 .)٥٣١/ ٤(ن ت شاكر جامع البيا=  تفسير الطبري ( ٣)  
 ).٥٣١/ ٤(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري  ( ٤)
 ).٥٣٣/ ٤(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري  ( ٥)
 ).١٦٣/ ٢(تفسير الماتريدي  ( ٦)



 

 )١٦٥٣(

واآلية تعـم جميـع   "، )١("وال يعنف أحد الزوجين صاحبه  ، يكلفونهن ما ليس لهم   
 . )٢("حقوق الزوجية

              ـنِكـيٍم عـِن حِز بِديِث ِبهوقد أكدت السنة ما ورد في اآلية الكريمة فِفي ح   
يا رسوَل اللَّـِه مـا حـقُّ        :  َأنَّه قَالَ  معاِويةَ بِن حيدةَ الْقُشَيِري عن َأِبيِه عن جدهِ       

َأن تُطِْعمها ِإذَا طَِعمتَ، وتَكْسوها إذا اكتسبت، ولَا تَـضِرب          «زوجِة َأحِدنَا؟ قَاَل    
  .»الْوجه، ولَا تُقَبح، ولَا تَهجر ِإلَّا ِفي الْبيِت

 وضع اإلسالم إجراءات  :نعند وقوع الخالف بين الزوجي: الحالة الثانية  
  فتؤخذ هذه التدابير ، وتدابير يتخذها الزوجان عند وقوع االختالف بينهما

وللقيام بحله قبل أن يستفحل ويصعب حله، وهذا بينه         ، لتخفيف حدة الخالف  
  :اهللا سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن بحسب نوع الخالف

 والالَِّتـي    [: يكون النشوز والنفور من الزوجة، وهذا كما في قوله تعالى            أن  :األول   
تَخَافُون نُشُوزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْمضاِجِع واضِربوهن فَِإن َأطَعنَكُم فَالَ تَبغُـواْ      

والنـشوز  ، لمرأة إذا حدث منها نشوز لزوجها      فا )٣(}علَيِهن سِبيالً ِإن اللّه كَان عِليا كَِبيرا      
متَى ظَهر لَه   " فالتوجيه القرآني للزوج    ، وبغضه، واإلعراض عنه ، هو ترك أمر الزوج   

ِمنْها َأماراتُ النُّشُوِز فَلْيِعظْها ولْيخَوفْها ِعقَاب اللَِّه ِفي ِعصياِنِه، فَِإن اللَّه قَد َأوجب حـقَّ               
الزتَهِصيعا مهلَيع مرحو تَهطَاعا وهلَيِج ع٤ (]و ( .  

: كما في قَولُه، وهي الهجر: فإن استجابت فبها ونعمت وإال ينتقل للمرحلة الثانية
هو َأن لَا يجاِمعها، ويضاِجعها : والهجر كما قال ابِن عباس] واهجروهن ِفي الْمضاِجِع[
عهرا ظَههلِّيويا واِشه٥(" لَى ِفر( .   

وهي الضرب الغير مبرح كما في      : فإن استجابت فبها ونعمت وإال ينتقل للمرحلة الثالثة       
} واضِربوهن فَِإن َأطَعنَكُم فَالَ تَبغُواْ علَيِهن سِبيالً ِإن اللّه كَان عِليـا كَِبيـرا             : [قوله تعالى 

واضـِربوهن، َأي إذا لـم يرتـدعن    : وقَولُـه : "كر ابن كثير المراد من الضرب فقال وذ

                                         
 .)٢٧٢/ ١( تفسير الزمخشري ( ١)
  ).٣٠٥/ ١( تفسير ابن عطية ( ٢)
   .٣٤، اآلية النساءسورة (٣)

  ).٢٥٧/ ٢(ر ط العلمية تفسير ابن كثي( ٤)    
 ).٢٥٧/ ٢(تفسير ابن كثير ط العلمية ( ٥)    



– 

  )١٦٥٤(

 وثبت في  صـِحيِح       )١ ("ِبالْموِعظَِة ولَا ِبالِْهجراِن، فَلَكُم َأن تَضِربوهن ضربا غَير مبرحٍ        
صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأنَّه قَاَل ِفـي حجـِة         عن جاِبٍر عِن النَِّبي     ، مسِلٍم ما يؤيد هذ المعنى    

واتَّقُوا اللَّه ِفي النِّساِء، فَِإنَّهن ِعنْدكُم عوان، ولَكُم عليهن أن ال يـوِطْئن فُرشَـكُم              «الْوداِع  
 علـيكم ِرزقُهـن   َأحدا تَكْرهونَه، فَِإن فَعلْن ذَِلك فاضربوهن ضربا غير مبـرح، ولهـن       

  ".»وِكسوتُهن ِبالْمعروِف
عند حدوث هذه الحالة فإن :  أن يكون النشوز والنفور من كال الزوجين:الثاني    

ليقوما بالصلح بين ، وحكماً من أهلها، التوجيه القرآني  بأن يبعث حكماً من أهله
اقَ بيِنِهما فَابعثُواْ حكَما من َأهِلِه وحكَما من وِإن ِخفْتُم ِشقَ{:كما في قوله تعالى ، الزوجين

   )٢(}َأهِلها ِإن يِريدا ِإصالَحا يوفِِّق اللّه بينَهما ِإن اللّه كَان عِليما خَِبيرا
يعني بقوله جل ثناؤه : "وفسر الطبري معنى الشقاق بين الزوجين في اآلية فقال     

وإن علمتم أيها الناس شقاق بينهما ، وذلك مشاقة كل واحد : أي] ن ِخفْتُم ِشقَاقَ بيِنِهماوِإ[
منهما صاحبه، وهو إتيانه ما يشقّ عليه من األمور، فأما من المرأة، فالنشوز وتركها 

ف أداء حق اهللا عليها الذي ألزمها اهللا لزوجها، وأما من الزوج، فتركُه إمساكها بالمعرو
ثم بينت  اآلية الكريمة ما يفعل في هذه الحالة في قوله ،  )٣(" أو تسريحها بإحسان

حكَماً ِمن َأهِلِه رجال مقنعاً، رضياً، : "أي] فَابعثُواْ حكَما من َأهِلِه وحكَما من َأهِلها:[تعالى
ن من أهلهما، ألن يصلح لحكومة العدل واإلصالح بينهما، وإنما كان بعث الحكمي

األقارب أعرف ببواطن األحوال، وأطلب للصالح، وإنما تسكن إليهم نفوس الزوجين، 
ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة، وموجبات 

  . )٤("ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن األجانب وال يحبان أن يطلعوا عليه
 ذكر القرآن توجيهات :مرار الخالف بين الزوجينعند است: الحالة الثالثة 

للزوجين في حالة الفراق بينهما إذا  لم يقع الصلح؛ ليقلل من تأثير الطالق 
 :على األسرة قدر اإلمكان، ومنها

                                         
 ).٢٥٨/ ٢(  تفسير ابن كثير ط العلمية   ( ١)
   .٣٥، اآلية النساءسورة (٢)
  ).٣١٨/ ٨(جامع البيان ت شاكر .  تفسير الطبري ( ٣)
  ).٥٠٨/ ١(تفسير الزمخشري  ( ٤)



 

 )١٦٥٥(

 إذا طُلقت المرأة فعليها أن تعتد :اإلمساك للزوجة بمعروف أو التسريح بإحسانـ 
لرجل إما اإلمساك بمعروف، أو التسريح  بإحسان، ثالثة قروء، وبعد العدة أمر اهللا ا

وِإذَا طَلَّقْتُم النَّساء فَبلَغْن َأجلَهن فََأمِسكُوهن ِبمعروٍف َأو سرحوهن {:كما في قوله تعالى
 ، قال ابن )١(}م نَفْسه ِبمعروٍف والَ تُمِسكُوهن ِضرارا لَّتَعتَدواْ ومن يفْعْل ذَِلك فَقَد ظَلَ

هذَا َأمر ِمن اللَِّه، عز وجلَّ ِللرجاِل، ِإذَا طَلَّقَ َأحدهم الْمرَأةَ طَلَاقًا : "كثير في تفسير اآلية
قَ ِمنْهبي لَما، وتُهتْ ِعدا ِإذَا انْقَضِرهِفي َأم ِسنحي ةٌ، َأنعجا ِفيِه رهلَيع ا لَهم ارا ِإلَّا ِمقْد

ا، َأيِسكَهمي ا َأنا، فَِإمتُهعجِفيِه ر ِكنُهمي : وهوٍف ورعِة ِنكَاِحِه، ِبمما، ِإلَى ِعصهتَِجعري
ا حكُهتْري ا، َأيهحرسي وِف، َأورعا ِبالْمتَهِعشْر نِْوييا، وِتهعجلَى رع شِْهدي تَّى َأن

تَنْقَِضي ِعدتُها ويخِْرجها ِمن منِْزِلِه ِبالَِّتي ِهي َأحسن، ِمن غَيِر ِشقَاٍق ولَا مخَاصمٍة ولَا 
  ) ٢(." تَقَابٍح

فـال يجـوز   ، مالهـا    حفظ اإلسالم  حق المـرأة فـي         :حفظ مال المرأة عند الطالق    
نـت إرادة الفـراق مـن الـزوج،  قـال            إذا كا ، للزوج االعتداء عليه حتى وإن طلقها     

وِإن َأردتُّم اسِتبداَل زوٍج مكَان زوٍج وآتَيـتُم ِإحـداهن ِقنطَـارا فَـالَ تَْأخُـذُواْ                { :تعالى
                كُمـضعى بَأفْـض قَـدو ـفَ تَْأخُذُونَـهكَيِبينـا وِإثْماً متَاناً وهب ًئا َأتَْأخُذُونَهشَي ِإلَـى  ِمنْه

ــنكُم ميثَاقًــا غَِليظًــا ــرَأةً ، )٣(}بعــٍض وَأخَــذْن ِم فَــاِرقَ امي َأن كُمــد َأح ادِإذَا َأر َأي
ويستَبِدَل مكَانَها غَيرها، فَلَا يأخذ ِمما كَان َأصدقَ الْـُأولَى شَـيًئا، ولَـو كَـان قنطـارا                  

 .) ٤(" من المال
، لت توجيهـات القـرآن األبنـاء أيـضاً فـي حالـة الطـالق            شم: حفظ حقوق األبناء  

 اذا لـم يوجـد مـن    –ولذلك أمر اهللا األم بإرضـاع ابنهـا   ، للحفاظ عليهم من الضياع   
قَـاَل  ،  وأمـر الـزوج باإلنفـاق علـى مطلقتـه علـى قـدر اسـتطاعته                -يرضعه
لَـده، وجـب علَـى الْواِلـِد        إذا طلق زوجتَه ولَه ِمنْها ولَد، فََأرضعتْ لَـه و         : "الضحاك

                                         
   .٢٣١سورة البقرة، اآلية (١)
 ).٤٧٥/ ١( كثير ط العلمية تفسير ابن ( ٢)
    .٢١-٢٠، النساءسورة (٣)
  ).٢١٢/ ٢(تفسير ابن كثير ط العلمية  ( ٤)



– 

  )١٦٥٦(

والْواِلـداتُ يرِضـعن    { :وذلـك فـي قولـه تعـالى       ،) ١(" نَفَقَتُها وِكسوتُها ِبـالْمعروفِ   
                   ـنقُهِرز لُـوِد لَـهوعلَـى الْمةَ وـاعضالر ـِتمَأن ي ادَأر نِن ِلمِن كَاِملَيلَيوح نهالَدَأو

نتُهوِكسا وهعسِإالَّ و وِف الَ تُكَلَّفُ نَفْسرع٢(} ِبالْم(.  

                                         
 ).٤٧٩/ ١(تفسير ابن كثير ط العلمية  ( ١)
    .٢٣٣، البقرةسورة (٢) 



 

 )١٦٥٧(

  الخاتمة
، وختاماً بعد هذا االستعراض لتوجيهات  القرآن الكريم لتنمية األسرة اجتماعياً         

ونصل  يتضح لنا مدى اهتمام القرآن بصالح األسرة وصيانتها من شتى عوامل الهدم ،
  :إلى نتائج متعددة

 اللبنة األولى لبناء المجتمع وبصالحها يصلح المجتمعاألسرة هي . 
  مؤسسة تربوية أو اجتماعية القيام بهااألسرة لها مهام ال يمكن ألي. 
             النموذج اإلسالمي في تنمية األسرة، وتشريعه التـشريعات لتماسـكها وقوتهـا

واستمرارها، ونقلها من التفكك واالنهيار، من األدلـة علـى صـالحية المـنهج          
 .سالمي  لكل زمان ومكاناإل

       حظيت المرأة بتكريم وعناية في اإلسالم لم تنله أي امرأة في دين أو ملـة علـى
 . وجه األرض

         حتى بعـد اكتمـال    ،  قام اإلسالم برعاية متكاملة وشاملة لألسرة من قبل تكوينها
 :البناء ومعرفة كل فرد ماله وما عليه، وذلك بتحقيق ما يلي

 جتماعية ألفراد األسرة وذلك عن طريق عدة أمورإشباع االحتياجات اال: 
  .الحث على الزواج - ١
 .الحث على اختيار الزوج الصالح - ٢
 .إيجاد روح التعاون والتكامل في األسرة - ٣
 .األمر بالمعاشرة للزوجة بالمعروف - ٤
 .تنمية روح الشعور بالمسؤولية عند األبناء تجاه الوالدين - ٥
  أحوال ثالثة وهيتوجيهات القرآن لحل مشكالت األسرة، في: 

 وضـع القـرآن الكـريم       :ما قبل وقوع الخالف بين الزوجين     : الحالة األولى  -
وذلك بـأن جعـل لكـل      ، أحكاماً وتشريعات  تمنع وقوع االختالف بين الزوج       
 .واحد منهما حقوقا وواجبات يجب عليه أن يقوم بها

ءات  وضـع اإلسـالم إجـرا   :عند وقوع الخالف بين الزوجين   : الحالة الثانية  -
فتؤخـذ هـذه التـدابير    ، وتدابير يتخذها الزوجان عند وقوع االختالف بينهمـا   

وللقيام بحله قبل أن يستفحل ويصعب حله، وهذا ذكـره          ، لتخفيف حدة الخالف  
  :اهللا سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن بحسب نوع الخالف



– 

  )١٦٥٨(

والالَِّتي {  :الى أن يكون النشوز والنفور من الزوجة وهذا كما في قوله تع:األول
تَخَافُون نُشُوزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْمضاِجِع واضِربوهن فَِإن َأطَعنَكُم فَالَ تَبغُواْ 

   )١(}علَيِهن سِبيالً ِإن اللّه كَان عِليا كَِبيرا
وِإن  {: كما في قوله تعالى وهذا:  أن يكون النشوز والنفور من كال الزوجين:الثاني

 فِِّق اللّهوا يالَحا ِإصِريدا ِإن يِلهَأه نا مكَمحِلِه وَأه نا مكَمثُواْ حعا فَابِنِهميِشقَاقَ ب ِخفْتُم
  )٢(}بينَهما ِإن اللّه كَان عِليما خَِبيرا

كر القرآن توجيهات للزوجين في حالة لم       ذ:  عند استمرار الخالف بين الزوجين     :الثالث
وقـد  ، يتم الصلح  عند وقوع الخالف بينهما بأن يكون الفراق بين الـزوجين بـالطالق           

 :جعل للطالق أحكاماً متعددة منها
وِإذَا { :  كما في قوله تعالى: ـ اإلمساك للزوجة بمعروف أو التسريح لها بمعروف

جلَهن فََأمِسكُوهن ِبمعروٍف َأو سرحوهن ِبمعروٍف والَ تُمِسكُوهن طَلَّقْتُم النَّساء فَبلَغْن َأ
 هنَفْس ظَلَم فَقَد ْل ذَِلكفْعن يمواْ وتَدا لَّتَعار٣(}ِضر(   

 وآتَيتُم وِإن َأردتُّم اسِتبداَل زوٍج مكَان زوٍج{قال تعالى: حفظ مال المرأة عند الطالق
وكَيفَ تَْأخُذُونَه وقَد  ِإحداهن ِقنطَارا فَالَ تَْأخُذُواْ ِمنْه شَيًئا َأتَْأخُذُونَه بهتَاناً وِإثْماً مِبيناً

 يفَاِرقَ َأي ِإذَا َأراد َأحدكُم َأن"، )٤(}َأفْضى بعضكُم ِإلَى بعٍض وَأخَذْن ِمنكُم ميثَاقًا غَِليظًا
امرَأةً ويستَبِدَل مكَانَها غَيرها فَلَا يأخذ ِمما كَان َأصدقَ الُْأولَى شَيًئا ولَو كَان قنطارا من 

   )٥(." المال
للحفاظ ، شملت توجيهات القرآن األبناء أيضاً في حالة الطالق: ـ حفظ حقوق األبناء

 وأمر -  اذا لم يوجد من يرضعه–م بإرضاع ابنها ولذلك أمر اهللا األ، عليهم من الضياع
والْواِلداتُ { :الزوج باإلنفاق على مطلقته على قدر استطاعته وذلك في قوله تعالى

                                         
    .٣٤، النساءسورة (١) 
    .٣٥، النساءسورة (٢) 
    .٢٣١، البقرةسورة (٣) 
    .٢١، النساءسورة (٤) 
  ).٢١٢/ ٢(ير ابن كثير ط العلمية تفس ( ٥)



 

 )١٦٥٩(

 نقُهِرز لُوِد لَهوعلَى الْمةَ واعضالر ِتمَأن ي ادَأر نِن ِلمِن كَاِملَيلَيوح نهالَدَأو نِضعري
ِكسا وهعسِإالَّ و وِف الَ تُكَلَّفُ نَفْسرعِبالْم نتُه١(}و(   

 هم التوصياتأ: 
يحتاج موضوع  التنمية إلى مزيد من العناية والدراسة وربطها بتوجيهات  -

 .القرآن في هذا الباب، وغيرها من األبواب
 .يمكن عمل دراسات في الدراسات العليا كالماجستير في هذا الباب -
 الطالب في الجامعات أمثال هذه المواضيع تزيد المؤمن ثباتاً تدريس -

 .ورسوخا في دينه
يستفاد من أمثال هذه المواضيع في الرد على الهجمات الشرسة على  -

 .اإلسالم والمسلمين
 .يمكن االستفادة من مثل هذه المواضيع في الدعوة إلى اإلسالم  -
 .توجيه الدعاة إلبراز تكريم اإلسالم  للمرأة -

                                         
    .٢٣٣، البقرةسورة (١) 



– 

  )١٦٦٠(

  :المراجع
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا : المؤلف، أساس البالغة .١

دار الكتب العلمية، : الناشر، محمد باسل عيون السود: تحقيق،)هـ٥٣٨: المتوفى(
   لبنان-بيروت 

دار سحنون : محمد الطاهر بن عاشور، دار النشر : التحرير والتنوير اسم المؤلف .٢
  .م١٩٩٧ - تونس -زيع للنشر والتو

عبد الحميد : المؤلف،)في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير(تفسير ابن باديس  .٣
علق عليه وخرج آياته : المحقق،)هـ١٣٥٩: المتوفى(محمد بن باديس الصنهاجي 

األولى، : الطبعة. لبنان-دار الكتب العلمية بيروت: الناشر.وأحاديثه أحمد شمس الدين
  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ، :  تفسير القرآن العظيم اسم المؤلف .٤
  .ه١٤٠١ –دار الفكر  بيروت : دار النشر 

محمد بن محمد بن محمود، أبو : المؤلف،)تأويالت أهل السنة(تفسير الماتريدي  .٥
ار الكتب د: الناشر ،مجدي باسلوم. د: المحقق،)هـ٣٣٣: المتوفى(منصور الماتريدي 

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى، : الطبعة،  بيروت، لبنان- العلمية 
محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري :  الجامع الصحيح المختصر اسم المؤلف .٦

 ، الطبعة ١٩٨٧ - ١٤٠٧ -  بيروت - اليمامة ، دار ابن كثير : الجعفي ، دار النشر 
  .مصطفى ديب البغا. د: الثالثة ، تحقيق : 

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي :  امع الصحيح سنن الترمذي اسم المؤلفالج .٧
أحمد محمد شاكر :  بيروت ، تحقيق -دار إحياء التراث العربي : السلمي ، دار النشر 

  وآخرون
دار  :بيروت :الناشر مصطفى الخشاب،:المؤلف، دراسات في علم االجتماع العائلي .٨

  .م١٩٦٦ النهضة العربية 
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة : المؤلف، سيرزهرة التفا .٩

  .دار الفكر العربي: دار النشر،)هـ١٣٩٤: المتوفى(
دار : محمد بن يزيد أبو عبداهللا القزويني ، دار النشر :  سنن ابن ماجه اسم المؤلف .١٠

  محمد فؤاد عبد الباقي:  ، تحقيق -  - بيروت -الفكر 



 

 )١٦٦١(

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر :  سم المؤلفسنن البيهقي الكبرى ا .١١
:  ، تحقيق ١٩٩٤ - ١٤١٤ -  مكة المكرمة -مكتبة دار الباز : البيهقي ، دار النشر 
 -محمد عبد القادر عطا

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم :  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان اسم المؤلف .١٢
 ، الطبعة ١٩٩٣ -  ١٤١٤ -  بيروت -الرسالة مؤسسة : التميمي البستي ، دار النشر 

  شعيب األرنؤوط: الثانية ، تحقيق : 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن : المؤلف، صحيح الجامع الصغير وزياداته .١٣

: الناشر،)هـ١٤٢٠: المتوفى(الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 
  . المكتب اإلسالمي

  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ، دار :صحيح مسلم اسم المؤلف .١٤
: الطبعة، محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت ، تحقيق -دار إحياء التراث العربي : النشر 

  .٢: عدد األجزاء،  م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب : المؤلف، جامع البيان في تأويل القرآن .١٥

: الناشر، أحمد محمد شاكر: المحقق، )هـ٣١٠: المتوفى( أبو جعفر الطبري اآلملي،
  . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة

أبو القاسم :  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل اسم المؤلف .١٦
 - ث العربي دار إحياء الترا: محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، دار النشر 

  عبد الرزاق المهدي: بيروت ، تحقيق 
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور : المؤلف، لسان العرب  .١٧

 بيروت –دار صادر : الناشر،) هـ٧١١: المتوفى (ي اإلفريقياألنصاري الرويفع
  ١٥: عدد األجزاء، هـ ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة

أبو محمد عبد الحق بن غالب :  الكتاب العزيز اسم المؤلفالمحرر الوج يز في تفسير  .١٨
م ، ١٩٩٣ -هـ١٤١٣ - لبنان - دار الكتب العلمية : بن عطية األندلسي ، دار النشر 

  عبد السالم عبد الشافي محمد: االولى ، تحقيق : الطبعة 
فاظ مؤصل ببيان العالقات بين أل( المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم  .١٩

: الناشر ،محمد حسن حسن جبل. د: المؤلف،)القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها



– 

  )١٦٦٢(

في ترقيم واحد  (٤: عدد األجزاء . م٢٠١٠األولى، : الطبعة،  القاهرة–مكتبة اآلداب 
  ).متسلسل

مؤصل ببيان العالقات بين ألفاظ (المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم  .٢٠
: الناشر، محمد حسن حسن جبل. د: المؤلف، ) بأصواتها وبين معانيهاالقرآن الكريم

  . م٢٠١٠األولى، : الطبعة، مكتبة اآلداب القاهرة
أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى (مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المؤلف،  المعجم الوسيط .٢١

  ]افق للمطبوعترقيم الكتاب مو[، دار الدعوة: الناشر)محمد النجار/ حامد عبد القادر / 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد : المؤلف، النهاية في غريب الحديث واألثر .٢٢

: المتوفى(بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 
طاهر أحمد : تحقيق،م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية : الناشر،)هـ٦٠٦

  .يح محمود محمد الطنا-الزاوى 
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي : المؤلف، الوسيط في تفسير القرآن المجيد .٢٣

الشيخ عادل أحمد : تحقيق وتعليق، )هـ٤٦٨: المتوفى(الواحدي، النيسابوري، الشافعي 
،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الناشر

 . م١٩٩٤ -   هـ١٤١٥األولى، : الطبعة
 



 

 )١٦٦٣(

  
  
  
  
  
  

  
  

  :المقدمة
اهتم علماء اللغة بالدرس الداللي للغات، وتناولوه من جوانب شتى أكدت أهمية            

ونظريات الغـرب   .  معرفة المعنى والتوصل إليه عند صاحب اللغة، وطرائقه في ذلك         
في هذا المضمار مسبوقة بانتباه علمائنا العرب قبل زمن طويل إلى تلـك التفـصيالت               

 بين أيدينا كثيرا من مباحث علم الداللة وتفاصيلها التـي قلمـا             التي لو جمعت لوضعت   
فنحن ندرسه بضمن دراسات علم اللغـة، نـاظرين فـي           .  تناولتها كتب العربية اليوم   

مؤلفات لم يحمل كثير منها أنفاس العرب وأمثلتهم التي سخروا لها جهودا فذة، فكتبـوا               
 الدرس اللغـوي القـديم بالمباحـث        هذا البحث يضرب مثال الهتمامات    .  فيها متأملين 

الداللية ويقدم جهدا ألحد هؤالء الذين نظروا في أعماق العربية فاستخرجوا من كنوزها             
، )شـرح أدب الكاتـب    (وهذا العالم هو الجواليقي وبحثه الداللي فـي كتابـه           ، وابدعوا

قه فـي هـذه     ونرتجي ان يوفّى شيئا من ح     . اخترناه مثال لمتابعة هذه الدراسات السباقة     
  . اإلضاءة

، )١( أبو منصور، موهوب بن أحمد بن محمـد بـن الخـضر الجـواليقي                :الجواليقي
وتسميته الجواليقي، كما ذكر ابن خلكان، نسبة إلى عمل الجوالق وبيعهـا وهـي نـسبة     

وهو اسم أعجمـي معـرب،      ... بل ينسب إلى آحادها   . شاذة ألن لجموع ال ينسب إليها     
  .)٢(تمعان في كلمة واحدة عربيةوالجيم والقاف ال يج

                                         
  .١٣/٥٣، ومعجم المؤلفين ١١/١٠٦، والكامل في التاريخ ٣/٣٦٧ األنساب )١(
  .٥/٣٤٤وفيات األعيان ) ٢(

 
 

 
   قسم اللغة والنحو والصرف- أستاذ اللغة والنحو المشارك 

  كلية اللغة العربية
   المملكة العربية السعودية- جامعة أم القرى

  



– 

  )١٦٦٤(

، وذهب فريق من المؤرخين ومنهم      )١(ولد سنة خمس وستين وأربعمائة هجرية     
تلميذه ابن الجوزي إلى أنه ولد في شهر ذي الحجـة سـنة سـت وسـتين وأربعمائـة       

  .)٣( بالتاريخ الميالدي١٠٧٣وذكر بروكلمان أن هذا التاريخ يوافق سنة . )٢(هجرية
. ، واختلفوا في سنة وفاته    )٤( أنه نشأ بباب المراتب في بغداد      وذكر ابن الجوزي  

وتبعهما ياقوت فـي  ، هـ٥٣٩ أنه مات سنة  )٦(، وأبو البركات األنباري   )٥(فقال السمعاني 
، )١٠(، وابن كثير  )٩(، أما ابن األثير في الكامل في التاريخ       )٨(، وابن خلكان  )٧(معجم األدباء 
التـي توافـق سـنة    (هـ  ٥٤٠أرخوا لوفاته السنة    ، فقد   )١٢(، وابن العماد  )١١(وابن رجب 

هـ؛ ألن الذين ذكروا وفاته في هذه       ٥٤٠والصحيح سنة   : "، وقال محرم جلبي   )م١١٤٥
السنة وضعوا كتبهم على السنين فذكروا وفاته في تلك السنة، أما الـذين أرخـوا سـنة               

  .)١٣("هـ فإن كتبهم على األسماء ال على السنين٥٣٩
 واألدبية التي بلغها أبو منصور في عصره أكبر األثر فـي            كان للمنزلة اللغوية  

اختياره لكرسي التدريس في المدرسة النظامية ببغداد وهي أعلى مؤسسة علمية آنـذاك،        
وقد تولى هذا المنصب بعد أن عزل عنه علي بن أبي زيد الفصيحي، وكان قد خلف أبا                 

هذه المدرسة حتى انتهى بـه      ظل أبو منصور أستاذ اللغة واألدب في        . زكريا التبريزي 
  .)١٤(األمر إلى أن يختاره الخليفة المقتفي ألمر اهللا لنفسه في إمامته الصالة

                                         
  .٤/١٢٧، وشذرات الذهب ١١/١٠٦، والكامل في التاريخ ٣/٣٦٨ األنساب )١(
  .١٩/٢٠٧ ومعجم األدباء ١٠/١١٨م  المنتظ)٢(
  .١/١٦٣ تاريخ األدب العربي )٣(
  .٥/٣٤٤، ووفيات األعيان ١٩/٢٠٧، ومعجم األدباء ١٠/١١٨المنتظم : ينظر) ٤(
  .٣/٣٦٨ األنساب )٥(
  .٢٩٧ نزهة األدباء )٦(
  .١٩/٢٠٧ معجم األدباء )٧(
  .٤/٤٢٦ وفيات األعيان )٨(
  . ١١/١٠٦ الكامل في التاريخ )٩(
  .١٢/٢٢٠ البداية والنهاية في التاريخ )١٠(
  .١/٢٠٦ الذيل على طبقات الحنابلة )١١(
  .٤/١٢٧ شذرات الذهب )١٢(
  .٢٤ المختصر في النحو )١٣(
  .٥٧، وأبو منصور الجواليقي وآثاره في اللغة، ١٥/٦٧ معجم األدباء )١٤(



 

 )١٦٦٥(

        صنف الجواليقي مصنفات تدل على علمه والمكانة التـي وصـل إليهـا فيـه،              
المعرب، وشرح أدب الكاتب، وتكملة إصالح ما تغلـط بـه العامـة، وشـرح          : )١(منها

، وردود الجواليقي على ما جاء في مخاطبة جـرت بـين الزجـاج              مقصورة ابن دريد  
وثعلب، ومختصر صحاح الجوهري، وما جاء على فعلت وافعلت، ومختـصر شـرح             

  .أمثلة سيبويه، والعروض، وغلط الضعفاء من الفقهاء
  ):شرح أدب الكاتب(المؤلَّف 

  :)٢(شرح أدب الكاتب للجواليقي واحد من شروح متعددة لهذا الكتاب نذكرها
  .)٣()هـ٣٣٩(  شرح أدب الكاتب ألبي القاسم الزجاجي المتوفى سنة . ١
  .)٤()هـ٣٥٦(  شرحه ألبي علي القالي المتوفى سنة . ٢
شرح صدر الكتاب، ومختصر شرح صدر األدب البن القوطية المتوفى سنة           . ٣

  .)٥()هـ٣٦٧(
  . )٦(  شرح أدب الكاتب ألبي الحسن، محمد بن يحيى بن عليم البطليوسي. ٤
قتضاب في شرح أدب الكاتب البن السيد البطليوسـي المتـوفى سـنة               اال. ٥

  ).هـ٥٢١(
  ).هـ٥٤٠(  شرح أدب الكاتب ألبي منصور الجواليقي المتوفى سنة . ٦
  قبسة الطالب في شرح خطبة أدب الكاتـب، ألبـي البركـات األنبـاري              . ٧

  .)٧()هـ٥٧٧(المتوفى سنة 
مي المتـوفى سـنة       شرح أدب الكاتب ألبي جعفر أحمد بـن داود الجـذا          . ٨

  .)٨()هـ٥٩٨(

                                         
  .٣/٣٣٦إنباه الرواة : ، وينظر٣٤٣ -٥/٣٤٢ وفيات األعيان )١(
  .١٩١أبو منصور الجواليقي، وآثاره في اللغة :  قبل الدكتور عبد المنعم التكريتي، ينظرذكرها من) ٢(
  .٢/٧٧ بغية الوعاة )٣(
  .١/٥٢٥ نفسه )٤(
  .٢/١٧ نفسه )٥(
  . ١/٣٠٦ نفسه )٦(
  .٢/٨٧ نفسه )٧(
  .١/٣٠٦ نفسه )٨(



– 

  )١٦٦٦(

  شرح أدب الكاتب ألبي جعفر أحمد بن يوسف بن علي اللبلي المتوفى سنة             . ٩
  .)١()هـ٦٩١(

سألني جماعة من   : "ذكر الجواليقي في مقدمة كتابه الغاية من تأليفه وسببه، قال         
أهل العلم أن أذكر لهم من شرح خطبة أدب الكاتب ألبي محمد عبد اهللا بن مـسلم بـن                   

 وتفسير أبياته وإيضاح مشكالته، وتبين ما رد عليه فيه مـا        -رحمه اهللا -يبة الدينوري   قت
، وقد ذهب مصطفى الرافعي إلى أن       )٢(" ال تسع جهالته، فأجبتهم إلى ذلك وباهللا أستعين       

ــال      ــة، فق ــة النظامي ــي المدرس ــدروس ف ــض ال ــو بع ــشرح ه ــذا ال   : ه
لمدرسة فأنت من هذا الكتاب كأنك      وما نشك أن هذا الشرح هو بعض دروسه في تلك ا          "

بإزاء كرسي التدريس في ذلك العهد تسمع من رجل انتهـت إليـه إمامـة اللغـة فـي            
  .)٣("عصره

في مجموعة المباحث هذه نعرض للموضوعات التي اهتم بها علم الداللة ولهـا   
 .أمثلة كثيرة في شرح أدب الكاتب من وجهة نظر علماء الداللة المحدثين وبتقـسيماتهم             

وقد اهتم الجواليقي في كثير من أجزاء كتابه بتناول الكلمة وتقديم معناهـا مـن خـالل             
وفي شرحه متابعة ألدب الكاتب في ذكر كلمات الحقل الداللي نستطيع أن نجـد     . السياق

وهذه األفكار الخاصة بما يدخل فـي       . لها أمثلة كثيرة من خالل حديثه في الفروق مثالً        
تناوله، وإن كانت حديثة هي من حيث الجمـع وتـداول معانيهـا             الحقول الداللية وما ن   

معروفة في كتب القدماء، وال سيما معجمات المعاني التي نلمح ما يماثل محتواهـا فـي    
أما مشكالت المعنى فقد وجـدنا لهـا ذكـرا فـي كتابـه وآراء       .  أدب الكاتب وشرحه  

وأخيرا كتبنا فـي التفـسيرات      . استعرضناها، وتناولنا إلى ذلك التطور الداللي بطرائقه      
  .المعجمية فيجد القارئ تفصيالت كل هذا في الصفحات اآلتية

  :السياق
معنى الكلمة عند أصحاب النظرية السياقية للمعنى هو استعمالها في اللغـة أو             
الطريقة التي تستعمل بها؛ ولهذا يصرح فيرث بأن المعنى ال ينكـشف إال مـن خـالل            

ويقول أصحاب هـذه النظريـة    . وضعها في سياقات مختلفة   : أيتسييق الوحدة اللغوية،    
                                         

  .٣٣٥، ٢/٥٣٨، و١١، و١/٩نقل عن البغدادي في الخزانة، ) ١(
  .٨  شرح أدب الكاتب)٢(
  .٤ نفسه، مقدمة الرافعي)٣(



 

 )١٦٦٧(

وإن . معظم الوحدات الداللية تقع في مجاورة وحدات أخـرى        : في شرح وجهة نظرهم   
معاني هذه الوحدات ال يمكن وصفها أو تحديدها إال بمالحظة الوحدات األخـرى التـي         

ات والمواقف التي تـرد     تقع مجاورة لها وعلى هذا تتطلب معاني الكلمات تحليالً للسياق         
  .)١(فيها

صرح أولمان بأن المعجمي يجب أوالً أن يالحظ كل كلمة في سياقاتها كما ترد              
فـي  : أننا يجب أن ندرسها في واقع عملـي أي        : في الحديث أو النص المكتوب بمعنى     

الكالم ثم نستخلص من هذه األحداث الواقعية العامل المشترك العام، ونسجله على أنـه              
  .)٢( أو المعاني للكلمةالمعنى

إن هذا المنهج يفيد الباحـث الـذي يريـد أن يتتبـع اسـتعماالت الكلمـة أو                  
  .)٣(استخداماتها العملية في التعبيرات المختلفة

وفي شرح الجواليقي ألدب الكاتب الذي خصص في كثير من أبوابـه لـشرح              
ت فـي سـياقاتها التـي       أبيات كتاب ابن قتيبة نجد اهتماما واضحا بتبيين معاني الكلما         

وشرح مثل هذه المعاني بضمن سياقات ورودها مهم جدا، كما هو واضح            .  وردت فيها 
لمعرفة المعاني التي أرادها أصحابها وكذلك المعاني التي أدت بابن قتيبة إلى االستشهاد             

فمن ذلـك شـرح الجـواليقي    . أدب الكاتب ليستفيد منها المتعلمون : بها في أبواب كتابه   
  :)٤(مراد من كلمة في بيت للنابغة الجعديلل

  سألتني جارتي عن أمتي             وإذا ما عي ذو اللب يسل
  :)٥ (، قال األعشى"امرأته: جارته هنا: "قال

وواضح من قوله هنا أن المراد بجارة هنـا         .   )٦(" أيا جارتا بيني، فإنك طالقة    
عشى للكلمة في سياق يتضح منه      جارة خاصة وهي الزوجة، وقد استند إلى استعمال األ        

فمجـاورة كلمـة جـارة     . وال تكون لغيرها  ) طالقة(أنها الزوجة لوجود قرينة هي كلمة       
                                         

  .٦٩ -٦٨علم الداللة، أحمد مختار عمر، :  ينظر)١(
  .٧٢ نفسه )٢(
  .٧٤ نفسه )٣(
  .٩٨ ديوانه )٤(
بدل " يا جارتي : "، وفي رواية الديوان   ١٢٢ديوانه  ". كذلك أمور الناس غاد وطارقه    : " هذا صدر بيت وعجزه    )٥(

  ".ايا جارتا"من 
  .١٢١ شرح أدب الكاتب )٦(



– 

  )١٦٦٨(

وهو . للكلمات األخرى في السياقين ومالحظتها أدت بالجواليقي إلى استنتاج المراد منها          
ـ           ي يفعل هذا في كثير من شروحه لألبيات واألقوال، شأنه في ذلك شـأن المتبحـرين ف

علوم اللغة والربط بين السياقين وتحليله لهما هو الذي أوصل إلى إيضاح معنـى غيـر                
  .غالب على كلمة جارة، ألنها جاءت على سبيل تخصيص العام

ومن أصحاب نظرية السياق من ركز على السياق اللغوي أو السياق اللفظـي،             
دي لكلمة ما فـي     وقد عرف الرصف بأنه االرتباط االعتيا     . وتوافق الوقوع أو الرصف   
ومن أمثلة ذلك ارتبـاط كلمـة منـصهر مـع مجموعـة        . لغة ما بكلمات أخرى معينة    

ويعالج الرصـف   .  )١(ولكن ليس مع جلد مطلقًا    ... حديد، نحاس، ذهب، فضة   : الكلمات
  .)٢(الكلمات المفردة التي لها عالقة متبادلة ذات أهمية داللية

جملة ال تعـد كاملـة المعنـى إال إذا    ويجب أن ينتبه إلى أهمية فهم السامع، فال       
صيغت طبقًا لقواعد النحو، وراعت توافق الوقوع بين مفردات الجملة، وتقبلهـا أبنـاء              

ونجد في باب تأويل المستعمل من مزدوج الكـالم فـي           .  اللغة وفسروها تفسيرا مالئما   
الً أو لـم    شرح أدب الكاتب كلمات ترافقت أحيانًا فما تستعمل في مواضع أخرى إال قلي            

تستعمل مع غير الكلمات التي عرفت مذكورة معها ومن ذلك قول العـرب حيـاك اهللا                
  .)٣(وبياك وقولهم هو جائع نائع

 وقد ذكر الجواليقي لبياك خمسة تفسيرات نقلها عن الفراء وهذه الكلمة ترافـق           
ـ   . حياك، فهو تراصف   ن وذكر النائع أنه الجائع نفسه، وأنه اتباع كحسن بـسن وإنـه م

ومثال آخر نجـده    . وال يشترط العكس في الكلمتين    . وهي كلمة ترافق جائع   .  )٤(العطش
وهو فُحال النخـل وبالتـشديد وال    : "في شرح الجواليقي إذ نجد تصحيحا لقول ابن قتيبة        

فُحال في غير النخل كمـا      : وال يقال : وكان الصواب أن يقول   : "إذ يقول .  )٥("فحل: يقال

                                         
  . ٧٤ علم الداللة، أحمد مختار عمر، )١(
  .٧٧ نفسه، )٢(
  .١٥٤ -١٥١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .١٥٦ نفسه )٤(
  .١/٧٢الجمهرة : ، وينظر٨٠ أدب الكاتب )٥(



 

 )١٦٦٩(

فهنا نجد تنبيها على ارتباط كلمة فحال بكلمة نخل وهو تراصـف  .   )١("قال ابن السكيت 
  .وهذا النوع من االرتباط انتبه إليه لغويونا القدماء ونبهوا عليه في كتبهم

  :الحقول الداللية
الحقل الداللي او الحقل المعجمي هو مجموعة من الكلمـات تـرتبط دالالتهـا             

هو قطاع متكامل من المـادة      : و لمن بقوله  عرفه أ . وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها     
وتقول النظرية المسماة بهذه الحقول أنه لكـي        . اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة      

ويقـول  .  يفهم معنى كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة من الكلمات المتصلة بها دالليا            
). موضـوع الفرعـي  إنه يجب دراسة العالقات بين المفردات داخل الحقل أو ال         : (ليونز

وهدف التحليل للحقول الداللية هو جمع كل الكلمات التي تخص حقالً معينًا، والكـشف              
فكلمات كل لغـة طبقًـا      . )٢(عن صالتها الواحد منها باآلخر، وصالتها بالمصطلح العام       

لهذه الفكرة تصنف في مجموعات ينتمي كل منها إلى حقل داللي معين وعناصـر كـل      
  .  معنى اآلخر، ويستمد قيمته من مركزه داخل النظامحقل يحدد كل منها

وقد كان العرب سباقون في مجال االهتمام بمعجمات الموضوعات وهي شبيهة           
  بمعجمات الحقول الداللية فكالهما يقسم األشياء إلى موضوعات وكالهما يعالج الكلمات 

جمع الكلمـات   تحت كل موضوع، وكالهما يسبق بنوع من التأليف الجزئي المتمثل في            
مثل كتاب اإلبل، وقد ألف تحـت   . الخاصة بموضوع واحد ودراستها تحت عنوان واحد      

ومـن معـاجم    . هذا العنوان كثير من المؤلفين، وكذلك كتب الخيل وكتب خلق اإلنسان          
وفي شـرح أدب الكاتـب      ). هـ٤٥٨ت  (الموضوعات الشهيرة المخصص البن سيده      

ته باأللفاظ الدالة على معاٍن تدخل بـضمن حقـول          للجواليقي أمثلة على اهتمامه ومعرف    
لـم يـذكر أبـو    : "منها مثالً الشجاج، وقد استدرك في الحديث عنها على ابن قتيبة، قال   

جميع الشجاج وأسمائها، والشجاج إحدى عشرة شجة أخبـرت عـن           -رحمه اهللا -محمد  
فأيـسر  . فيهمـا الشج في الوجه والرأس، وال يكون إال        : قال أبو زيد  : ابن السكيت، قال  

. الشجاج الدامية وهي الدامعة بالعين غير معجمة التي يظهر دمعها من غير أن يـسيل              
: والحارصة والحرصة التي حرصت من وراء الجلد ولـم تخرقـه، قـال األصـمعي              

ثـم  . حرص إقصار الثوب إذا شقه    : تشقه من قولهم  : الحارصة التي تحرص الجلد، أي    
                                         

  .١٨٨ شرح أدب الكاتب، )١(
  .٨٠ -٧٩ علم الداللة، أحمد مختار عمر، )٢(



– 

  )١٦٧٠(

ثم المتالحمة وهي   . القطع: خذت في اللحم، والبضع   الباضعة وهي التي جرحت الجلد وأ     
التي أخذت في اللحم، ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق، والالئطة، والملطاة، وهي التـي              
بينها وبين الجلد قشرة رقيقة، وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق، ومنه قيل على ثرب الشاة               

.  وال يصرف منه فعـل سماحيق من شحم، وفي السماء سماحيق من غيم، وهو اسم لها،   
أبدت وضحه، ثم المقرشة وهي التي      : ثم الموضحة وهي التي أوضحت عن العظم، أي       

والهاشمة وهي التي هشمت العظـم فـنقش وأخـرج وتبـاين            . تصدع العظم وال تهشم   
فراشه، ثم المنقلة وهي التي تنقل منها العظام وتخرج، ثم اآلمة وبعض العـرب يقـول                

بلغ أم الرأس وهي الدماغ، وربمـا نقـشت، وربمـا لـم تـنقش،         المأمومة وهي التي ت   
وصاحبها يصعق لصوت الرعد، ولرغاء البعير، وال يطيق البروز فـي الـشمس ثـم               

وقرأت بخط أبي الحـسن  . الدامغة بالغين، معجمة وهي التي تخسف الدماغ وال بقية لها         
ن جميع أجـزاء    خلق الرأس وركّب م   : قال ماسرجويه : علي بن محمد بن عبيد الكوفي     

الجسد من العظام والجلد واللحم والعصب والعروق والحجب، فأعلى الرأس الجلد وهـو       
الذي أذا كانت فيه الجراحة فهي الدامية وتحت ذلك الجلد لحم رقيق فإذا انتهـت إليـه                  
الجراحة فهي الباضعة وتحت ذلك اللحم حجاب رقيق فإذا انتهى إليه أول الجراحة فهي              

، وتحت ذلك الحجاب العروق وتحت العروق حجاب رقيق وتحت ذلـك            أول المتالحمة 
الحجاب عصب، فإذا انتهت الجراحة إليه فهي منتهى المتالحمة وتحت ذلـك العـصب              
حجاب فإذا انتهت إليه الجراحة فهي السمحاق، وتحت ذلك العظم حجاب، فـإذا انتهـت    

ي الهاشمة، فـإذا انقطـع   الجراحة إلى العظم فهي الموضحة، فإذا انكسر أعلى العظم فه   
وتحت العظم حجـاب فيـه بعـض        ، أعلى العظم فبان وضح مشاش العظم فهي المنقلة       

ونالحظ في هذا   .   )١(..."الصالبة، فإذا انتهت إليه الجراحة وبان عنه العظم فهي اآلمة         
ووضـع هـذه   ) الشجاج(الجمع التسلسل واالهتمام ببيان العالقات بين كلمات هذا الحقل      

  .ات في صورة خصائص أو مالمح تمييزية تتالقى وتتقابل في الحقلالعالق
ومن أمثلة الحقول الداللية التي نجدها في الشرح وأوردها في أثنـاء تعريفـه              
بمعاني بعض الكلمات ما قيل في معاني مجموعة من الكلمات التي يضمها حقل يمكـن               

نجد راع وساق، وقتل،    ) أصاب وهو الفعل  (أن يدعى بحقل اإلصابة، ففيه تحت اللكسيم        
الفـزع،  : أفزعه، والروع بـالفتح  : راعه أي : "وجلد جميعها في موضع اإلصابة كاآلتي     

                                         
  .٢٢٨ -٢٢٧ شرح أدب الكاتب، )١(



 

 )١٦٧١(

الفـزع، فمعنـى راعـه    : الجلد، وسمي روعا ألنه موضع الـروع أي   : والروع بالضم 
ساقه إذا أصاب ساقه، وقتله إذا أصاب قتاله        : قلبه، كما تقول  : أصاب بالفزع روعه، أي   

فهـذه أنـواع اإلصـابات أوردهـا        .   )١("سه، وجلده إذا أصاب بالضرب جلده     نف: أي
  .الجواليقي ومنها بين معنى كل كلمة بمقابلتها بمعاني غيرها في النص نفسه

وفي الشرح نجد حقوالً صغيرة مثل الصحراء التي ذكرهـا الجـواليقي فـي              
لى رأس الحقـل الـداللي   مجموعة مع معانيها والفروق بينها، فاللكسيم أو الكلمة التي ع        

الفالة، : البيداء: قال الجواليقي . في نص الجواليقي هو الفالة وتحتها تقع البيداء والمفازة        
تهلك لسعتها، كما سميت مفازة من قـولهم فـوز     : سميت بيداء ألن األشياء تبيد فيها أي      

ذاته إيضاح  فهذا تعريف بالفرق بين معاني الكلمات المذكورة وهو         .  )٢("الرجل إذا هلك  
  .لمفهوم البيداء عند مقابلتها بالمعاني األخرى

  :التطور الداللي
خرج الدكتور أحمد مختار عمر من مزج خطتي اللغويين المنطقيـة والنفـسية           

  :باألشكال اآلتية لتغير المعنى أو التطور الداللي للكلمات 
  :توسيع المعنى-١

ويعنـي  . ص إلى معنى عاميقع توسيع المعنى عندما يحدث انتقال من معنى خا    
توسيع المعنى أنه يصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثر من السابق، أو يـصبح مجـال                 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في شرح أدب الكاتب في مواضـع            .  )٣(استعمالها أوسع من قبل   
علـى سـنن   : "... قال الجواليقي في قول ابن قتيبة) السنَّة(كثيرة ومنها حديثه عن كلمة  

والسنّة في األصل سنّة الطريق وهو طريق سنّه أوائل النـاس فـصار      ": "لكتاب والسنّة ا
فـالن مـن أهـل      : ولذلك قيل ، الطريقة المستقيمة المحمودة  : والسنة. مسلكًا لمن بعدهم  

أي : وِسـننه ، تنح عن سنن الطريـق وسـننه      : االستقامة والقصد، يقال  : والسنن. السنة
  . تطور لداللة كلمة سنّة بطريقة التوسع في المعنىفهذا.  )٤("محجته

                                         
فلعل كلمة الجلد من اخطـاء  . القلب والعقل: والروع بالضم) : ع.و.ر( لسان العرب .٣٦ شرح أدب الكاتب،  )١(

  .التحقيق
  .٣٤٣ نفسه، )٢(
  .٢٤٣ علم الداللة، أحمد مختار عمر، )٣(
  .١٧/٩٠، )سنن(اللسان : ، وينظر٤٥ -٤٤ شرح أدب الكاتب، )٤(



– 

  )١٦٧٢(

األدب الـذي  : "قال) أدب(ومن األمثلة األخرى لذلك ما قاله الجواليقي في كلمة     
كانت العرب تعرفه هو ما يحسن من األخالق وفعل المكارم، مثل ترك الـسفه، وبـذل                

ى أن يسموا العالم    واصطلح الناس بعد اإلسالم بمدة طويلة عل      ... المجهود، وحسن اللقاء  
بالنحو والشعر وعلوم العرب أديبا، ويسمون هذه العلوم األدب، وذلك كالم مولـد؛ ألن              

وفي هذا المثال يتضح انتباه الجواليقي الـى تطـور   .   )١("هذه العلوم حدثت في اإلسالم  
  .معنى الكلمة وهذا يدخل في التوسع

  : تضييق المعنى-٢
يم أنيس تخصيص المعنـى، اتجاهـا عكـس         يعد تضييق المعنى، وسماه إبراه    

وعرفه بعضهم بأنـه    . تحويل الداللة من المعنى الكلي إلى المعنى الجزئي       : السابق، أي 
التـي  ) رسول(ومن أمثلته عند الجواليقي شرحه كلمة .  )٢(تحديد معاني الكلمات وتقليلها  

: الرسول: "قال،  "والصالة على رسوله المصطفى   : "جاءت في قول ابن قتيبة في المقدمة      
جاءت اإلبل  : ُأخذ من قولهم  . سمي رسوالً ألنه يتابع أخبار الذي بعثه      : قال ابن األنباري  

ونالحظ  فيه تطورا دالليـا  .  )٣("سمي رسوالً ألنه ذو رسالة    : متتابعة، وقيل : رسالً، أي 
إذ " متتابعـة : جاءت اإلبـل رسـالً أي     : ُأخذ من قولهم  : "من الخاص إلى العام في قوله     

وفي القول أيضا تخصيص العام إذ      .  الخاص استعمال الكلمة لحالة اإلبل هذه ثم عممت       
 –الرسول سابقًا كل حامل رسالة ثم خصص للرسل الذين أرسلوا إلى العبـاد مـن اهللا                 

  .وحملوا الرسائل السماوية-سبحانه وتعالى
  : نقل المعنى-٣

االنتقـال عنـدما يتعـادل      يكون  : يقول فندريس في تحديد المراد بنقل المعنى      
وانتقال المعنى يتـضمن    ... المعنيان أو إذا كانا ال يختلفان من جهة العموم والخصوص         

المجاز المرسل بوجه عام، وعلى     ، إطالق البعض على الكل   ، االستعارة... طرائق شتى 
هذا يكون الفرق بين هذا النوع والنوعين السابقين كون المعنى القديم أوسـع أو أضـيق         

.   )٤("المعنى الجديد في النوعين السابقين، وكونه مـساويا لـه فـي النـوع األخيـر      من  
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  .٢٤٥ علم الداللة، أحمد مختار عمر، )٢(
  .٤/٨٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج، : ، وينظر١٢ -١١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٢٥٦اللغة لفندريس، ص: ، وينظر٢٤٧ علم الداللة، أحمد مختار عمر، )٤(



 

 )١٦٧٣(

الصالة في اللغة الدعاء،    : " ويصلح مثالً لهذا ما جاء في قول الجواليقي في الصالة قال          
وسمي ما تعبدنا اهللا به صالة؛ ألن المصلي يدعو في صالته، والعرب تسمي الشيء إذا               

سميت صالة من صليت العـود      : وقيل.....    كان منه بسبب        أو )١(تعلق به أو جاوره   
  إذا لينته ؛  ألن المصلي 

ففي هذين القولين في الكلمة نالحظ انتقال المعنى إلى صالة          .   )٢("يلين ويخشع 
الناس التي فيها الركوع والسجود من المعنيين اآلخرين اللذين هما الدعاء والليونة، وقـد      

الـدعاء كمـا    :  وفيه الـصالة   )٣(ان في اللغة بدليل قول األعشى     بقي االستعماالن اآلخر  
  :استشهد به الجواليقي

  يا رب جنّب أبي األوصاب والوجعا :     رتحالتقــول بنتي وقد قربتُ م
  )٤(جعاـضطيوما فإن لجنب المرء م  عليِك مثل الذي صلّيت فاغتمضي   

  :مشاكل المعنى
ون الكلمة بـضمن المـشترك اللفظـي أو         يواجه فهم المعنى مشاكل عندما تك     

وتناولنا مـا   .  وقد شخص القدماء هذه القضايا ومنهم الجواليقي      .  األضداد أو المترادف  
جاء عنده حولها في شرحه بحسب تناول المحدثين هذه المشاكل متوخين الـربط بـين               

ي؛ القديم والحديث للوصول إلى عرض مرتب ترتيبا موضوعيا لما وجد عند الجـواليق            
ألنه لم يخص هذه المشاكل بأماكن محددة من كتابه، بل تحدث عنها في أثنائـه وذلـك                 

وقد وجدنا أمثلة فيه لكثير     . عند تعرضه لبيت أو كلمة أو مسألة في أدب الكاتب بالشرح          
من التفرعات التي وضعها المحدثون لهذه المشكالت وأسباب ظهورها في اللغـة ومـا              

تضح الجهد والعلم الذي وضعه الجواليقي فـي كتابـه القـيم،    فذكرناها هنا لي.  إلى ذلك 
  .ومدى معرفته بنواحي هذه المشاكل وإن كانت مبعثرة هنا وهناك في الكتاب

هو اللفظ الواحد الـدال علـى معنيـين         : "  قال السيوطي فيه    : المشترك اللفظي  -أوال  
ـ  )٥("مختلفين، فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك اللغة         ن الظـواهر اللغويـة   ، وهو م

                                         
  .والصحيح جاوره) أو جاوزه( في متن الشرح أثبت )١(
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– 

  )١٦٧٤(

وقد نبه سيبويه على وجود هـذه الظـاهرة   .   )١(المعروفة في كثير من اللغات اإلنسانية   
اتفـاق اللفظـين، واخـتالف    : "في اللغة العربية في مقدمة كتابه وعبـر عنهـا بقولـه     

) باب المـشترك اللفظـي    (واهتم الجواليقي بمالحظة األلفاظ من هذا الباب        . )٢("المعنيين
في شرح أدب الكاتب تنبيهات كثيرة على معاني الكلمات الداخلة فيه، وإن كان             ووردت  

ومن اهتمامه به ذكْـره     .  لم يذكر أنها من المشترك لكنه عدد المعاني أمام اللفظ الواحد          
أمثلته كلما سنحت لذلك مناسبة لكي يتسنى للطالب معرفـة المعـاني المختلفـة للفظـة        

  : ء المتعددة فيها ومن ذلك ما قاله فيالواحدة، وذكره آلراء العلما
  ):الصرف والعدل(

ال يقبل منه صرف وال عدل، فيه سبعة أقـوال، يـروى    : قولهم: قال الجواليقي 
وهـو قـول    .  )٣(»الفدية: الصرف التوبة، والعدل  «:  أنه قال  - عليه السالم  –عن النبي   

وقـال  . الفديـة : االكتساب، والعدل : الصرف: وقال يونس .  مكحول ومذهب األصمعي  
وقـال  . التطـوع : الفريضة، والعـدل  : الصرف: وقال قوم . الصرف الحيلة : أبو عبيدة 

وِإن تَعـِدْل   : -تعالى-وقال قتادة في قوله     . النافلة: الفريضة، والصرف : العدل: الحسن
ـ : العـدل : وقيـل . لو جاءت بكل شيء لم يقبل منها: )٤ ( كُلَّ عدٍل لَا يْؤخَذْ ِمنْها     ل، المث

  .)٦(")٥ (َأو عدُل ذَِلك ِصياماً: - تعالى-واحتجوا بقوله 
  : ومن أمثلة المشترك األخرى التي ذكرها

  )الجد(
الحظ هنا، وهو أيـضا القطـع، وأب األب،         : والجد بفتح الجيم  : "قال الجواليقي 

. ن المـاء أعيان الحديث؛ ألن العيون جمع عي  : يقال"ومن ذلك   .   )٧("وأبو األم، والعظَمة  
أعيـان المـال، وأعيـان      : والعين التي يبصر بها، ويقال في سائر األشياء أعيان، يقال         

                                         
  .٣٠٩ فصول في فقه اللغة العربية، )١(
  .١/٢٤ الكتاب، )٢(
  . ٣/٨٠١ النهاية في غريب الحديث واألثر، )٣(
  .٦/٧٠ األنعام، )٤(
  .٥/٩٥ المائدة، )٥(
  .١٥٢ شرح أدب الكاتب، )٦(
  .١/٨٧الجمهرة، : ، وينظر١٧ شرح أدب الكاتب، )٧(



 

 )١٦٧٥(

فهاهنا نبه على عيون جمع عـين المـاء، وجمـع العـين             .  )١("الرجال، وأعيان الثياب  
الباصرة، ونبه على اشتراك أعيان في جميع سائر أنواع استعماالت كلمة عـين التـي               

  .)٢(من المشترك كثير من المهتمين بهكتب في معانيها بوصفها 
واألعراض جمع ِعـرض،    : "، قال )ِعرض(وأشار أيضا إلى تعدد معاني كلمة       

هو طيب العرض،   : جسمه، ومنه قولهم  : وقد اختلف الناس في عرض الرجال فقال قوم       
ال يبولـون وال    «:   في أهل الجنة    –  –طيب ريح الجسد، ومنه قول رسول اهللا        : أي

مـن أبـدانهم،   : أي. )٣(»نما هو عرق يخرج من أعراضهم مثل ريح المسك   يتغوطون، إ 
  :عرض الرجل نفسه، واحتجوا بقول حسان: وقال قوم

  )٤(فإن أبي ووالده وعرضي             لِعرض محمد منكم وقاء
والِعـرض  ... ِعرضه حسبه :   وقال قوم عرض الرجل خليقته المحمودة، وقال آخرون       

والِعرض كل واٍد فيـه     . والعرض وادي اليمامة  ... لناس بالباطل الرجل يعترض ا  : أيضا
  .)٥("قرى ومياه

  :)٦(ومن أسباب المشترك التي ذكرت في كتب اللغة
فإذا نحـن نظرنـا إلـى       : أن تستعمل الكلمة بمعنيين في بيئتين مختلفتين      -١

اخـل  الكلمة في بيئتها أو لهجتها لم يكن هناك مشترك لفظي، ولكن إذا نظرنـا إليهـا د               
ومن أمثلة ذلـك مـا      .  المادة اللغوية كلها كما فعل معظم القدماء وجد االشتراك اللفظي         

: الخب، وفي لغة قيس   : قال بعضهم هو في لغة تميم     : "قال) الضبيس(قاله الجواليقي في    
  )٧("الداهية

                                         
  .٨٧ شرح أدب الكاتب ، )١(
، والمشترك اللغوي نظريـة     ٩/٢٨٧، وتاج العروس،    ٣/٣٣والمخصص،  . ٢٠٤ -٤/١٩٩المقاييس،  :  ينظر )٢(

  .٢٨٨وتطبيقا، 
  .١/٢٣٣، والمعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي، ١/ أخرجه البخاري، كتاب األنبياء، )٣(
  .٩ ديوانه، )٤(
  .٩٣، و٧٧أمثلة أخرى في : ، وينظر٩٩  شرح أدب الكاتب، )٥(
  .١٦٠ علم الداللة، أحمد مختار عمر، )٦(
قال ابن فارس في مقاييسه، ، ١٦٨، ومعجم لهجة تميم )ضبيس(، وينظر تهذيب اللغة ٣٩٧ شرح أدب الكاتب، )٧(

  .األول أن يمتد الشيء طوالً، والثاني جنس من الخداع: الخاء والباء أصالن) خب(، ٢/١٥٧



– 

  )١٦٧٦(

يبدو اإلبدال مسؤوالً عن تكوين كلمات كثيرة من المـشترك          : تغير النطق  -٢
دي تغير النطق إلى ظهور كلمات تدخل في المشترك اللفظـي، ومثـال             اللفظي، وقد يؤ  

اآلل الذي يكون كالمالء بين السماء واألرض، كأنـه     ): "اآلل(ذلك ما ذكر الجواليقي في      
. الماء ويكون من الضحى إلى زوال الشمس، والسراب بعد الزوال إلى صالة العـصر             

قـال  .   )١("األهـل : المجرد، واآلل الخشب  : واآلل... األحوال: الشخص، واآلل : واآلل
أأل، ثـم أبـدل مـن       : ثم أبدلوه من الهاء همزة، فقيل     . أصله أهل ): "آل(ابن السيد في    

أهيل، فـردوه  : ودل على ذلك قولهم في تصغيره. الهمزة ألف؛ كراهية الجتماع همزتين  
ـ             )٢("إلى أصله  ) آل(ي  ، فتغير النطق من أهل إلى آل، أدخل كلمة آل في المشترك اللفظ

  .الذي ذكر الجواليقي معانيه المذكورة آنفًا
ويوجد عندما يراد إدخال كلمة ما لغـة المتخصـصين،          : التغير المقصود  -٣

وأصل العقـل فـي     : "قال) العاقلة(ورد منه عند الجواليقي قوله في       . فتصبح مصطلحا 
العاقلـة  : وقيل. ..والعاقلة قيل هم العصبة والقرابة من قبل األب       ... اللغة الحبس والمنع  

فنالحظ أن الكلمة تحولـت     . )٣("هم أهل الديوان الذي يقبضون معه العطاء      : القبيلة، وقيل 
من معنى عصبة الرجل من قبل أبيه إلى القبيلة وأهل الديوان الـذين يقبـضون معـه                 

  .العطاء
القوم تقسم عليهم الدية في أمـوالهم إذا كـان قتيـل            : العاقلة: "وقال ابن فارس  

فهكذا تحولت الكلمة إلى مصطلح عنـدما       . )٤("هم بنو عم القاتل األدنون وإخوته     و. خطأ
تخصصت بأهل الديوان الذين يقبضون العطاء مع ابن عمهم بعد أن كانت تعني القبيلـة             

  .عامة
ويحدث حين توجد عالقة بين المعنيين فإذا كانت        : التغيير التلقائي للمعنى   -٤

. هة كان المعنى الجديد استعارة، وإال كان مجازا مرسـالً العالقة بين المعنيين هي المشاب 
  :ومن أمثلة االستعارة التي أدت إلى المشترك اللفظي في شرح أدب الكاتب للجواليقي

                                         
  .٢٤٨ -١/٢٤٧رة الجمه: ، وينظر١٣٣ شرح أدب الكاتب، )١(
  .١/٣٩ االقتضاب، )٢(
  . ٢/٩٣٩الجمهرة، : ، وينظر٧٩ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٤/٧٥ معجم مقاييس اللغة، )٤(



 

 )١٦٧٧(

رأس الرجل القوم يرأسهم رأسا ورياسة، وفالن رأس القـوم          : رئيس يقال  ":الرئيس-١
أصـاب رأسـه،    : البرسـام أي  ورئيسهم وقد ترأس عليهم، والرئيس أيضا الذي رَأسه         

  :والرئيس أيضا الذي ضرب رأسه قال
  كأن سحيله شكوى رئيس         يحاذر من سرايا واغتيال

وهو رأس الكالب وهو فيها بمنزلة الرئيس فـي     . الرئيس ههنا الذي شج   : "فقال
، هناك عالقة مشابهة يدل عليها معنى الرأس الظاهر في معاني هذا المـشترك             )١("الناس

  .ما هو واضح من شرح الجواليقي لهك
حبسه، والعقل في اللغة الحبس والمنع، ومنه سمي        : عقله أي : "قال الجواليقي :  عقل -٢

، بين معـاني ألفـاظ هـذا        )٢("العقل عقالً؛ ألنه يحبس صاحبه عن الحمق وما ال ينبغي         
 هـو  المشترك عالقة وهي المنع والحبس، وتظهر بتشابه فيها فالعقل الحـبس، والعقـل      

  .الذي يمنع ويحبس صاحبه عن الحمق كما قال
القطب أصله للرحى وهو الحديدة القائمة في وسط الطبق األسفل          : " وقال فيه  : قطب -٣

قُطب، وِقطـب، وقَطـب، وقُطُـب،    : من الرحيين وعليه تدور الرحى، وفيه أربع لغاب  
طُب شبه بقطـب    ويقال لكوكب صغير بين الجدي والفرقدين أبيض ال يبرح مكانه أبدا قُ           

سيدهم الذي يدور   : فالن قطب بني فالن، أي    : ويقال... الرحى ألن الكواكب تدور عليه    
وشبه العقل بالقطب؛ ألن قوام اإلنسان بعقله       ، عليه أمرهم، وقطب رحى الحرب رئيسها     

  .)٣("كما أن قوم الرحى بقطبها
: القطـب : "قـال وذكر ابن فارس أن الشخص إذا سمي قطب بني فالن، فهي استعارة             

إنه نجم  : ومنه قطب السماء، ويقال   . قطب الرحى؛ ألنه يجمع أمرها إذ كان دوره عليها        
سيدهم الـذي يلـوذون   : فالن قطب بني فالن، أي: ويستعار هذا فيقال  . يدور عليه الفَلَك  

  .)٤("به
ـ     :  وقال الجواليقي فيها ناقالً قول ابن األعرابي       : القريحة -٤ ة قال ابن األعرابـي قريح

واالقتـراح  ... والقريحة أول ماء من البئر حين تحفر      ... الرجل طبيعته التي جبل عليها    

                                         
  .١١٠ شرح أدب الكاتب، )١(
  .٢/٩٣٩الجمهرة، : ، وينظر٤١ شرح أدب الكاتب ، )٢(
  .٨٨ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٥/١٠٥ معجم مقاييس اللغة، )٤(



– 

  )١٦٧٨(

) أول(ونستطيع لمح التشابه المتمثـل بفكـرة        .   )١("أول الشيء، وقروح كل شيء أوله     
: وقد ذكر صاحب اللـسان أن معـاني القريحـة         . التي تظهر في هذا المشترك ومعانيه     

: ألنها خلقته، وقريحة الشباب أولُـه، وقيـل  ... ي جبل عليها طبيعته الت : قريحة اإلنسان "
  .)٢("قريحة كل شيء أوله، وقريحة الربيع أوله

قعرت اإلناء إذا شربت مـا      : قال الكسائي : " وفيه نقل الجواليقي قول الكسائي     : قعر -٥
وقعـر  ، فيه حتى ينتهي إلى قعره، وقعرت البئر إذا نزلت فيها حتى تنتهي إلى قعرهـا              

جل إذا روى فنظر فيما يغمض من الرأي حتى يستخرجه كأنه إذا تكلم بكالم غريب                الر
  .)٣("عويص احتيج إلى إخراج معانيه كما يحتاج إلى إخراج ما في القعر

  :أما أمثلة المجاز المرسل فهي على أنواع، منها
 :    توسيع المعنى-١

معنى جديد ولكن بصورة أوسع،     وفيه احتفاظ الفعل باالستعمال القديم باالضافة إلى            
إذا اشـتد،  : كلَب الـشتاء : شدتُه يقال: كَلَب الزمان: "، قال)الكلَب(ومثاله عند الجواليقي    
:شدة البرد، قال: والكلبة، شدة وقحط: أصابتهم كَلَبةٌ من الزمان أي: وكذلك كَلَبتْه، يقال  

  ارأنجمتْ قرة الشتاء وكانت           قد أقامت بكُلبة وقط
والكلَـب  ، الكَلَب القيادة، والكَلب األكل الكثير بـال شـبع        : وقال ابن األعرابي  

العقد، والكلب وقوع الحبل بين القعو والبكرة وهو المرسى، والكلَب أنف الشتاء وحـده،           
  .)٤("والكلَب صياح الذي قد عضه الكلب

.   )٥(" شـدته  وكَلَبـه ، ومن الباب كَلَبـةُ الزمـان     : "وقال ابن فارس في مقاييسه    
ثم الكلَب صياح الذي قد عضه الكلب ثم توسـع          ) كلب(فأصل المعنى مأخوذ من االسم      

  .المعنى فصار لكل التي ذكرها الجواليقي

                                         
  .٨٩تب،  شروح أدب الكا)١(
  . ٣/٣٩٢، )قرح( اللسان )٢(
  .٢/٧٧٠الجمهرة، : ، وينظر١٠٠ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٩٨ -٧٩ شرح أدب الكاتب، )٤(
  .٥/١٣٣ معجم مقاييس اللغة، )٥(



 

 )١٦٧٩(

  :تضييق المعنى -٢
قد يدخل بعض الكلمات في المشترك اللفظي فمن ذلك عنـد الجـواليقي فـي               

ف القاطع عضبا، ورجل عضب     قَطَع والعضب القطْع ومنه سمي السي     : عضب: "شرحه
، فهذا تضييق لمعنى عضب الـذي هـو القطـع، كمـا ذكـر         )١("اللسان إذا كان خطيبا   

  .الجواليقي وصار بعد ذلك للسيف الذي هو القاطع
  : السببية-٣

ومن أمثلتهـا  . وفيها تصبح الكلمة ولها معنيان مختلفان أحدهما سبب في اآلخر         
  -:في شرح أدب الكاتب

  :الخطل-١
األخطل سمي بذلك من قولك خطل في كالمه يخطُل خطَالً إذا           : " الجواليقي قال

كان مضطرب الكالم مفوها ال من الخطل الذي هو اسـترخاء األذُن، كمـا ذكـر أبـو       
الخاء والطـاء والـالم أصـل يـدل علـى اسـترخاء             : قال ابن فارس  .   )٣(")٢(محمد

خطالء، وثُلَّة خُطْل، وهـي الغـنم       ُأذُن  : يقال. استرخاء األذُن : فالخطل... واضطراب
  :المسترخية اآلذان، قال

  )٤(إذا الهدفُ الِمعزال صوب رأسه         وأعجبه ضفْو من الثلَِّة الخُطْل
. المنطـق الفاسـد   : والخَطَـل . ويقال لألحمق خَِطل  . مضطرب: ورمح خَِطل 

: امـرأة خطَّالـة  : ويقالوزعم ناس أن الجواد يسمى خَِطال، وذلك لسرعته إلى العطاء،        
  .)٥("واألصل واحد. ذات ِريبة، وذلك لخطَلها

  :حشم-٢
: الغـضب واآلخـر   : الِحشْمة في اللغة لها موضعان أحـدهما      : "قال الجواليقي 

: وقال ابـن فـارس    .   )٦("وسمي حشَم الرجل حشما؛ ألنهم يغضبون لغضبه      ... الحياء

                                         
  .١٠٨ -١٠٧ شرح أدب الكاتب، )١(
  .  أراد ابن قتيبة)٢(
  .١٧٢ -١٧١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٤٣ه،  البيت ألبي ذؤيب الهذلي في ديوان)٤(
  .١٩٨ -٢/١٩٧ معجم مقاييس اللغة، )٥(
  .١٢٣ شرح أدب الكاتب، )٦(



– 

  )١٦٨٠(

: قال ابن قتيبة  . هو الغضب : وقال قوم . ياءاالنقباض، واالستح : الِحشْمة: قال أهل اللغة  "
وذكـر  . يغـضبهم : إن ذلك مما يحِشم بني فالن، أي      : روي عن بعض فصحاء العرب    

آخر أن العرب ال تعرف الِحشمة إال الغضب، وأن قولهم لحشَم الرجـل خدمـه، إنمـا               
:  أي حشَمتُه فحـشم،  : وابن األعرابي يقول  ... معناه أنهم الذي يغضب لهم ويغضبون له      

  .)١("أغضبته: أخجلته، وأحشمته
  :إطالق اسم الجزء على الكل-٤

وهـذا  . )٢(العجوز هو المسمار الذي في قائم السيف      : وفي شرح أدب الكاتب للجواليقي    
  :قال الشاعر. من إطالق اسم الجزء على الكل ألن السيف من أسمائه العجوز

  و بالعجوزيهز من القوام اللدن رمحا            ومن جفنيه يسط
  )٣(.أراد بالسيف

  : إعطاء الشيء اسم مكانه-٥
والثغب قد اختلف فيـه فقـال   : "قال الجواليقي) ثغب(   ومنه في شرح أدب الكاتب في      

أبو عبيد هو الموضع المطمئن في أعلى الجبل يستنقع فيه مـاء المطـر، وقـال ابـن                  
ن السكيت الثغب تحتقـره     الثغبان مجاري الماء بين كل ثغبين طريق، وقال اب        : األعرابي

المـاء  . المسايل من عل، فإذا انحطت صغرت أمثال الدبار فيمضي السيل منها ويغادر           
هو غدير  : "وقال ابن فارس في ثغب    .   )٤("يصفو فالماء ثغب والمكان ثَغْب وثَغَب أيضا      

  .)٥("في غلظ من أرض، يقال له ثَغْب وثَغَب
  : جود المشترك اللفظيومن األسباب التي ذكرت عند المحدثين لو

أن المعنـى   ) نيـدا ( وقد ذكـر      وجود معنى مركزي للفظة تدور حوله معان فرعية        -٦
والمعاني . المركزي هو الذي يتصل بمعنى الكلمة إذا وردت منفردة مجردة عن السياق            

                                         
  .٢/٦٣ معجم مقاييس اللغة، )١(
  .٩٣ شرح أدب الكاتب، )٢(
: وينظـر . ، وهذا البيت من قصيدة للشيخ يوسف بن عمران الحلبي يمدح قاضيا           ٤/٥١تاج العروس،   :  ينظر )٣(

  .٣٠٤المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا، 
  .٢١٧رح أدب الكاتب،  ش)٤(
  .١/٣٧٨ معجم مقاييس اللغة، )٥(



 

 )١٦٨١(

الفرعية تتصل به عن طريق وجود عناصر مشتركة معينة وروابـط مـن المكونـات               
  :ند الجواليقيومنه ع.  )١(التشخيصية

 :عارض-١
حادث وقع، والعارض في غير هذا الجانـب        : عارض ألم أي  : "قال الجواليقي 

عراق القرية، وهو السير في أسفل القرية، والعارض السحاب الهطل والعارض وأحـد             
أخـذ الـشعر مـن     : العوارض وهي ما بين الثنايا واألضراس، والعارض الخد، يقـال         

  .)٢("مر بنا عارض من جراد: أل األرض، يقالعارضيه، والعارض الجراد يم
 :الصدر-٢

الصدر أعلى مقدم الشيء، وصدر القناة أعالها، وصـدر         : "وفيه قال الجواليقي  
أوله، والصدرة من اإلنسان ما أشرف من أعلى صدره، ويقال صدر الفرس، إذا             : األمر

والدال والـراء   الصاد  ) صدر(قال ابن فارس في مقاييسه      .   )٣(" جاء وقد سيق بصدره   
  .)٤("أصالن صحيحان، أحدهما يدل على خالف الورد، واآلخر صدر اإلنسان وغيره

 :القمقام-٣
القمقام وهو الجيش يجتمع من هنا وهناك حتى يكثـر وينـضم        : "قال الجواليقي 

، )٥(بعضه إلى بعض، والقمقام البحر أيضا منه، والقمقام السيد ألن قومه ينضمون إليـه             
  .)٦(" ر القردان؛ ألن خلقه منظم بعضه إلى بعضوالقمقام صغا

  :اليعبوب-٤
اليعبـوب الجـواز البعيـد    : يعبوب وهو الفرس الطويل وقال أبو عبيدة     : "قال الجواليقي 

ففـي هـذه    .   )٧(" اليعبوب النهر السريع الجريه   : القدر في الجري، وقال ابن األعرابي     
  .هو السرعةالكلمات الداخلة في المشترك نجد معنى مركزيا 

                                         
  .١٦٣ علم الداللة، أحمد مختار عمر، )١(
  .١٠٨ شرح أدب الكاتب، )٢(
  .١١١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٣/٣٣٧ معجم مقاييس اللغة، )٤(
  . ٣/٣١١في غريب الحديث واألثر، :  ينظر)٥(
  .١/٢٢٠الجمهرة، : ، وينظر١٥٧ شرح أدب الكاتب، )٦(
  .، ونسب هذا القول ألبي عبيدة٢٢٩المفضليات، : ، وينظر٢١٦ شرح أدب الكاتب، )٧(



– 

  )١٦٨٢(

 :البثنة-٥
ومعناها في اللغة الزبدة، والبثنة أيضا الرملة، اللينـة والبثنـة           : "قال الجواليقي 

الباء والثاء والنون أصل واحد يدل على الـسهولة  ) بثن(وقال ابن فارس في    .  )١("النعمة
  .)٢(" واللين

قال )  االستعمال تغيرات في  (:تعدد المعنى نتيجة الستعمال اللفظ في مواقف مختلفة       -٧
 :الجواليقي في

  :الدقائق-١
رجل دقيق فـالمراد بـه      : الدقائق جمع دقيقة والدقيق األمر الغامض، وإذا قيل       "

فـي  ) دقـائق (وهذا يدخل الكلمة المشتركة     . )٣("القليل الخير، والدقيق أيضا ضد الغليظ     
  .قضية تعدد المعنى نتيجة لالستعمال في أحوال مختلفة

  :الروبة-٢
والروبـة جمـام الفحـل،      : "الجواليقي رأي يونس في الروبة ما هي؟ قال       ذكر  

اللـبن  : القطيعة من الليـل، والروبـة   : جمامته، والروبة : أعرني روبة فحلك، أي   : يقال
  .تعددت المعاني لتعدد االستعماالت. )٤("الحامض، يصب على الحليب حتى يروب

  :المضر-٣
الذي ركب ضـريري الـوادي، وهمـا        المضر العظيم الكثير    : "قال الجواليقي 

: المضر الداني وكل شيء دنا منك حتى يزحمك فقد أضـر بـك وقيـل              : جانباه، ويقال 
شـديد  : المضر بناء قولك لـبن مـِضر، ومـا ضـر       : "و قال ابن فارس فيه    . )٥("الملح

  .فتعددت معاني الكلمة لتعدد استعماالتها.   )٦(..." الحموضة

                                         
  .٤٠١ شرح أدب الكاتب، )١(
  .١/١٩٧ معجم مقاييس اللغة، )٢(
  .٧٣ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٢/٤٥٣، ومعجم مقاييس اللغة، ٢/١٠٢١الجمهرة، : ، وينظر١٧٣ -١٧٢ شرح أدب الكاتب، )٤(
  . ٢٠٩ شرح أدب الكاتب، )٥(
  .٧/٢٦، )مضر(اللسان : ، وينظر٥/٣٣١ معجم مقاييس اللغة، )٦(



 

 )١٦٨٣(

 :الغاية-٤
وغاية الشيء منتهاه، وغاية الجيش رايته، وكـذلك غايـة          : "فيهاقال الجواليقي   

  .)١(" الخمار والغاية القصبة التي تصاد بها العصافير
أو مـا    (داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى نتيجة لتطور في جانـب المعنـى             -٨

  :ومنه في شرح أدب الكاتب). البوليزمييدعى ب
  :النصب-١

منه نَـصب فـالن     : قصد له وتجرد يقال   : ب لذلك أي  نص: "قال الجواليقي فيه  
لفالن نصبا، وكل شيء جعلته علما فهو نصب، والنُّصب ضرب من السير اللين وهـو               

  .)٢(" الشر: التعب والنصب: أيضا ضرب من الغناء والنصب بفتح الصاد
... والنـصب العنـاء   ... النصب حجر كان ينصب فيعبد    : "وقال ابن فارس فيه   

ويقول أهل العربية في الفتح هو النـصب، كـأن الكلمـة         ... جنس من الغناء  : لنصبوا
فلكل منها معانيها   ) نَصب(، و )نَصب(فهذا مشترك كلمة    .   )٣(" تنتصب في الفم انتصابا   

  .التي تعددت الختالف االستعمال لتطور المعنى
  :الرغم-٢

ما أصاب األنف مما يؤذيه     : الرغْم: "وقد نقل الجواليقي رأي األصمعي فيه قال      
على مـساءته   : فعلت كذا على رغمه، أي    : وغله، والرغم أيضا المساءة والغضب، يقال     

عفّره بالرغـام، وهـو     : ومعنى أرغم أنفه أي   : وقال ابن األعرابي وأبو عمر    . وغضبه
الرغم أن يفعل ما يكره اإلنسان، ورغَم فـالن،    : " وقال الخليل . )٤("تراب يخلط فيه رمل   

ونالحظ في هذا المشترك جانب التطور فـي المعنـى          .  )٥("ذا لم يقدر على االنتصاف    إ
الذي انتقلت إليه الكلمة من المحسوس وهو الذي يصيب األنف من األذى إلى الغـضب               

  .وهو معنى غير محسوس

                                         
  .٢٦ شرح أدب الكاتب، )١(
  .٣٣ شرح أدب الكاتب، )٢(
  .٥/٤٣٤ معجم مقاييس اللغة، )٣(
  .١٥٦ شرح أدب الكاتب، )٤(
  .٢/٤١٤ معجم مقاييس اللغة، )٥(



– 

  )١٦٨٤(

 : الهومونيمي - ٩
وجود أكثر من كلمة يدل كل منها على معنى، وقد تصادف عن طريق التطور              

تعدد المعنى نتيجة تطور فـي      :  تحدث تغيرات في أصوات الكلمتين، ويقال      الصوتي أن 
والمهم اتحاد نطق الكلمتين بدون اعتبار      .   معان متعددة  –جانب اللفظ أو كلمات متعددة      

ومثاله ما مر من الحديث عن كلمة آل التي تطورت صـوتيا          . تطابق هجائها أو اختالفه   
  .)١(مع لفظة آل التي بالمعاني األخرىعن أهل فأدت إلى وجود مشترك لفظي 

  : األضداد-ثانيا 
وبعـض  . الضد لفظ مستعمل لمعنيين متضادين، ويدخل في المشترك اللفظـي         

ـ ٣٤٧(، وابن درستويه    )هـ٢٩١(العلماء أنكر وجود األضداد مثل بقلب        ، الـذي   )هـ
  .)٢(ألف كتابا في أبطال األضداد كما ذكر السيوطي في المزهر

، وتابعـه الجـواليقي     )٣(بن قتيبة في أدب الكاتب بابا في األضـداد        وقد كتب ا  
المحققون من  : "وقال في أوله  ) باب تسمية المتضادين باسم واحد    : (بشرحه تحت عنوان  

علماء العربية ينكرون األضداد ويدفعونها، قال أبو العباس، أحمد بن يحيى لـيس فـي               
الكالم محاالً؛ ألنه ال يكـون األبـيض    كالم العرب ضد، قال ألنه لو كان فيه ضد لكان           

أسود، وال األسود أبيض، وكالم العرب وإن اختلف اللفظ فالمعنى يرجـع إلـى أصـل           
  .)٤(" واحد

وقد عد الدكتور أحمد مختار عمر الجواليقي مـن المنتـصرين لـرأي إنكـار        
بنيـه  األضداد اعتمادا على كالمه المذكور، وكذلك لعرضه كثيرا من كلمات األضداد وت           

ولكن من خالل دراسة شرح أدب الكاتب نجد فـي أثنائـه            .  عدم التضاد فيها بعد ذلك    
  :ومن ذلك. تنبيهات على كلمات يدخلُها في األضداد في غير هذا الباب

                                         
  .  ينظر آل فيما تقدم)١(
  .١/٣٩٦المزهر، : ، وينظر١٩٤، و١٩١علم الداللة، عمر، :  ينظر)٢(
  .١٧٧أدب الكاتب، :  ينظر)٣(
  .٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٤(



 

 )١٦٨٥(

وخشيت أن يذهب رسـمه ويعفـو       : "قال الجواليقي في قول ابن قتيبة     :  يعفو -
 وهو في غير هذا الموضـع بمعنـى         يدرس هنا ومصدره العفاء بالمد،    : يعفو: ")١("أثره

  .)٢("يكثر ومصدره العفو وهو من األضداد
في قول ابن قتيبة الذي يحث فيه الطالب على معرفة جمـل            :  البيع والشراء  -

والبيعـان  «: مثـل ،   وصـحابته   –  –الفقه، ومعرفة أصوله من حديث رسـول اهللا         
هما البائع والمشتري، وسميا بيعين؛ ألن كـل        : "ال الجواليقي ق. )٣(»بالخيار ما لم يتفرقا   
بائع، والبيع من األضداد يكون البيع ويكون الشراء، وكذلك الشراء          : واحد منهما يقال له   

  .)٤("يقع عليهما جميعا
فإذا قيل امرأة شوهاء فهو مـن األضـداد تكـون           : "قال الجواليقي :  شوهاء -

فهو في هذه األمثلة المنتشرة فـي شـرحه يقـر وجـود             .   )٥("الحسنة، وتكون القبيحة  
، هو مـن    )باب تسمية المتضادين باسم واحد    (وحديثه عن األضداد في شرح      . األضداد

ومن ذلك أنـه يـذكر سـببا لوجـود          .  )٦(باب ذكر أسباب وجود األضداد في العربية      
ثـم  .   )٧(ن لغـة  األضداد هو أنه يجوز أن يكون اللفظ بمعنيين متضادين وكل منهما م           

ويـشير  .  )٨(يذكر أيضا تعويض أحد الشيئين اآلخر فيؤدي إلى جعل الكلمة من األضداد   
وقـد  .  )٩(إلى البناء الصرفي في أحد األمثلة الذي قد يؤثر في ظهور كلمات األضـداد             

.   )١٠(ذكر سببا آخر لظهورها هو أن الشيء قد يسمى بما قاربه أو كـان منـه بـسبب                  
فإن معرفة أي الضدين يقصد المتكلم يمكن التوصل إليـه مـن خـالل              وبصورة عامة   

                                         
  .٨ أدب الكاتب، )١(
  .٥٥ شرح أدب الكاتب، )٢(
  .١٢٧ -١/١٢٦النهاية في غريب الحديث واألثر، : ، وينظر١٠ أدب الكاتب، )٣(
  . ٨٠ شرح أدب الكاتب، )٤(
، واضداد السجستاني،  بضمن ثالثة كتـب فـي          ٢٨٤ألنباري،  األضداد ل : ، وينظر ٢٠١ شرح أدب الكاتب،     )٥(

  .١٣٧االضداد 
  .، وما بعدها لمعرفة تفسير وجود األضداد في اللغة٩٧األضداد في اللغة، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب ، )٦(
  .٢٥٢ -٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٧(
  .٢٥٣ شرح أدب الكاتب ، )٨(
  .٤٥األضداد، لألنباري، : وينظر. ال في أسررتينظر ما ق. ٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٩(
  .٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )١٠(



– 

  )١٦٨٦(

السياق، كما يبدو من توضيحات الجواليقي لألضداد التي عددها، وقد أشار محمـد بـن             
فجاز وقوع اللفظة علـى     : "القاسم األنباري في كتابه األضداد إلى هذه القضية حيث قال         

 ما يدل على خصوصية أحـد المعنيـين         المعنيين المتضادين ألنها يتقدمها ويأتي بعدها     
  .)١("دون اآلخر، وال يراد بها حال التكلم واإلخبار إال معنى واحد

بـاب تـسمية المتـضادين باسـم        (ومن أمثلة األضداد التي ذكرها في شرح        
  :)٢()واحد

ما عال من األرض وهي ما انخفض ألنها مسيل للماء إلى الوادي، فالمـسيل              : التلْعة-١
  .ة يصير إلى أعاله فيكون تلعة، ومرة ينحدر إلى أسفله فيكون تلعةكله تلعة فمر

، قال  )٣( هو األسود وإذا اشتد بياض الشيء حتى يغشى البصر رئي كاألسود           :الجون-٢
  :)٤(الراجز في أن الجون أبيض

  ا      إن لم تجده سـابحا يعبوباــال تسقه حزرا وال حليب
  يترك صوان الحصى ركوبا ذا ميعـة يلتـهم الجبوبـا      

  ـا       يتـرك في آثـارها لهوباــ بزلقات قعبت تقعيب
  ا       وحاجب الجـونة أن يغيـباـيبادر اآلثار أن تؤوبــ

  .)٥(كالذئب يتلو طعما قريبا                             
  .)٦(المستغيث والصارخ المغيث ألنه صراخ منهما: لصارخا-٣
سرعة، واإلهماد اإلقامة ألنها حركة منك تظهرها مرة فتسرع، وتمـسكها           ال: اإلهماد-٤

 .)٧(مرة فتقيم، ويجوز أن يكون اإلهماد في لغة قوم اإلقامة وفي لغة قوم السرعة

                                         
  .٢ األضداد لألنباري، )١(
  .٢٥٧ -٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٢(
  .٢١٨األضداد لألنباري، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .١١١نفسه : ، وينظر٢٥٣، و٢٥١ شرح أدب الكاتب ، )٤(
  .٣٦أضداد األصمعي، : ز للخضيم الضباني، ينظر، الرج٢٥٣ شرح أدب الكاتب )٥(
  .٨٠األضداد، لألنباري، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٦(
  . ١٧٢االضداد لالنباري، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب ، )٧(



 

 )١٦٨٧(

الوقت فاحتمل أن يكون للحيض والطهر؛ ألن الحيض يأتي لوقت، والطهـر            : القُرء-٥
طهر، وهو مذهب أهل الحجـاز، والقـرء        القرء لل : "وقال ابن األنباري  .  )١(يأتي لوقت 

  .)٢("للحيض، وهو مذهب أهل العراق
 .)٣(خلف وقدام ألن األمام يقطع ويخلف فيصير وراء: وراء-٦
المنتصب وهو الالطئ ؛ ألنه ظهر فرأيته ثم زال فصار المنتصب الطًئـا،             : الماثل -٧

  :لى الماثلأنشد أبو محمد ع: "وقال الجواليقي. )٤(ويجوز أن يكون من لغتين 
  *فمنها مستبين وماثل * 

  .)٥(ومعناه واضح يصف دارا درس بعضها
  .  )٦("شعبت الشيء جمعته وفرقته؛ ألنك إذا الءمت التفرق صار إجماعا: الشعب-٨

االجتماع، وليس من األضداد، إنما هـي       : االفتراق، والشعب : والشعب: "وقال ابن دريد  
  .)٧("لغة قوم

غير ألنه شيء يزيد في النفس وينقص ويجـوز أن يكونـا مـن       العظيم والص : الجلل-٩
والجلل الكبير والصغير؛ ألن الصغير قد يكون كبيرا عندما هو أصغر منه،            .   ")٨(لغتين

وأنشد .   )٩("والكبير قد يكون صغيرا عندما هو أكبر منه، فكل واحد منهما صغير كبير            
  : لحضرمي بن عامر األسدي) ابن قتيبة: أي(

  )١٠( جزء ولم يقل جلال        أني تزوجت ناعما جِذاليزعم
  .)١١(" والجلل في هذا البيت الهين"

                                         
  .٢/٥٧١األضداد في كالم العرب، : ، وينظر٢٧االضداد لالنباري : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب ، )١(
  .٢٧د، لألنباري،  األضدا)٢(
  .٢/٦٥٧األضداد في كالم العرب، : ، وينظر٦٨األضداد لألنباري، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٢/٦٢٥األضداد في كالم العرب، : ، وينظر٢٨٨األضداد لألنباري، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٤(
  .١٧٩أدب الكاتب، : ، وينظر٢٥٧ نفسه، )٥(
  .٥٣األضداد، لألنباري، : ، وينظر٢٥١ب،  شرح أدب الكات)٦(
  .١/٣٤٣ الجمهرة، )٧(
  .١٦٧، وأضداد ابن السكيت، بضمن ثالثة كتب٨٩أضداد األنباري، : ، وينظر٢٥٢، و٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٨(
  . ١٦٧، وأضداد ابن السكيت، ٨٩أضداد األنباري، : ، وينظر٢٥٢، و٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٩(
  .٣٥٥، وينظر المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا، ٢٥٤،  شرح أدب الكاتب )١٠(
  .٢٥٥ شرح أدب الكاتب ، )١١(



– 

  )١٦٨٨(

االرتفاع واالنخفاض ألنه موضع، فمرة ينحدر فيـه، ومـرة يعلـى فيـه      : الرهوة-١٠
  .)١(" ويكون من لغتين

  .)٢(يقين وشك؛ ألن الشك قد يزول فيصير يقينًا: الظن-١١
 الخيل والفحولة؛ ألن الخناديذ الكرام والكرام يكـون فيهـا      الخصيان من  : الخناديذ-١٢

  .)٣("الخصي والفحل
السدفة اختالط الضوء والظلمة؛ ألن الـضوء يـضعف         : قال أبو العباس  : "السدفة-١٣

فيصير ظلمة، وقد تضعف الظلمة فتصير ضوءا، وأخبرني ابن بندر عن ابـن رزمـة،       
وهي لغة لهـوازن  : دف الفجر إذا أضاء قال  وأس: عن أبي سعيد، عن ابن دريد، أنه قال       

أصـل  : وقال ابن قتيبـة   .  أسرجوا لنا : أسدفوا لنا أي  : تقول هوازن . دون سائر العرب  
  .)٤("السدفة السترة، فكان الظالم إذا أقبل ستر الضوء، والضوء إذا أقبل ستر الظالم

، فهو ريـان،    العطشان والريان؛ ألن الشرب األول ربما روي منه الشارب        : الناهل-١٤
قـال أبـو محمـد    : "وقال الجواليقي. )٥("وربما لم يرو فيحتاج إلى العلل فيكون عطشان      

قال النابغة الذبياني يمدح الحارث األعرجي      ". الناهل العطشان والريان  ): ابن قتيبة : أي(
  :الغساني

  ل     أعـرج ال النكس وال الخامى الـ        واهللا واهللا لنـعم الـفت
  امل       محروب والمرِجل والجـابر الـ     لوافـر والجالحارب ا

  )٦(ينهل منها األسل النــاهل والطاعن الطعنة يوم الوغى            
الناهل العطـشان، وإنمـا جعـل       : "في األبيات قائالً  ) الناهل(وشرح الجواليقي   

ـ             ربة، وقـد ال    النهل من األضداد؛ ألن النهل الشرب األول، وقد تكتفي الشاربة بأول ش
تكتفي فلذلك جعل من األضداد، وجعل الرماح عطاشًا كأنها تعطش إلى الـدماء، فـإذا               

  .)٧("يروى: ينهل أي: أشرعت فيها رويت، ويروى
                                         

  .١٤٨األضداد، لألنباري، : وينظر. ٢٥٢ -٢٥١ شرح أدب الكاتب ، )١(
  .١٤أضداد األنباري، : وينظر. ٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٢(
  .٥٩أضداد األنباري، : وينظر. ٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٣(
  .١١٤األضداد لألنباري، : وينظر. ٢٥٢لكاتب،  شرح أدب ا)٤(
  . ٢/٦٣٧، واألضداد في كالم العرب، ١١٦األضداد لألنباري، : وينظر. ٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٥(
  .٩٠والنابغة سياساته وفنه ونفسيته، . ١٧٩أدب الكاتب، : وينظر. ٢٥٦ -٢٥٥ شرح أدب الكاتب ، )٦(
  . ٢٥٦ شرح أدب الكاتب ، )٧(



 

 )١٦٨٩(

  .)١("المصلي بالليل وهو النائم؛ ألنه وقت يقع فيه االنتباه والنوم: الهاجد"-١٥
  .)٢("نهما ينصرم من صاحبهالليل؛ ألن كل واحد م: الصبح، والصريم: الصريم"-١٦
السيف إذا برد ولم يصقل وهو الصقيل ألن الصقل يتلو الخشْب والشيء            : الخشيب"-١٧

  .)٣("قد يسمى بما قاربه أو كان منه بسبب
أعلنته، فكأن الهمـزة فـي اإلعـالن     : أخفيته، وأسررت الشيء  : أسررت الشيء  "-١٨

  .)٤("أزلت خفاءه وسره: همزة السلب أي
  .)٥("إذا أظهرته أزلت خافيه: أخفيته"-١٩
اشـتريته وبعتـه؛ ألنهمـا      : اشتريته وبعته وكذلك بعت الـشيء     : شريت الشيء "-٢٠

  .)٦("متعاوضان
والجلل الكبير والصغير؛ ألن الصغير قـد يكـون كبيـرا           : "قال الجواليقي : النَّبل -٢١

واحـد منهمـا   عندما هو أصغر منه والكبير، قد يكون صغيرا عندما هو أكبر منه، فكل      
  .)٧("صغير كبير، وكذلك النَّبل

  : الترادف-ثالثا
األلفاظ المفردة الدالة على شـيء      : "قال الفخر الرازي في األلفاظ المترادفة إنها      

وقد أنكر بعض العلماء المترادفات في العربية، فقال أبـو علـي   . )٨("واحد باعتبار واحد  
، فلمـا سـئل عـن     "ا واحدا، وهو السيف   ال أحفظ للسيف إال اسم    : "الفارسي، وهو منهم  
ومن الذين أنكروا الترادف ثعلب وابن فارس، وأبـو         . إنها صفات : المهند والصارم قال  

الفـروق  (فكتب األخير كتابا التمس فيه الفروق بين األلفاظ سماه كتاب           . هالل العسكري 
: العربية كتابـه  ، في حين كتب الفيروزابادي، المؤيد لفكرة وجود الترادف في           )في اللغة 

ومن أنكر الترادف زعـم أن المتباينـات     ). الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف      (
                                         

  .١٧٩أدب الكاتب، : ، وينظر٢٥٢دب الكاتب،  شرح أ)١(
  .٨٤األضداد، لألنباري، : ، وينظر٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٢(
  .٣٢٧، واالضداد لالنباري ٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٣(
  .٨١أدب الكاتب، : ، وينظر٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٤(
  .٩٥األضداد، لألنباري، : ، وينظر٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٥(
  .٧٢، واالضداد لالنباري ٢٥٣ح أدب الكاتب ،  شر)٦(
  .١٧٨أدب الكاتب، : ، وينظر٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٧(
  .١/٤٠٢ المزهر، )٨(



– 

  )١٦٩٠(

أسماء وصفات، ولكنها في الحقيقة واقع في اللغة العربية فحنطة، وبـر، وقمـح كلهـا                
  .)١(لمدلول واحد، ولكن بعضهم يرى أنها لغات للعرب في هذا المدلول

بيات أدب الكاتب وألقوال ابن قتيبة وال سيما        وكتاب الجواليقي مليء بشروح أل    
وإيصال المعنى بذكر مرادفه من أقرب الطرائق التي يـستعملها الـشراح فـي      . مقدمته
لذا نجد الكتاب زاخرا بما يمكن أن يدخل في األلفاظ المترادفـة، أو مـا يـسمى       . كتبهم

  .بأشباه الترادف، كما قسم المحدثون
أن علماء اللغة المحدثين فصلوا في ذكـر أنـواع          : وقد قال أحمد مختار عمر      

  :الترادف ضمن ذلك تفصيلهم
  :الترادف وأشباه الترادف

يميز كثير من المحدثين بين أنواع مختلفة من الترادف وأشباه التـرادف علـى          
  :النحو اآلتي

أو التماثل وذلك حين يتطابق اللفظان تمام المطابقة وال يشعر أبنـاء            : الترادف الكامل -أ
ويختلف مفهـوم   . ")٢("اللغة بأي فرق بينهما؛ ولذا يبادلون بحرية بينهما في كل السياقات          

الترادف الكامل من لغوي إلى آخر بحسب المنهج الذي اتبعه في تعريف المعنى ونـوع              
  :المعنى الذي يتحدث عنه ومن التعريفات الكثيرة للترادف نقتبس ما يأتي

ة ما إذا كان يمكن تبادلهما في أي جملة في هذه اللغـة  التعبيران يكونان مترادفين في لغ  "
يتحقـق التـرادف عنـد أصـحاب النظريـة       ... بدون تغير القيمة الحقيقية لهذه الجملة     

  .)٣("التصورية إذا كان التعبيران يدالن على نفس الفكرة العقلية أو الصورة
اظ التـي   ومن الذي يبدو أنه من المترادف في شرح أدب الكاتب كثير من األلف            

شرحها الجواليقي بضمن شرحه ألبيات أدب الكاتب بذكر مقابلها فقط، كما نجـد فـي                
  :قال في قول األعشى: األمثلة اآلتية

  )٤(وبيني حصان الفرج غير ذميمة         وموموقة فينا كما كنت وامقة

                                         
  .٢١٨-٢١٥علم الداللة، عمر، :  ينظر)١(
  .٢٢٠ علم الداللة، عمر )٢(
  .٢٢٣ نفسه، )٣(
  ".وموقوفة فينا، كذلك ووامقة: "، وفي الديوان١١٧ ديوانه، )٤(



 

 )١٦٩١(

  .  )١("محبوبة: وموموقة... العفيفة: والحصان... فارقي: قوله بيني أي"
  : االزدراد"، و)٢("االشتعال: اإلضرام: "  وفي مواضع أخرى متفرقة قال      

، والشرح مليء بأمثال هذا ألن من أهدافه شـرح          )٤("المقيمون: المكيثون"، و )٣("االبتالع
  .معاني األبيات وشرح المقدمة

 وذلك حين يتقارب اللفظان تقاربا    : ، أو التشابه أو التقارب أو التداخل      شبه الترادف "-ب
شديدا يصعب معه بالنسبة لغير المتخصصين التفريق بينهما؛ ولذا يـستعملها كثيـرون             

  .)٥("بدون تحفظ مع إغفال هذا الفرق
، )٦("رافـع الطـرف  : طامح الطـرف أي : "ومن أمثلة ذلك عند الجواليقي قوله     

وسـراة  ): "الـسراة (قال ابن فارس فـي      .  )٧("الترس: الظهر والمجن : السراة: "وقوله
  .)٨("ارتفاعه: وسراة النهار. ظهره: ءالشي

ويتحقق ذلك حين تتقارب المعاني، لكن يختلف كل لفظ عن اآلخر           : "التقارب الداللي -ج
ويمكن التمثيل لهذا النوع بكلمات كل حقـل داللـي علـى         . بملمح هام واحد على األقل    

  .)٩("حدة
وهي مطر  : ديمة: "ومن أمثلة ذلك التي نجدها في شرح أدب الكاتب للجواليقي         

الوابل وهو المطر الشديد    ... الجود وهو أغزر من الديمة    ... مع سكون يوم وليلة وأكثر    
  .)١٠("الضخم القطر

                                         
  .٢٦٦ -٢٦٥أدب الكاتب،  شرح )١(
  .٢٦٨ شرح أدب الكاتب ، )٢(
  .٢٧٠ شرح أدب الكاتب ، )٣(
  .٢٧١ شرح أدب الكاتب ، )٤(
  . ٢٢١ -٢٢٠ علم الداللة، عمر، )٥(
  .١٩٩ شرح أدب الكاتب، )٦(
  .١٩٨ شرح أدب الكاتب ، )٧(
  .٣/١٥٥ معجم مقاييس اللغة، )٨(
  .٢٢١ علم الداللة، عمر، )٩(
  .١٨٧اتب،  شرح أدب الك)١٠(



– 

  )١٦٩٢(

وذلك حين تمتلـك جملتـان نفـس        : ، أو الجمل المترادفة   استعمال التعبير المتماثل   -د
مام وهـو   اقتدى وهو افتعل من اإل    : ائتم: "ومنه عند الجواليقي  . المعنى في اللغة الواحدة   

  .)١("القدوة
الـذيل  : الـصاغر : "قوله: ومن ذلك عند الجواليقي   ، هو قضية الترتب  : االستلزام -هـ

، )٢("يقال صغر الرجل يصغر صغرا وصغارا، فهو صاغر، إذا رضي بالضيم، فأقر به            
  .فرضى الصاغر بالضيم يستلزم معنى الذل فيه

  .)٣("خذ ويبتلع بسرعةيلتهم يأ: "ومن ذلك عند الجواليقي: التفسير -و
وذلك أن يتطابق التعبيران أو الجملتان في اللغتين أو فـي داخـل اللغـة               : الترجمة -ز

، ومـن   )٤("نص شعري إلى نثـري    ... الواحدة حين يختلف مستوى الخطاب كأن يترجم      
لعل أحدكم أن يكون ألحـن     «  : –  –ذلك نجد عند الجواليقي تفسيرا لحديث الرسول        

) ألحن بحجتـه  (منه لَحن يلْحن، وفسر     : الفطنة يقال : اللحن بفتح الحاء  : "ال، ق )٥(»بحجته
  .)٦("أفطن لها وأغوص عليها: بقوله

لحـن  : األصل اآلخر اللحن، وهي الفطنة، يقـال      : "قال ابن فارس في مقاييسه    
لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتـه مـن    «: يلحن لحنًا، وهو لِحن والحن، وفي الحديث      

  .)٧(»بعض
  :التفسيرات المعجمية

جعل الجواليقي شرح أدب الكاتب كما أسلفنا لتفسير مقدمة ابن قتيبة واألبيـات             
وقد استلزم ذلك ذكر كثير من التفسيرات على غرار ما يـذكر     .  التي وردت في الكتاب   

.  ولو حاولنا استقصاءها الستطعنا استخالص معجم صغير من هذا الشرح         . في المعاجم 
وهـي تمثـل جـل      -وسنعرض لها وألمثلتها بعد قليل    -اعا من التفسيرات    ونجد فيه أنو  

الكتاب والطريق التي يسلكها طالب أدب الكاتب ليكمل المعلومات التي أغدقها ابن قتيبة             
                                         

  .٩٠ نفسه، )١(
  .٢٧٥ نفسه، )٢(
  .٢٥٣ نفسه، )٣(
  .٢٢٣ -٢٢٢ علم الداللة، أحمد مختار عمر، )٤(
  .٤/٥٦ النهاية في غريب الحديث واألثر، )٥(
  ) لحن(وينظر الصحاح . ٩٢ شرح أدب الكاتب، )٦(
  .٥/٢٤٠ معجم مقاييس اللغة، )٧(



 

 )١٦٩٣(

وألن المعـاني أو    .  بمعلومات مسهبة أخرى وضح بها ما بعد أو غمض مـن معانيـه            
ابه مليًئا بالتفسيرات بطرائقها المختلفة     الدالالت كانت هي مبتغى الشارح؛ لذلك وجدنا كت       

التي تفضي إلى الوصول إلى الدالالت المرادة وتؤدي إلى فهم أكبر وأوضـح للمقدمـة             
  :والشواهد، ومن ذلك التفسيرات المعجمية التي يمكن أن تقسم إلى

  :التفسير بذكر المرادف-١
من ذكر الكلمـة  وهو ما اعتيد في المعجم والكتب التي تناولت المعاني بطرائق        

  :ومن ذلك. ومرادفها الذي يوضح دالالتها بتلك الطريقة
الفيل، سمي بذلك الستدارة وجهـه والكلثمـة اسـتدارة          : كلثوم"، و )١("المحب: الوامق"-

، وأمثلة أخرى تناولها البحث فـي       )٣("المنع: والحد في اللغة  "، و )٢("الوجه مع كثرة اللحم   
  . هناك يرحمك اهللاموضوع الترادف وهي مفصلة فانظرها

  ):بالتعريف: أي(التفسير المنطقي -٢
  :كأن تذكر الكلمة يسمى بها شيء، ثم تفسر بتقديم وصف له ومن ذلك

  .)٤("هو لفظ وجيز دال على حقيقة الشيء: والحد: "قال الجواليقي: الحد-
  .)٥("سمرة في الشفة تضرب إلى السواد: اللمى: "قال الجواليقي: "اللمى-
  يصف  ثورا  يحفـر         )٦(   جاء ذكرها عندما شرح الجواليقي قول األعشى         -:األرطاة-

  :كناسة
  اـخريق شمال يترك الوجه أقتمه           اة ِحقف تلفُّـيلـوذ إلى أرط

  ة أهيما ظهر عريان الطريقمكبا على روقَيه يحفر عرقها           على
  الق الشاة من حيث خيماح ثار مبادرا            وحان انطفلما أضاء الصب

واحدة األرطى وهو شجر ورقه عبل مفتول، ومنبته الرمال وله          : وأرطاة: "قال
  .)٧("عروق حمر، يدبغ بورقه أساقي اللبن فيطيب طعم اللبن فيها

                                         
  .١٥٢ شرح أدب الكاتب، )١(
  .١٦٨ نفسه، )٢(
  .٢٩نفسه،  )٣(
  .١/٩٥الجمهرة، : وينظر. ٢٩ نفسه، )٤(
  . ٥٤ شرح أدب الكاتب ، )٥(
  .٥٥ ديوانه، )٦(
  .٨٢٣ شرح أدب الكاتب، )٧(



– 

  )١٦٩٤(

  :شرح الجواليقي قول الكميت: الِكلَّة-
  ولن أخبر جاري من حليلته         عما تضمنت األبواب والِكلل

ل جمع كلّة وهي الستر والكلةُ أيضا غشاء من ثوب رقيـق يتـوقى بـه مـن                  الِكل: قال
  .)١("البعوض والذباب وغير ذلك

الحمزة في الطعام شبه اللذعة والحـرارة، وكـذلك الـشيء           : "قال الجواليقي : الحمزة-
  .)٢("الحامض إذا لذع اللسان وقرصه فهو حامز ورمانة حامزة فيها حموضة

ثُمامة واحـدة الثُمـام، وهـي شـجر     : " الجواليقي قول ابن قتيبة   شرح: النشم والثُّمام -
ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص، وربما حشي به خصاص البيوت، قال عبيـد بـن        

  :)٣(األبرص
  ا       عيت ببيضتها الحمامهـأمرهم كمعيــوا بــ

  م، وآخر من ثمامهنشودين من       جعلـت لها عــ
والثُّمام خيطان  . جر يتخذ منه القسي يوصف بالصالبة     ش: النشم: "قال الجواليقي 

  .)٤("صغار العيدان دقاق تأكله اإلبل والغنم
  : التفسير بذكر المقابل-٣

هذه إحدى الطرائق التي يستعملها المعجميـون والـشراح وغيـرهم لتفـسير             
المفردات، فيتضح المعنى لطالبه من خالل معرفة ضده، كأن يعرف الليل بأنـه ضـد                

ونجد مـن ذلـك عنـد       . هار، أو البغض بأنه ضد الحب، والشراء ضد البيع، وهكذا         الن
  : الجواليقي

الحمـل، والحيـال    : اللقاح"، و )٦("وهي ضد السبطة  : جعدة"، و )٥("ضد اإلطالة : اإليجاز-
ضـد  : الـشين "، و)٨("من الصفوة، ومن الصفو، وهو ضد الكدر      : المصطفى"، و )٧("ضده

                                         
  .٣١٩ شرح أدب الكاتب ، )١(
  .١٦٦ نفسه، )٢(
  .٥٤، وينظر أدب الكاتب، ١٣٨:  ديوانه)٣(
  . ١٦٦،  شرح أدب الكاتب)٤(
  . ١١٣ نفسه ، )٥(
  . ٣٧٠ نفسه، )٦(
  . ٣٦٥نفسه،  )٧(
  . ١٢ نفسه، )٨(



 

 )١٦٩٥(

: العـداوة "، و )٣("ضد اإلسراف : القصد"، و )٢("ضد الهزل : لجدا"، و )١("الزين، وهو القبح  
وهـو خـالف    : عبـد "، و )٥("وهو نقيض الكـره   : الطوع"، و )٤("وهي خالف المصادقة  

 . )٦("الحر
 : التفسير الصرفي-٤

وذلك من خالل بيان االشتقاق، وكيف ُأخذت الكلمات وأصل البنى، وهذا يصل            
سان مثال يكون لها معنى يختلف بحـسب األصـل          بنا إلى المعنى المراد من الكلمة، فغ      

الذي اشتقت منه، ويحتمل فيها أن تكون من غس، أو تكون من غسن، ويختلف معناهـا               
.  )٧(على هذا األساس، فيكون غسان الرجل الماجن من غس، والرجل الجميل من غـسن      

  : ونجد في شرح الجواليقي من أمثلة هذا النوع من التفسيرات
 : السرية-

والسرية يجوز أن يكون اشتقاقها من الـسر، وهـو النكـاح،            : "ل الجواليقي قا
ويجوز أن تكون فُعلية من السر، وهو السرور؛ ألنها تسر مالكها، ويجـوز أن تكـون                

: يختارهـا، يقـال   : فُعلية من السرور، مثل علية من العلو؛ ألن مالكهـا يـشتريها، أي            
 أن تكون فُعلية من السراة، وهو الظهـر؛ ألنهـا           اخترته، ويجوز : اشتريت الشيء، أي  

  : مركب، كما قال الشاعر
  ما أن أرى وركوب الخيل يعجبني       كمركب بين دملوج وخلخال

وال يراد ركوب الظهر، ولكن لما كانت مركبا، وكان الظهـر موضـع الركـوب مـن        
تخذة للملك والجماع، فُعِلية منه     الجارية الم : والسرية: "، وفيها قال ابن منظور    )٨("الدواب

هي فُعولة من السرو وقلبت الواو األخيرة ياء طلب الخفة ثـم     : على تغيير النسب، وقيل   
أدغمت الواو فيها فصارت ياء مثلها، ثم حولت الضمة كـسرة لمجـاورة اليـاء، وقـد        

                                         
  . ٩١ نفسه، )١(
  . ١٠٩ نفسه، )٢(
  . ١٤٤ نفسه، )٣(
  . ٣٣ نفسه، )٤(
  . ١٠٤ نفسه، )٥(
  . ٩٩ نفسه، )٦(
  . ١٧/١٨٨، )غسن( لسان العرب )٧(
  . ٤١٤-٤١٣ شرح أدب الكاتب، )٨(



– 

  )١٦٩٦(

... الجمـاع : الزنا، والسر : السر: أبو الهيثم . تسررت وتسريت؛ على تحويل التضعيف    
استـسر  : وقـال بعـضهم  ... تسررت، فإنه غلـط : السرية فُعلية من قولك  : وقال الليث 

األمة التي بوأتهـا بيتًـا،      : والسرية. اتخذها سرية : تسراها، أي : الرجل جاريته، بمعنى  
  . )١(..."وهي فُعلية منسوبة إلى السر

 : الكَودن-
 فيه زائدة، واشتقاقه من الكُدنة، وهـو غلـظ          ووزنه فَوعل، والواو  : "وفيه قال 

البغـل،  : والكودن والكـودني  . الهجنة، وجمعه كودان  : الجسم، وما أبين الكدانة فيه، أي     
  : قال

  خليلي عوجا من صدور الكودان       إلى قَصعة فيها عيون الضياون
  . )٢(شبه الثريدة الزريقاء بعيون السنانير؛ لما فيها من الزيت

  :السها-
ُأريها الـسها وتُرينـي     : "السها وزنه فُعل، من السهو، وقولهم     : "قال الجواليقي 

، هذه امرأة يكلمها رجل بما خفي وغمض من الكالم، وكانت تكلمه بما ظهـر               )٣("القمر
  . )٤ (..."ووضح

 : العيوق-
 والعيوق نجم أحمر مضيء، يتلو الثريا، ال يتقدمها، ووزنه فَيعـول          : "وقال فيه 

من عاق يعوق؛ ألن العرب تزعم أن القمر رام السير عليه، فاعتاقـه عـن ذلـك، وال                  
، يراد من مجرى القمر؛ ألنـه       )٥("أبعد من العيوق  : "يكون منزالً للقمر، ويقال في المثل     

  . )٦("يجري بالبعد منه

                                         
  . ٦/٢٢، )سرو( اللسان )١(
  . ٥٧ شرح أدب الكاتب، )٢(
  . ٢/١٠٧٥، وينظر الجمهرة، ١/٣٠٣،  مجمع األمثال للميداني)٣(
  . ١٨٣-١٨٢ شرح أدب الكاتب، )٤(
  . ١/١٢١ مجمع األمثال للميداني، )٥(
  . ١٨٣ شرح أدب الكاتب، )٦(



 

 )١٦٩٧(

 :التناظر-
: قـال تناظر الخصمان، إذا تحاجـا، وي   : والتناظر مصدر قولك  : "قال الجواليقي 
يحاجه، واشتقاق ذلك من النظير، وهو المثل، فمعنـى المنـاظرة   : فالن يناظر فالنًا، أي  

هما سواء،  : نظيران؛ ألن الناظر إذا رآهما قال     : أنه تقطع الحجة بنظيرها، وقيل للمثلين     
  . )١("النظائر، في الكالم واألشياء: النظيرة، والجمع: والتأنيث

 : التفسير بالترجمة-٥
لعلماء على تفسير األلفاظ المعربة بذكر مقابلها المعروف فـي العربيـة            اعتاد ا 

وبلغنـا  : قال الليث : "جاء في التهذيب  . إن طه هي يا رجل بالحبشة     : وترجمتها، كقولهم 
وللجواليقي كما هو معـروف     . )٢("يا رجل : مجزومة أنه بالحبشية  ) ط ه (في تفسير طه    

ع من التفسيرات، واهتمامه هذا يظهر فـي شـرح          كتاب في المعرب ومعرفة بهذا النو     
أدب الكاتب في المواضع التي يحتاج فيها إلى التنبيه على أن هذه الكلمة أو تلك هي من                 
: المعرب، ونجدها مرافَقة بمعناها بضمن الشروح التي هي صلب الكتاب، ومـن ذلـك             

، "دوابـوذ : و بالفارسية والديابوذ ينسج على نيرين، وه    : "شرح الجواليقي قول ابن قتيبة    
  : وأنشد للشماخ بيتًا

  )٣(كأنها وابن أيام تُرببه       من قرة العين مجتابا ديابود
، وجـاء فـي   "وتفسير الديابود أن لحمته خيطان خيطان وهو ثوب أبيض    : "قال

ثـوب ينـسج علـى      : الديابوذ وهو دوابوذ بالفارسـية، أي     : )٤(قال ابن دريد  : المعرب
قال ) فَيعول(كأنه جمع ديبوذ على     . ثوب ينسج بنيرين  ): الديابوذ: (وقال غيره ... يننير

  .)٥()دوبوذ(أصله بالفارسية : أبو عبيد
 :المعروف-٦

اصطلح العلماء منذ الخليل صاحب أقدم معجم في العربية على استعمال هـذه             
تعمال، ويستحـسن   الكلمة مقابالً لما يحتاج إلى تفسيره، ويوضح ذلك درجة شيوع االس          

                                         
  . ١٠٦-١٠٥ نفسه، )١(
  . ٥/٣٥٢ تهذيب اللغة، )٢(
  . ٣٤٥، وينظر ٣٨٨ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٣/٤٩٩ الجمهرة، )٤(
  .١٣٩ -١٣٨ المعرب، )٥(



– 

  )١٦٩٨(

؛ ألن الكلمة قد تكون معروفة ومستعملة وشـائعة  )في ذلك العصر  (أن نضيف هنا جملة     
في عصورهم، وهي على غير ذلك في عصر متأخر عن زمن كتابة الكتاب أو الـشرح        

وذلك لشدة وضوح داللة الكلمة فـال       . معروفة: العصا: ومن ذلك قولهم مثالً   ، أو المعجم 
إنما يحتاج المتعلم أو الدارس إلى معرفة تفسيرات لتطـور داللتهـا        و. تحتاج إلى تفسير  

، )١()إياك وقتيل العـصا : (وذلك في مثل معرفة معناها في جملة مشهورة أو مثل كقولهم      
ومن المعروف جاء في العـين قـول   . والمقصود بها الذي يقتل ألنه شق عصا الجماعة    

، ومـا إلـى     )٤("معروف: الرمل"، و )٣("معروف: الرهن"، و )٢("الخشب معروف : "الخليل
  :)٥(ومما قال الجواليقي فيه معروف، لوضوحه ما جاء عند شرحه قول الشاعر. ذلك

  سود كحب الفُلْفُِل المصعرِر
  .)٧("القطا ضرب من الطير معروف"، و)٦("حب معروف: الفلفل: "قال

جوها من الدرس   بهذا ننهي نظرة في شرح أدب الكاتب للجواليقي، تبينا منها و          
الداللي في مباحث هذا الكتاب وهي تدل على سعة علم وتبحر امتاز بهما علماء العربية               
األفذاذ مما جعلهم يصلون إلى كثير مما توصل إليه البحث الداللي الحديث في الغـرب               

  .سابقين عصرنا بقرون

                                         
  .١/٦٩ األمثال، للميداني،  مجمع)١(
  . ٤/١٧٢ العين، )٢(
  .٤/٤٤ نفسه، )٣(
  .٨/٢٦٦ نفسه، )٤(
  .٢/٧١٣، )صعر( الصحاح )٥(
  .٣٢٣ شرح أدب الكاتب، )٦(
  .٣٣٣ نفسه، )٧(



 

 )١٦٩٩(

  :المصادر
  .القرآن الكريم .١
، دار ١عبد المـنعم أحمـد التكريتـي، ط      . أبو منصور الجواليقي وآثاره في اللغة، د       .٢

  .م١٩٧٩ -هـ١٤٠٠الرسالة للطباعة، بغداد، 
حكومـة  . محمد أبو الفضل إبـراهيم، مـط  : األضداد، محمد بن القاسم األنباري، تح  .٣

  .م١٩٦٠الكويت، الكويت، 
عـزة حـسن، دمـشق،      . د: األضداد في كالم العرب، أبو الطيـب اللغـوي، تـح           .٤

  .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٢
األستاذ مصطفى الـسقا،    : ي شرح أدب الكتاب، ابن السيد البطيوسي، تح       االقتضاب ف  .٥

  .م١٩٩٠، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٢حامد عبد المجيد، ط. ود
: إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطـي، تـح       .٦

ـ ١٣٧١، القـاهرة،  دار الكتب المـصرية . ، مط١محمد أبو الفضل إبراهيم، ط   -هـ
  .م١٩٥٢

. عبد الرحمن اليماني، مـط    : األنساب، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني، تح         .٧
  .م١٩٦٦دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، 

  .السعادة، مصر. البداية والنهاية، ابن كثير، مط .٨
محمد أبو الفضل   : تحبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جالل الدين السيوطي،           .٩

  .م١٩٦٥عيسى البابي الحلبي، . ، مط١إبراهيم، ط
تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، منـشورات دار مكتبـة              . ١٠

أوفيست عن الطبعة األولـى بالمطبعـة الخيريـة، مـصر،           (الحياة، بيروت لبنان،    
  ).هـ١٣٠٦

 عبـد الحلـيم النجـار، دار        :تاريخ األدب العربي وملحقه، كارل بروكلمان، ترجمة       . ١١
  .م١٩٦٢المعارف، مصر، 

. عبد السالم هارون وآخرين: تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري، تح        . ١٢
  .م١٩٦٧ -م١٩٦٤الدار المصرية للتأليف والترجمة، من 

ثالثة كتب في األضداد، األصمعي، والسجستاني، وابن السكيت، ويليهـا ذيـل فـي               . ١٣
  .ار الكتب العلمية، بيروت، لبناناألضداد للصغاني، د



– 

  )١٧٠٠(

رمـزي منيـر    . جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، حققه وقدم لـه د              . ١٤
  .بعلبكي، دار العلم للماليين

عبد السالم  : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تح            . ١٥
  .م١٩٨٩، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣محمد هارون، ط

ان األعشى الكبير ميمون بن قيس، شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين، دار              ديو . ١٦
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   الرحيمحمن اهللا الربسم
  

  الملخص
 خير البشر أجمعين المبعوث رحمة على والصالة والسالم لعالمين هللا رب االحمد

  : وبعدلعالمينل
 كافّـة،   نـاس  الـذي جـاء لل     اإلسـالم  رحمة البحث موضوعاً مهماً يتعلق ب     يستعرض

ـ ، بحالهمرحمة بهم ورأفة      فـي إعمـار   سـهام اإل لهـم مـنهج الحيـاة وكيفيـة     اًمبين
ـ مـن  األول وخالفتها، وكان القرآن الكريم المـصدر      األرض  يليـه  البحـث،  صادر م

أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وسيرته العطـرة، وتـأتي أهميـة هـذا البحـث         
 التـي تـشوه حقيقـة       األوراق والمـستجدات واخـتالط      لميـة في ظّل المتغيرات العا   

  .تالف مشاربها و منابتها بالبشرية كافة على اخاإلسالمرحمة 
ٓو{: تعالىيقول َ ۡأرَ َۡ َٰ َ إ رََ ۡ َ ِِٗ  ۡ ّٰ ََ ِ   ]  ١٠٧:سورة األنبياء [} َ

ٓو{:ول تعالىــ يقو َ ۡأرَ َۡ َٰ َ إ ََ س ِٗ ِ  ِ ّٗ ِ ٗو َ ِ َ ٰو َ َ ۡأ َِ ََ َ  ِسٱَ
ۡ َنَ ُ  لكافة البشر كان يةاإلسالم من عالمية الرسالة انطالقاً] ٢٨:سورة سبأ[} َ

 البشرية كافة من دخل تحت ة يحمل الفكر الحضاري الكامل الذي يصلح به حيااإلسالم
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 رة نظلتهي في رسااإلسالمالدين أو من لم يؤمن به ولذلك كان من أهم ركائز الدين 
ط الضوء على بعض هذه  وجاء هذا البحث ليسلبشريالرحمة الشاملة للجنس ال

  .الجوانب 



$ 

 )١٧٠٥(

Abstract 
 )The Universality of Islam Requires its Mercy to all People(  

Praise be to Allah, the lord of the worlds, and the peace an blessings be 
upon the best of all mankind who was sent as a mercy to the whole worlds. 

This research reviews an important topic related to the mercy of Islam 
which came to all mankind as a mercy and clemency to their circumstances, 
showing them the real way of life and how to contribute to the construction of the 
Earth ,and being deputies of Allah on this Earth. 

The Holy Quran is the first source of this research, followed by the 
Hadeeth of the prophet ( peace and blessings of Allah be upon him ), and his 
fragrant biography. The importance of this research comes among the global 
changes and developments, and in the light of mixing papers that distort the reality 
of Islamic mercy to all mankind regardless their origins and springheads. 

The almighty says: ( We have not sent you except as a mercy to the 
worlds ) and says: ( And we have not sent you except comprehensively to mankind 
as a bringer of good tidings and a Warner...). proceeding from the universality of 
the Islamic message to all human beings, Islam carried the whole cultural thought 
that fixes and maintains the life of all people whether they came under Islam or 
even did not believe in it. 

Therefore, one of the most essential pillars of the Islamic religion in its 
message was its comprehensive compassion to all people. And this research comes 
to spot the light on some of these aspects 
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  لدراسة امشكلة
  : اآلتية األسئلة من البحث أن يجيب على يتوقَع

   .اإلسالم بعالمية ككيف نرد على من يشك : ١
  .ي اإلسالمهل تعتبر الرحمة فعالً من أهم سمات الدين  : ٢
  . خاصة بالمسلمين أم أنها تشمل جميع الناس اإلسالمهل رحمة  : ٣

  اسة الدرأهداف
ي التي تتفق مع صفة العالمية له، اإلسالم الدين الدراسة الى بيان سعة رحمة تهدف

 تشمل الجنس البشري أجمع المسلم اإلسالمفتبين عالمية هذا الدين وكيف أن رحمة 
  .وغير المسلم 

  اسة الدرأهمية
 في ظل التشويه ياإلسالم الدين أهمية البحث في دفاعه عن أهم سمة من سمات تكمن

فهمهم المغلوط وتصرفاتهم المشينة التي خدمت الذي يتعرض له اليوم ممن أساءوا له ب
 التي ال تمت لإلسالم الحقيقي بصلة ليهاجموا المشوهة وقدمت لهم االمثلة اإلسالمأعداء 
   .ها من خاللاإلسالم
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  المقدمة
 السموات ك نذيرا، الذي له مللمين للعايكون هللا الذي نزل الفرقان على عبده لالحمد

دره تقديرا، خلق اإلنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله واألرض وخلق كل شيء فق
 عبده اوأشهد أن سيدنا محمد. را إما شاكرا وإما كفولسبيلسميعا بصيرا، ثم هداه ا
 ِمن األوضار المطهر من العيوب وم واألبرار، المسلَّلمتقينورسوله المختار، إمام ا

  .صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثيرا
  : هذا البحث من خمسة مباحث على النحو التالي كونيت : وبعد

  اإلسالمعالمية :  األول المبحث
 واألدلة على ذلك من كتاب اهللا عز وجل ومن حديث رسوله اإلسالم عالمية فيه بينت

  .يةاإلسالم الدعوة وواقعصلى اهللا عليه وسلم 
  . من خالل آيات القرآن الكريماإلسالم رحمة:  الثاني المبحث

  . العزيز اهللا الرحمة لغة واصطالحا وبما يستدل عليها من كتاب معنى فيه بينت
  . من خالل أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماإلسالم رحمة:  الثالث المبحث

   بوضوح و جالء  اإلسالم مة رحت فيه  األحاديث التي ذكربينت
   عليه وسلماهللا من خالل سيرة رسول اهللا صلى اإلسالم رحمة:  الرابع المبحث

   من سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلمجلياتها خلق الرحمة وتبينت
  اإلسالم رحمة خصائص:  الخامس  المبحث
  .ي بشكل عام اإلسالم خلق الرحمة خصائص أهم ذكرت
  .وخاتمة
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  األول المبحث
  اإلسالم عالمية

َِٱ ِإن{:  تعالىيقول ّ  َ ِٱِ ٱِ
ٰۡۡ  منذ واحد اهللا تعالى دين] ١٩:ل عمرانسورة آ[}َُ

 ولكن ، عليه وسلماهللا محمد صلى األنبياء خاتم إلى السالم عليه آدمخلق اهللا تعالى 
 الذي اهللا عليه وسلم صلى اً كانوا يبعثون ألقوامهم خاصة، إال محمدالرسلاألنبياء و

َو{ :تعالى اهللا قولبعث للناس كافة مصداقاً ل ك إَ ِ أر َ َ ْ َ ْ َ  ِ ً اِسَ ا و  ً ِ َِ َ ً َ{  
َو{: تعالىوقوله ،)٢٧ (سبأ ك إ ر َ َ أر َِ َ ْ ِْ ً َ َ َْ َ ِ َ ْ ، وقول ) ١٠٧ (األنبياء}َ

أعطيت جوامع الكلم، : فضلت على األنبياء بست( صلى اهللا عليه وسلم لرسولا
رض طهورا ومسجدا، وأرسلت  وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي األب،ونصرت بالرع

كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ( رواية وفي١)() بي النبيونوختمإلى الخلق كافة، 
 دون استثناء ال تفرق بين ، للناس جميعاًاإلسالم فرسالة ،)٢() كافة ناسوبعثت إلى ال

 عرق أو بين إقليم و إقليم فهي للناس و لون ولون أو بين عرق بينجنس وجنس أو 
   .تها الشرائع و متممخاتمة ما جعلها وهذاعا جمي

 في عالمية - المستشرقين وغيرهم ممن تأثر بهم من -  هناك من حاول التشكيكولكن
 اإلسالم ليثبتوا عدم صالحية ؛ واهيهج في جزيرة العرب بحجصِرها وحاإلسالمرسالة 

يه وسلم  تشهد  ولكن القرآن يشهد و أحاديث الرسول صلى اهللا عل،في كل مكان وزمان
 تتبعنا نصوص لو ف،ياإلسالم الدين عالمية يشهد على اإلسالمو الواقع من حال دعوة 

 الكريم نجد الكثير منها يتكلم بصراحة عن شمول جميع الجنس البشري لهذه رآنالق
  :  منها،الدعوة

ْ{ :ى اهللا تعالقول ِ إُ ل ا س إ ر ْ   ا ُ َ َُ ْ َ ِّ ُِ َ ِ ُ َ
 ًِ وات َ ِي   ا ِ ا َ َ ُُُ ْ َ

وا
َ ْ ِرضَ ُ  إ إ   وْ َ َِ

ْ ُُ َ ِ َِ َُ ِِ ا   ِ ُ ِ َ ِ ِ ِ و ِي   َ ور ا ا ا َ ُ َ َِ َِ ِ ِِ ِ ِْ ُ ُّ ّ ُ ْ
ِّ ِ

ون ه   َوا َُ َ َُ ْ ْ ُ َ ُ ِ اب من اهللا تعالى يأمر به رسوله ، إنه خط )١٥٨( األعراف } َ
 من اهللا لهم، وليس ألقوام ولصلى اهللا عليه وسلم بضرورة إخبار الناس عامة بأنه رس

                                         
محمد فـؤاد  : المحقق ، مسلمصحيح، )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري     : ١

 ٣٧١ ص ١ج ) ٥٢٣( بيروت، حديث رقم – التراث العربي  دار إحياءلناشرعبد الباقي ا
محمد زهيـر  : المحقق البخاري،صحيح ،)هـ٢٥٦: المتوفى(في الجعلبخاري إسماعيل أبو عبداهللا ا   بنمحمد    : ٢

 ٧٤  ص١ج ) ٣٣٥( رقم ثهـ ، حدي١٤٢٢ الناشر دار طوق النجاة، الطبعة األولى، الناصر،بن ناصر 
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 في شتى أماكنهم األجناس جميع وشموله اإلسالم إنه تأكيد على عالمية ،معينين
  .وأزمانهم

َ{: قوله تعالى و ُِ َ أري ا ْ ى ودََ ِ ر  ِ َ ُ ََ ُ ُْ َ
ه ِ ِ و   ِ ه  ا ِ َ ا  ْ ُِ

َ َ َ ِ ّ ُ ِ ّ َ َ َ ِ ْ ُ َِ ّ
ْ

ن َا ُ
ِ ْ ُ  رسوله بدين أرسل هذه اآلية إخبار من اهللا تعالى بأنه في ، )٣٣ ( التوبة}ْ

الهداية الحق الذي ال نقص فيه وال خلل ليعلوا و يظهر بالحجج والبراهين وبالواقع 
 الدين الذي لم يترك مكان على وجه سالماإلالملموس كذلك وهذا ما كان من حال 

  .البسيطة إال ووصل اليه
ــالى و ــه تع رك{: قول َــ َ َ َِ ه ــ ن   ــ ل ا ــ ِي  ِ ا ْ َ َ َ ََ ُ َْ ْ ــَ ن  ــ ِ  َ َ ْ ِ َ ُ ََ اِ ــ  ً ِ َ{                      

  .ستثناء  القرآن الكريم من اهللا تعالى منذراً جميع البشر دون ا،أنزل )١ ( الفرقان
 تشهد من خالل التصريح تارة بأنه ارسل عليه سلم وه الرسول صلى اهللا عليوأحاديث

 أو بفعله صلى اهللا عليه وسلم من ارسال الرسائل الى ملوك ، الى الناس كافةسالمال
 زيرة تصلهم خارج جوكانت ، و هرقل و المقوقسى مثل كسرمانهاالرض في ز

 جزيرة دية خارج حدواإلسالمبل ووصول الجيوش  ال يتكلمون العربية، همالعرب و
 عليه وسلم  فمعركة مؤتة كانت خارج حدود اهللا في زمن الرسول صلى ،العرب

جزيرة العرب التي كان سببها المباشر قتل رسول رسول اهللا الحارث بن عمير االزدي 
 كل و،)١( في الشامى بصرملك لىالذي كان مبعوثا من الرسول صلى اهللا عليه وسلم ا

 ولكن هذه العالمية ، ال غبار عليها البتةاإلسالم عالمية إن القول ستطيعإنسان منصف ي
توجب على هذا الدين الذي لم يسبق بمثل هذه الصفة في الديانات السماوية التي جاءت 

 جميع الناس سواء صدقوا به حال في التشريع الذي يصلح به الكمال عليه توجب. قبله 
 تشريعاته لةمن آمن به سيسعد في الدارين الدنيا و اآلخرة تحت عدا . أم لم يصدقوا به

 عليه تشريعاته المحكمة بدقة قامومن لم يؤمن به وت،  الفوز في اآلخرةبشارة الدنيا ويف
 ومن هذا المنطلق فعالمية الدين. التي ال يظلم تحتها إنسان أبداً سيسعد بها في الدنيا 

 المفهوم واضحا هذا رحيما بالناس جميعا وقد تجلى كون توجب عليه أن يياإلسالم
 ذلك ال بد أن وقبل.البحث إن شاء اهللا في هذا فصلها تنبين اإلسالمجليا في نصوص 

 التي رفعته عن غيره ص من الخصائالعديد يتميز به جعلتاإلسالم عالميةنعرج على أن 
                                         

 طباعة دار الفكر بدمشق  الطبعة  السيرة النبوية،فقه، )م  ٢٠١٣المتوفي في   ( طي   سعيد رمضان البو   محمد : ١
 ٢٥٨م  ص ١٩٩١هـ ١٤١٢الحادية عشرة 



– 

  )١٧١٠(

 القول يفصل عجالة ثم  فيهنا منها جملة ونذكر ، مهما كانتنظمةمن التشريعات و األ
  . هي من أثبت خصائصه إن شاء هللا التي اإلسالم رحمة ميزةفي 
  : الرحمةغير  عالمية اإلسالممظاهر من
 على اإلسالم تصر فال يقوالدينية، الدنيوية مجاالت الحياة جميعالجمع بين  :  أوال

لنفسيّة، والجسديّة  بل يهتمّ بكلِّ الجوانب، فالجوانب ار،جانب في اإلنسان دون آخ
 يتناسب مع ذا وه،ي بهااإلسالموالروحية، واالجتماعية، كلُّها سواء في االهتمام 

   .اإلسالم التي هي من أهم خصائص ةالعالمي
 أو ماً أو إقلياً أو عرقاًي لجميع البشر ال يخصص لوناإلسالم الخطاب شمولية : ثانياً

  .ال لدين عالمي لغة أو جماعة وال تكون هذه الخاصية ا
 ينقضي محدد ال تقتصر على زمن اإلسالم عاليم لكل زمان ومكان، فتصالحيته : ثالثاً

  .  من األمكنةغيره تصلح له االحكام  دون ، أحكام اخرى  أو مكان بعينهعنثم يبحث 
 بل ة، عند أصحاب الديانات السماويِكرتْ والرسل التي ذُاءياألنبيعترف بكل  : رابعاً
 وجعل صورة العقائد، في أو االخالق في بهم من قوادح علق ويزيل ما قد هم ينزهنجده
  .لبشر كما هي قبل تحريفها من اض و المرسلين ناصعة البياءاالنبيا
 الكريم لكل البشر، حيث تحدى اهللا به ن القرآإعجاز بلتحدياستمرارية ا : خامساً

 اإلتيان بمثله أو حتى بسورة من  كل العصور واألزمنة علىيالمخالفين والكافرين ف
  . مثله وما زال التحدي قائما 

 اإلسالم ظل أحكامه العادلة، أو درس في عاش ممن المسلمين غيرشهادة  : سادساً
 جعل ذلك مما دراساتهم أو في واقع حياتهم، اإلسالم لمسوا عدل حيثدراسة منصفة، 

  .دخلوه  لم ينسبباً في دخولهم  لإلسالم أو دفاعهم عنه وإ
 للحديث عن رحمة الدين اإلسالمفي ذكر بعض مظاهر عالمية   الكفايةالقدر وبهذا

  .ي اإلسالم



$ 

 )١٧١١(

   الثانيالمبحث
   الكريمالقرآن آيات ل من خالاإلسالم رحمة

يقال . الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة:  لغة الرحمة
  .)١(والرحم والمرحمة والرحمة بمعنى. طف عليهمن ذلك رحمه يرحمه، إذا رق له وتع

رقة تقتضي اإلحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارة في :  في االصطالح الرحمة
وإذا وصف . رحم اهللا فالنا: الرقة المجردة، وتارة في اإلحسان المجرد عن الرقة، نحو

وي أن الرحمة  الباري فليس يراد به إال اإلحسان المجرد دون الرقة، وعلى هذا ربه
  .)٢(من اهللا إنعام وإفضال، ومن اآلدميين رقة وتعطف

  : النحو اآلتيلى في هذا المطلب سيكون عوالكالم
 يبدأ بذكر أسماء اهللا تعالى ايته في بداألمة دستور هذه هو يكتاب اهللا تعالى الذ : اوالً

 الكريم قوله  سورة الفاتحة في أول القرآنفي على صفة الرحمة هللا تعالى فلالتي تد
ِ{تعالى ْ ِِ ِ ا ا  ا ِ ِ َ َٱْ ِ ربُۡۡ ِ  ِ ّ ٰۡٱ َ ََ ِ ِٱ ٱ َ سورة [} ٣ِ

 أربع مرات في ثالث آيات أفتتح بها كتاب عليها أكد ورها بالرحمة وكرفبدأ]  الفاتحة
اهللا تعالى يتضح أنها تكررت أكثر  الرحمة في كتاب مةوبتتبع مشتقات كل. اهللا عز وجل

 العدد ما هو اال هذا اهللا تعالى و تكرارها باب وتصدر صفة الرحمة لكت،)٣()٣٥٥( من 
 يصور من أن كما يحاول تها، جاء بالرحمة للبشرية ال لشقائها وتعاساإلسالمليثبت أن 

   .ياإلسالم تشوية صورة الدين حاولوني

                                         
: المحقق مقاييس اللغة،معجم،)هـ٣٩٥: المتوفى (نأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسي      : ١

 ٤٩٨ ص ٢ج . م١٩٧٩ - ـه١٣٩٩: رعبد السالم محمد هارون، الناشر دار الفكر، عام النش
 فـي غريـب   المفـردات ،)هـ٥٠٢: المتوفى(أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى           :  ٢

 هـ  ١٤١٢ - دمشق بيروت، الطبعة األولى - عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية صفوان:  المحققالقرآن،
 ٣٤٧ص 

هــ  ١٤١٥ لبنـان  - دار الفكر بيروتطباعة، القرآن الكريمأللفاظ المفهرس   عجمالممحمد فؤاد عبدالباقي،     : ٣
 ٣٠٩-٣٠٤م ، ص ١٩٩٥



– 

  )١٧١٢(

َو{ تعالى قوله في : ثانياً ك إ ر  َ َأر َِ َ ْ ِْ ً َ َ َْ َ ِ َ ْ ، هذه ] ١٠٧ : األنبياءسورة [}َ
 هي وحقاً.)١( العالم المؤمن والكافرجميع مقصدهابأن   التفسيرهل أااآلية أخبر عنه

:  فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول، لجميع الناسرحمة اإلسالمكذلك فتشريعات 
 عليه وسلم رحمة لجميع العالم، مؤمنهم  اهللاهو أن اهللا أرسل نبيه محمدا صلى(

 به، وبالعمل بما جاء من عند باإليمان هداه به، وأدخله اهللا فإنفأما مؤمنهم . وكافرهم
 كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البالء الذي كان ينزل باألمم المكذّبة ماوأ. اهللا الجنة

 عن عدضنك الذي يعيشه من ب من عاجل البالء الظلم و الوأقول ،)٢()رسلها من قبله
ۡو{: و تشريعه القويم قال تعالىاإلسالمهدي  َ ۡأ َ َ

ۡ  ذََِض ن ِيَ  ُ َ ِ ٗ ۥَ َ ِ َ ٗ َ 
ۡو َ ُهَ ُ ۡۥُ ٰۡٱ َمَ َ ِِ ۡأ َ َٰ وال يعني أن يعيش شعب من ]  . ١٢٤:سورة طه[} َ

 تحت وطأة خرى شعوب أن تئيني ح العلمي فدم و التقرفاهية من الاًالشعوب  نوع
 ا مؤقتا قسمأسعدتْ المتقدم في عصرنا ضارة فحتشريد، جوع و حروب و نالظلم م

 لتأليف اإلسالم دعا أحد مفكري ما وهذا ، و لكنها سببت الشقاء للكثير،من البشرية
ذا غاب  ليبين أن العالم بأجمعه يخسر إ،)٣() خسر العالم بانحطاط المسلمينذاما( كتاب 

  . على هذه البسيطة لبشرية قيادة سير الحضارة اعنالمنهج الرباني 
َو{: قوله تعالىفي : ثالثاً ِ َ َ ن َ س و اء  ا ا  ِ َ  أ و  ُ ُُ َُ َ ً َ َْ َ َِ َ َ ًَ َ َ َُ َُ ْ

ا و  ا ا   ل   َا ََ ْ ْ ُْ ُُ َ َ ُ
ِ َ ْ َِ ْ ْ َ َ َ ًَ ِ َ ِ ل  ِ   ا ْ إ  ُ َ ْ َ َُْ َ ََِ َ َ ْ ِ

ى ا  ِ ة إ  ا ن    ِ   ُ َ ْ َ ُ ََ َْ َ َ ََ َِ ً َِ َ َ ْ َ ََ ْ ِ ََِ وِ ن ا   ِ ُ ُ َ ْ إ ََ ُ َ َ ِ
ءوف ر س  ٌإن ا  ُِ َ ٌ َ َ ِ ِ َ  األمةهذه اآلية وصف اهللا تعالى في ) ١٤٣  (البقرة}ِ

 باإلضافة اً و معنوياًوهي تحمل بعدين حسي ) الوسطية ( األوصاف بأجمل يةاإلسالم
 لما اآلية هذه أوردت ولكن ةياإلسالم لألمة أوصاف عظم من أفهي الخيريةالى معنى 

 جمعت بين الرأفة و الرحمة والرأفة أعلى معاني) رؤوف رحيم (تم ختمها به وهي 

                                         
 البيان في   جامع،)هـ٣١٠: المتوفى(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري               : ١

 ١٨ج  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األولى،: ة طباعة مؤسسة الرسالة الطبع،أحمد محمد شاكر: المحققتأويل القرآن،
 ٥٥٢ص 

 ٥٥٢ ص ١٨ ج  البيان في تأويل القرآن،جامع الطبري، : ٢
 ) م ١٩٥٠(  له عام ولىألف الكتاب أبو الحسن علي الحسني الندوي وظهرت الطبعة اال  : ٣



$ 

 )١٧١٣(

 وورود وغير المؤمن المؤمن عامة لجميع الخلق في الدنيا وهي)١( و أشدهاالرحمة
فذكر الجنس يدل على شمول  )إن اهللا بالناس لرءوف رحيم( الرحمة هنا جاء للناس 

  . ما أوسع رحمته فسبحانهجميع الجنس البشري برحمته تعالى 
ٓ َذا{في قوله تعالى : رابعاً َءكَ ۡ َِٱ َ َنُ ُ ِ ٰ َ َِ ِ ۡ ُ َ ٰ َ ٌَ ۡ َ َۖ ۡ َ  رُ َ َ َۡ ُ َ َٰ ۡ َِ َٱ ِ َۡ ُ َ

ۡ ۥ َ  ۡ ُ ِ َ ِ َ ٓ ۢءُ َ ٰ َ َ ِٖ ب َ   ۢ ِ َ َ ُ ۡ َِ ه ۡوأ ۦِ َ ََ َ ُ َ رۥَ  ٞ ُ َ 
ٞر َ: ( قول اهللا تعالىتأمل]  ٥٤:سورة األنعام[} ِ َ ۡ رَ ُ َ ٰ َ َ ۡ َِ َٱ ِ َۡ (

له سبحانه أن يتصرف في عبيده ( الرازي اإلمامرحيم بخلقه ما خلقهم ليعذبهم، يقول 
 وتبين ،)٢() والكرم ضلكيف شاء وأراد، إال أنه أوجب الرحمة على نفسه على سبيل الف

 لجميع خلقه اً وكرمنهال م فضبها وأن اهللا كتاإلسالم في دين لرحمة مكانة اآليةهذه ا
ِن{:الى تعالى واسعة كما قال تعاهللاورحمة  ك  رَ  ۡ ُ ُ َ َ ُ َرُ ذو َ ۡ َٖ ٰ َٖ َ د ََ وِ  َ ُ

ۡ َُ ِ  ۥُ ۡۡٱَ ۡۡٱ ِمَ َُ ِ  من كتب على نفسه فسبحان]  ١٤٧:سورة األنعام [} ِ
  .الرحمة ووسعها لعباده 

والرحمـة  فـي أفقهـا األعلـى     (  محمد الغزالي رحمـه اهللا       يقولمفهوم   هذا ال  وحول
 المطلق صفةُ المولى تباركت أسماؤه، فإن رحمته شـملت الوجـود، وعمـت       وامتدادها
 بكل شيء أشرق معه شعاع للرحمـة        ط المحي علمهفحيثما أشرق شعاع من     . الملكوت  
  .)٣()الغامرة 

 في مثلت تالتي تهلكثير من اآليات تبين رحم تتبعنا كتاب اهللا عز وجل لوجدنا اولو
  . هذه الرحمة بشرع قويم مجسداًالنهاية بدينه الذي ارتضاه لعباده 

                                         
 في يزالوج ،)هـ٤٦٨: المتوفى( النيسابوري، الشافعي احدي،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الو  : ١

 بيـروت، الطبعـة     ، دمـشق  -الدار الشامية    ، مصفوان عدنان داوودي، دار القل    :  تحقيق  العزيز، كتابتفسير ال 
 ١٣٥ هـ ص١٤١٥األولى، 

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الـري                    : ٢
 - بيـروت، الطبعـة الثالثـة    – دار إحياء التراث العربي فسير الكبير،الت=  الغيب  مفاتيح،)هـ٦٠٦: المتوفى(

 ٦  ص ١٣ هـ  ج ١٤٢٠
 ٢٠٨م  ص ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ القلم دمشق، الطبعة والواحدة و العشرين دار المسلم،خلقمحمد الغزالي،   : ٣



– 

  )١٧١٤(

   الثالثالمبحث
   من خالل أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماإلسالم رحمة

 مما هو لجانب صلى اهللا عليه وسلم بصفة الرحمة ولين الرسوله وصف اهللا تعالى إن
 الجمال صفات من وسلم هعه اهللا سبحانه وتعالى في نبيه محمد صلى اهللا عليقد جم

 وقد تجلت هذه الصفة في أقواله وأفعاله ،والكمال البشري ومن هذه الصفات الرحمة
 تبين الرحمة التي سأذكره هنا إن شاء اهللا تعالى ا محاديثه ومن أ،صلى اهللا عليه وسلم

 هو المبلغ عن اهللا فيما سلم صلى اهللا عليه واًحمد حيث أن م،اإلسالمالواسعة لدين 
  .يوحى اليه من ربه

قدم على النبي صلى اهللا عليه :  عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهعن حديث الفي : أوال
 وجدت صبيا في السبي ذا من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إمرأة سبي، فإذا اموسل

أترون هذه : (لنبي صلى اهللا عليه وسلمأخذته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا ا
 عباده أرحم بهللا: (  ال تطرحه، فقالأن لىال، وهي تقدر ع: قلنا)  ولدها في النارحةطار

  .)١()من هذه بولدها 
 هي هذا الحديث بيان للصحابة رضي اهللا عنهم بمثال أمامهم فقد شاهدوا لهفة االم وفي

 الغاية التي هي الغاية في مشاعر البشر ولعاطفة األم ورحمة ابلهفةتبحث عن رضيعها 
 أن يبين عظم رحمة اهللا سلم الرسول صلى اهللا عليه ود فأرا،في كمال الرحمة البشرية

 وجدت ابنها وأخذت ا أن هذه االم بعدمصورفال يمكن تَ.  التشبيهرقباإلنسان مع فا
ولد عادة، فهي ترضعه أن ترميه في النار ووالدة اإلنسان هي أرحم أهل األرض بال

 - تبارك وتعالى- أبيه، وهي أرحم من قراباته، فضالً عن األباعد، فإن اهللا منأرحم 
 ولم يخصص هنا ،)هللا أرحم بعباده من هذه بولدها : ( أرحم بعبده من هذه بولدها فقال

المؤمنين فقط بل بجميع عباده فكل الخلق عبيد هللا تعالى ولذلك بعث الرسل و أوضح 
  ).وهديناه النجدين( فال يهلك إال من عمي عن الطريق واضح المعالم جاةطرق الن

 رسول اهللا صلى اهللا عليه َلقب:  أبي هريرة رضي اهللا عنه قالعن الحديث في : ثانياً
إن لي :  األقرعقال حابس التميمي جالسا، فبن بن علي وعنده األقرع نوسلم الحس

                                         
 ٨  ص ٨ ج ٥٩٩٩ رقم الحديث  البخاري،صحيح البخاري،  : ١



$ 

 )١٧١٥(

:  قالثم صلى اهللا عليه وسلم اهللاليه رسول عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إ
  .)١() ال يرحم ال يرحممن(

 لم صلى اهللا عليه وسبي حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت جاء أعرابي إلى النومعه
أو أملك لك أن نزع : ( تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: فقال

 يمكن أن تنزع كن أعماق االنسان ولفي صفة كامنة  الرحمة،)٢()اهللا من قلبك الرحمة 
 محمد يقولمن قلب تبلد حسه وتغيرت طبيعته االصلية المجبولة على الرحمة وفي هذا 

 يهوي باإلنسان ويسلبه أفضل حس هي كمال في الطبيعة، ألن تبلد الالرحمة( الغزالي 
حمة صفة كمال في البشر و الر. )٣()ما فيه، وهو العاطفة الحية النابضة بالحب والرأفة 

 بيان أن االنسان جبل على الرحمة و من ديثين وفي هذين الح،اهللا تعالى أرحم الراحمين
  الوبهذا لإلنسان الصلية اجبلة و بعد عن الانتكاسنزع منه الرحمة وقسى قلبه يعتبر 
  . ال يرحم ال يرحم فمنيستحق ان يعامل بما فقد من صفة 

سمعت رسول اهللا صلى اهللا : ن أبي هريرة رضي اهللا عنه، قالفي الحديث ع : ثالثاً
 فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا، ء،جعل اهللا الرحمة مائة جز: (عليه وسلم يقول

 لفرسوأنزل في األرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى ترفع ا
غ في معناه من  تمثيل بليثفي هذا الحدي. )٤()حافرها عن ولدها، خشية أن تصيبه

 فكل الرحمة الموجودة على هذه البسيطة ونراها بين ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 تعالى على هذه اهللا الجزء الواحد الذي أنزله منجميع الكائنات ما هي إال جزء بسيط 

 و أمسك سبحانه تسعة و تسعين جزءاً ، فمن هذا الجزء البسيط نرى الدموع ،االرض
بوين رحمة بأطفالهم، ومن هذا الجزء البسيط نرى أنه يعم الصمت تنزل من عيون اال

 و ألموال امع الجزء البسيط تجذا يتيم في محفل كبير، ومن هء عند بكادموعوتنهمر ال
 الناس على اختالف أفكارهم و دياناتهم و بالدهم من ،ويجتمعتنشأ الجمعيات الخيرية

 لعباده يوم ادخرها التي ه سبحانخالق الفكيف بالرحمة الكاملة عند.  أجل إطعام جائع

                                         
 ٧  ص ٨  ج ٥٩٩٧ رقم الحديث  البخاري،صحيح البخاري،  : ١
 ٧  ص ٨  ج ٥٩٩٨ رقم الحديث  البخاري،صحيح البخاري،  :٢
 ٢٠٨  ص  المسلم،خلقمحمد الغزالي،  : ٣
 ٨ ص ٨  ج ٦٠٠٠ رقم الحديث  البخاري،صحيحالبخاري،  :٤



– 

  )١٧١٦(

 ليقيم ؛ نبيا رحيماو محكما و دينا قويما شرعاالقيامة، ومن رحمته سبحانه أنه أنزل لنا 
  .العدل و يكون رحمة بالعالمين 

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال :  عبد اهللا بن عمرو قال عنفي الحديث  : رابعاً
 من في األرض يرحمكم من في السماء الرحم ارحمواالراحمون يرحمهم الرحمن (

  .)١() قطعها قطعه اهللا نشجنة من الرحمن فمن وصلها وصله اهللا وم
 فمن يرحم ، سبحانه بوجود هذه الصفة عند البشرمته هذا الحديث ربط رحفي

 ،األرضوالجزاء برحمة من رحمن السماوات  هذا ْل أهل االرض ينَرحم ي،ومنيرحم
 محترم ان وحيودمي في األرض من آنلم) الراحمون(قوله (يقول شارح سنن الترمذي 

قال ... أي يحسن إليهم ويتفضل عليهم) يرحمهم الرحمن(بنحو شفقة وإحسان ومواساة 
الطيبي أتى بصيغة العموم ليشمل جميع أصناف الخلق فيرحم البر والفاجر والناطق 

  .)٢()والبهم والوحوش والطير 
: سمعت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم يقول:  أبي هريرة قالعن حديث الفي : خامساً

  .)٣()ال تنزع الرحمة إال من شقي(
 ، هو سبب الشقاءمة هذا الحديث يبين الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن نزع الرحفي

  الحديثن على مستوى االفراد، ولكن أقول إيثوأول ما يتبادر الى الذهن في هذا الحد
 يوجد  والالشقاء يحكم به البشر بعضهم البعض هو سبب فيمامعناه أعم، فنزع الرحمة 

 وما شقت ، الذي به تعم الرحمة جميع البشرباني الرالتشريعنظام هو أرحم من النظام و
  .البشرية إال عند غياب شرع اهللا عن التطبيق في هذه المعمورة 

                                         
ـ ٢٧٩: المتـوفى ( أبو عيـسى  ترمذي، بن موسى بن الضحاك، ال  سورةمحمد بن عيسى بن       :  ١  سـنن  ،)هـ
                 ١٩٢٤ م حـديث رقـم   ١٩٩٨ بيروت  – اإلسالمي الغربدار :  عواد معروف الناشر   ربشا:  المحقق ترمذي،ال

 ٣٨٨ ص ٣ج 
 األحـوذي بـشرح     تحفة ،)هـ١٣٥٣: المتوفى(أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري            : ٢

 ٤٣  ص ٦ بيروت، ج – دار الكتب العلمية جامع الترمذي،
 اإلمام أحمد بـن     مسند ،)هـ٢٤١: المتوفى( بن أسد الشيباني     ل عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هال         أبو : ٣

د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسـالة،          :  مرشد، إشراف  عادل - ألرنؤوطشعيب ا : المحققحنبل،
 ٣٧٨ ص ١٣ ج ٨٠٠١م حديث رقم ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١،الطبعة األولى



$ 

 )١٧١٧(

دخلنا مع رسول اهللا صلى : هللا عنه، قال اضيفي الحديث عن أنس بن مالك ر : سادساً
 إلبراهيم عليه السالم، فأخذ رسول )١(اهللا عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا

 يجود اهيم ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبر،اهللا صلى اهللا عليه وسلم إبراهيم، فقبله، وشمه
ل له عبد الرحمن بن  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تذرفان، فقاينابنفسه، فجعلت ع

 ثم أتبعها ،) ابن عوف إنها رحمة يا: ( وأنت يا رسول اهللا؟ فقال: عوف رضي اهللا عنه
 العين تدمع، والقلب يحزن، وال نقول إال ما إن: (بأخرى، فقال صلى اهللا عليه وسلم

  . )٢() إبراهيم لمحزونون يايرضى ربنا، وإنا بفراقك 
 جزع عليه وسلم صحابته أن الرحمة غير الهللا هذا الحديث يخبر الرسول صلى افي

 استغرب ابن عوف رضي اهللا عنه رؤية دموع الرسول عندما فر،وعدم الرضا بالقد
 ليؤكد أن ؛ الدمعة أو العبارةا و كررها إم، أنها رحمةبره، عليه وسلم أخاهللاصلى 

تقدم ذكره الرحمة جبلة ال تنزع إال من قاسي القلب الذي أخبر عنه في الحديث الذي 
  .بالشقي 

ادع  !  اهللاليا رسو: قيل : في الحديث عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أنه قال  : سابعاً
  .)٣()وإنما بعثت رحمة . إني لم أبعث لعانا : (قال . على المشركين 

 ربما ، يدعو على المشركينن أحد الصحابة من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أيطلب
 صلى اهللا عليه ول ولكن يعود ويصحح الرسن،ين و المشركيلموقف حدث بين المسلم

  . خاطئاً فهو لم يبعث لعانا وال قاتال بل بعث رحمة للعالمينوماًوسلم مفه
لو كنتُ أدعو عليهم لبعدوا عن : يعني ) اناً؛إني لم أبعث لع: (قال(  البغوي مام اإليقول

 ام: ؛ أي)وإنما بعثت رحمة.(لهذاثت  فإني ما بع،رحمة اهللا، ولصرتُ قاطعاً عن الخير
بعثت إال رحمةً للعالمين، أما للمؤمنين فظاهر، وأما للكافرين فألن العذاب رفع عنهم 

َو{:تعالىفي الدنيا بسببه، قال اهللا  ن َ  َ ِۡ ُٱَ ُ َ ِ ّ َ ُِ ۡۚ وأ  ِ َ َ ن َ َ و  َ َ ۡ ُٱَ ُ َ ِ ّ َ ُ 
ۡو ُ َ ۡ َۡ َُ  بالنبي محمد صلى اهللا اإلسالم رحمة تجلت.)٤(]٣٣:سورة األنفال [} َونِ

                                         
 زوج مرضعته وهي خولة بنت المنذر األنصارية النجارية) ظئرا: (  ١
 ٨٣  ص ٢  ج ١٣٠٣ رقم الحديث  البخاري،صحيح البخاري،  : ٢
 ٢٠٠٦ ص ٤   ج ٢٥٩٩  مسلم،صحيح مسلم،  : ٣
ر بـ ابـن   المشهو الحنفي، الكرماني، الرومي فرشتا، بِن   الدين عبد العزيز بن أمين      بن عبد اللطيف    عزالدين بن محمد  : ٤

ـ ٨٥٤: المتوفى (الملك نـور  : لجنة مختصة من المحققين بإشراف:  ودراسةتحقيق مصابيح السنة لإلمام البغوي،شرح،  ) ه
 ٢٣٥  ص ٦ م ج ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣ األولى، طبعة الثقافة اإلسالمية، الرةإدا: الدين طالب، الناشر



– 

  )١٧١٨(

 في كل ر فيها، فهو صلى اهللا عليه وسلم أكمل البشالكاملةعليه وسلم الذي بلغ الغاية 
ٓو{: الرحمة التي ذكرها اهللا تعالىهاصفات الخير وفي مقدمت َ ۡأر َ َۡ َٰ َ رِ إََ ۡ َٗ 

ِۡ ّٰ ََ ِ  كثيرة في كالم واألمثلة هذا القدر الكفاية فيو] . ١٠٧:سورة األنبياء[} َ
  .رسولنا صلى اهللا عليه وسلم



$ 

 )١٧١٩(

   الرابعالمبحث
   من خالل سيرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماإلسالم رحمة

 تبين تتجلى كثير من المواقف التي ، وسلميه خالل سيرة الرسول صلى اهللا علمن
و أعدائه، وهذه الرحمة هي تعليم لألمة بعده وهدي يستنار به ألنه  في أتباعه أرحمته

 ليكون اصطفاه؛هو المبلغ عن اهللا تعالى وصاحب الشريعة الذي اختاره اهللا تعالى و
 صلى اهللا عليه وسلم واقفه ما يلي بعض من موفيالنموذج األمثل لهذه البشرية جمعاء 

  . فيها الرحمة ىالتي تتجل
:  صلى اهللا عليه وسلم قالالنبي مالٍك رضي اهللا عنه أن نعن أنس ب : األول الموقف

إني ألدخل في الصالة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي مما (
  . )١()أعلم من شدة وجد أمه من بكائه

 الرسول صلى اهللا مة ولكن تتجلى رح، و أهمهااإلسالم هي من أعظم شعائر الصالة
 وتتمنى أن ال تقطع ، حين يرق قلبه مع وجد أم تسمع صوت بكاء صغيرهاملعليه وس
 هذا الحنان ع فيشعر م، ولكن الرحمة المجبولة بها تجعل قلبها يوجل لصغيرها،صالتها

 هذه؟  مة فيصدر عنه فعل في تخفيف صالته ليخفف وجد هذه االم، فأي رحلغريزي،ا
   .اإلسالمين و أي شرع هذا مبلغه؟ نعم إنه دين الرحمة د

 بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم روة ععن:  الثاني الموقف
 وم عليك يتىيا رسول اهللا، هل أ: وسلمحدثته، أنها قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

 أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، ان وكقومكلقد لقيت من : "  فقالحد؟ أشد من يوم أكان
 فانطلقت على ابن عبد ياليل بن عبد كالل فلم يجبني إلى ما أردت، إذ عرضت نفسي

 قد سحابة فإذا أنا ب،وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إال بقرن الثعالب، فرفعت رأسي
 عز وجل قد سمع قول قومك إن اهللا:  فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال،أظلتني

فناداني : " ، قال"لجبال لتأمره بما شئت فيهم لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك ا
 قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك اهللايا محمد، إن :  ثم قاللي،ملك الجبال وسلم ع

 إن شئت أن أطبق عليهم ، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئتلجبالا

                                         
 ٢٥٠  ص ١ ج ٦٧٨ رقم الحديث اري، البخصحيح البخاري،  : ١



– 

  )١٧٢٠(

 اهللا من  أرجو أن يخرجبل: (، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "ألخشبينا
  .)١()أصالبهم من يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئا

على أتباعه الذين استجابوا لدعوته وناصروه  صلى اهللا عليه وسلم  تقف رحمة محمدلم
فصاروا من أصحابه، بل إنها امتدت إلى المخالفين له، والذين كانوا يؤذونه ويقفون 

موقف بعد تمكينه منهم و ظهوره عائقًا أمام دعوته، بل يحاربونه، ولم يكن هذا ال
 صلى اهللا عليه الرسول على أشدها صعوبة والدعوة بل كان في أكثر أوقات ،عليهم
 طالب أبو عمه اهللا عنها ورضي خديجة زوجته حدث هذا بعد موت لقد م،وسل

 جبريل ليههذه الظروف يأتي إ  ظلوفي من مكة و رد أهل الطائف عليه، وخروجه
 الكريم في ه فتتجلى رحمة التعاليم السماوية في شخص،ملك الجبال ومعه ،عليه السالم

  . الذي يبلغ الغاية في رحمته بالمخالف الردهذا 
عن ابن عباس، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية، فغنموا، :  الثالث الموقف

  فلحقتها، فدعوني أنظر إليها نظرة،رأة،إني لست منهم، عشقت ام: وفيهم رجل، فقال
 بلأسلمي حبيش ق: ثم اصنعوا بي ما بدا لكم، فنظروا، فإذا امرأة طويلة أدماء، فقال لها

  :نفاد العيش
  بحلـبة أو ألفيتكم بالخوانق ... قـتكمح فلكم لو اتبعتأرأيت

   إدالج السرى والودائقتكلف...  كان حقا أن ينول عاشق أما
 عليه، فشهقت شهقة أو شهقتين، نعم، فديتك، فقتل الرجل، فجاءت المرأة، فوقفت: قالت

 اهللا أخبروه ذلك، فقال رسول لم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسىثم ماتت، فلما قدموا عل
. )٣( صحيحسنادهقال ابن حجر إ.)٢()أما كان فيكم رجل رحيم؟ : ( صلى اهللا عليه وسلم

  .)١(لباني األصححهو

                                         
 ١١٥ ص ٤ ج ٣٢٣١ رقم يث حد البخاري،صحيح البخاري، : ١
 حققـه  الكبـرى، السنن، )هـ٣٠٣: لمتوفىا (ئيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسا         : ٢

 بيـروت   –مؤسسة الرسـالة    : شعيب األرناؤوط، الناشر  : ه شلبي، أشرف علي   المنعمحسن عبد   : وخرج أحاديثه 
 ٤٦ ص ٨  ج ٨٦١٠ م حديث رقم٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الطبعة األولى، 

 يح الباري شـرح صـح     فتح،    )هـ٨٥٢: المتوفى(أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،          : ٣
=    البـاقي، قـام    بـد محمـد فـؤاد ع    :  كتبه وأبوابه وأحاديثه   رقمهـ،  ١٣٧٩ بيروت،   - دار المعرفة    البخاري،



$ 

 )١٧٢١(

 ، قلوبهم عند سماع القصة عدم رقةالصحابة ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم علأنكر
.   التعلق لموتهماهذاوإن كان سبب رقة القلب هو تعلق رجل بامرأة وتعلقها به وأدى 

  . رسول اهللا صلى اله عليه وسلممنغاية في الرحمة والرقة 
يا معشر : (  اهللا عليه وسلم لقريش يوم الفتح لى الرسول صقال:  الرابع الموقف

 ن الناس من آدم، وآدم مء، نخوة الجاهلية، وتعظمها باآلباقريش، إن اهللا قد أذهب عنكم
 وأنثى، وجعلناكم شعوبا ريا أيها الناس إنا خلقناكم من ذك: تراب، ثم تال هذه اآلية

يا معشر قريش، : ثم قال.  إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير عارفوا،وقبائل لت
اذهبوا فأنتم : خ كريم، وابن أخ كريم، قالخيرا، أ:  قالوايكم؟ما ترون أني فاعل ف

  .)٢()الطلقاء
 من أخرجوه و قاتلوه و وهم عفا االن عنهم ؛ن جميعا ملناس هي رحمة اهللا باهذه
العالمين، تعاليم رب نها إاالنتقام أبدا بر بهم ال يفكظفر عليه ولكن االن بعد البواتحز 

رحمة مهداة ماهللا ها هي د أصالبهم من يوح صبر عليهم وتمنى أن يخرج منن 
 اإلسالم رحمة إن.  من كان ال يتَصور يوماً أن يكون مسلمااإلسالمتتحقق، ويدخل في 

 و لكن ، منتقما حاقداليهم لجاء إاإلسالم لو كان في غير تعاليم جلياتها أعلى تيهنا ف
 اهللا  ما ورد من أمثلة ومواقف للرسول صلىمة،ولعل إنه دين رحاإلسالمليس هكذا 

 تتجلى فيها الرحمة ليست محصورة في هذه االمثلة، فهناك الكثير من لمعليه وس
 عاليةالمشاهد والمواقف التي يقف المرء حيالها وقد يغمره اإلعجاب بهذه السلوكيات ال

 رباني حنيف، تجسدت بمن جاء به للناس كافّة رسولنا رع ال تتوفر إال في تعاليم شيالت
   .صلى اهللا عليه وسلم

                                                                                                     
عبد العزيز بن عبد اهللا بن :  الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة    محب: بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه    =

 ٥٨ ص ٨باز ج 
: المتـوفى ( عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشـقودري األلبـاني              بوأ  :  ١

 الريـاض    المعارف للنشر والتوزيع     مكتبة وفوائدها، ا األحاديث الصحيحة وشيء من فقهه     سلسلة) هـ١٤٢٠
 ١٨٤ ص ٦ ج ٢٥٩٤الطبعة األولى،  تحت رقم 

ـ ٢١٣: المتوفى( المعافري، أبو محمد، جمال الدين       يري بن هشام بن أيوب الحم     ملكعبد ال   : ٢  الـسيرة  ،)هـ
 األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى إبراهيممصطفى السقا و : تحقيقالنبوية البن هشام،  

 ٤١٢ ص٢ م  ج ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥ الثانية، بعةأوالده بمصر، الطالبابي الحلبي و



– 

  )١٧٢٢(

   الخامسالمبحث
  اإلسالم رحمة خصائص

 وهذه الصفات يفطر رأفة، كما سبق ذكرة في هذا البحث هي الرقة والعطف والالرحمة
 ما تتعرض لها من بحسب ولكن ربما مع المؤثرات تتغير و تتحول نسان،عليها اإل

  هل ستتميز عناإلسالمولكن إذا ارتبطت هذه الصفات بدين اهللا . تغيير وتحويل 
   .اإلسالم خصائص رحمة فمنغيرها ؟ 

 اإلفراط أو التفريط  فكل صفة تحتاج الى عدم ا بالتوازن هنالمقصود:التوازن  : أوالً
 فالعاطفة ،والتوازن هنا هو بين العاطفة و العقل.   نتيجة مقبولةذات لتكون نتواز

 ومن يك زدجرواليفقسا : ( تجعل الرحمة ربما تعطي نتيجة سلبية يقول الشاعر ،الزائدة
                   اً و إن قدم العقل أصبح خلق الرحمة نفعي)١() أحياناً وحيناً يرحم فَليقْس  حازماً 

 ليوازن اإلسالم وجاء ، بالمنفعة غابضر نفع حضر و إن أمنهان كان  ) اًبراجماتي( 
  .بينهما فتستقيم الحياة 

 تركت ،ولو الرحمةبدافع لما طبقت ،واطف لو خوطبت بها العص عقوبة القصافمثالً
ۡو{: اهللا تعالى يقول ولكن، لتجاوزت الحد،ألهواء البشر ُ َ ِصۡٱِ  َ َ ِ ٰ َ ِوَ ٞةَ ْ ُ 

ٱ
َ ٰۡۡ َِ ۡ ُ َ َنَ َ  تطبيقها فيه قسوة من جانب ،] ١٧٩:سورة البقرة[} ١٧٩ ُ

  ).توازن  ( رورحمة من جانب آخ
: قال تعالى.  الظلملرفع و، لحقن دماء الناس، منهفالبد على ما فيه من القسوة والقتال

}َ ِ ُ ۡ َ َُ ُلۡٱ ُ َ ۡ و ِ َُ ُ ۖٞ هَ ۡ َو ُ َ ۡ أن َ َ َ
ْا ُ ۡ و ً َ َ َُ َٞ ۖ ۡ َو ُ َ  أن َ

َ

ْا  ِ ٞ و ًُ ّ ََ َ ُ ۚۡ ۡ ُٱَو ُ َُ ۡأَو َ ُ َ
  ۡ َ َنَ ُ  ولويق].٢١٦:سورة البقرة[} َ

 في فالتوازن. )٢() ترك قوم الجهاد إال عمهم اهللا بالعذاب ما( عنه هللالصديق رضي ا
  . واستقرار المجتمعات وكمال التشريعات اترحمة اهللا معيار مهم في ضبط السلوكي

                                         
 قـدم لـه     ديوان أبي تمام،   شرح،)هـ٥٠٢: المتوفى( التبريزي الخطيب زكريا يحيى بن علي بن محمد        أبو  : ١

 -هــ   ١٤١٨ بيروت الطبعة الثالثـة      –ووضع هوامشه و فهارسه راجي األسمر، الناشر دار الكتاب العربي           
 ٩٩  ص ٢م  ج١٩٩٨

 ٣٥٢ ص ٦ ج ٢٦٦٣ رقم الحديث  من فقهها وفوائدها،وشيء الصحيحة اديث األحسلسلة االلباني،  : ٢



$ 

 )١٧٢٣(

.  عنهمينبثق ما ثبت ثابت وبثباتهم يالقرآن ثابت و السنة ثابتة و الدين: الثبات  : ثانياً
 بد من فال المين منبثق من تعاليم رب العيل أصسالمي الرحمة بما أنه خلق إخلقو

  .ثباته
 واقع ال تكتب فقط نظريات فليس الواقع تطبيقه على انيةأقصد بها إمك: الواقعية  : ثالثاً

 وهذا ما كان لهاش في تفاصي تعاحياة ما جاء إال ليطبق واقعاً ملموسا و اإلسالملها بل 
َ{:ى يقول تعال، صلى اهللا عليه وسلملرسولمن واقع ا ِ َ رَ ۡ َٖ  َ ِ ِ ِٱّ  ۖۡ ُ ۡو ََ ََ 

   َ ِ َ َ َ ۡۡٱُ ْاَ َِ َ ۡ ِ ۡ َۖ َ ِ َُۡ ۡ َۡ ۡۡٱَو ُ َۡ ِ ۡ ُ ور َ ۡو ِ َ َۡ ٱِ  ُ
َ ِۡۡ 

َذ ِ ۡا َ َ ََ ۡ َ َ َ  َ ِٱَ ِ َٱِ إن ۚ َِۡٱ ُ ِ ّ َ َ   ]  .١٥٩:سورة آل عمران[} ُ
 بها ر أنها أخالق نابعة من صدق في تعاطيها، فال يتظاههاأقصد ب: المصداقية  : رابعا
 فهو ،الى بل هي صادقة نابعة من نية خالصة هللا تع، لغاية أو لهدف بعيد المنالاقوام

:  عليه وسلم هللا ال تكون صادقة قال الرسول صلى اأن عند اهللا بها فال يمكن مايبغي 
وهذا .  الثواب واألجر من اهللا تعالى ينال ل؛، اذا هو يرحم)من ال يرحم ال يرحم(

 فالصدق بمكانه عالية ، و العباداتالمعامالت بل ويةاإلسالم األخالق سائر على ينطبق
ََ{:ل تعالى قااإلسالمفي  َ

ا َِٱ  ْ ءا ُ َ ْاٱَ ا  َٱُ َ و َ ْ ُ ُ َِٰٱَ سورة [} ِ
  ]  .١١٩:التوبة



– 

  )١٧٢٤(

  الخاتمة
 جعله لذي ومظهر من كماله ا، اهللا الكاملع جزء أصيل من شري هاإلسالم رحمة

 قدر الجزء احاولت في هذا البحث أن أسلط الضوء على هذ. عالمياً للبشرية أجمع
 والدين العالمي بلغ الغاية في ، البشرميع جها بشرية يحتاججبلةالمستطاع، والرحمة 

 مظاهر هذه وبعض اإلسالم عن  عالمية اية ومن هذا المنطلق تحدثت بد،الكمال
 اهللا العزيز الذي تاب كالل من خاإلسالمودللت على رحمة .  الرحمة منهاالعالمية التي 

 ثم من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المبين لما في يةسالماإلهو كتاب األمة 
 حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بواقع وبعدها تطبيق هذا الخلق ،كتاب اهللا عز وجل

 تعد المثال األول و األكمل في تطبيق تشريعات التي خالل مواقف من سيرته نم
 من ميزات تجعله يختلف عن غيره يماإلسال رحمة ال بد لخلق الثم الحنيف، اإلسالم
  وهذا جهد المقل واهللا تعالى الموفق .  في سياق هذا البحث ووردت

   البحثنتائج
 التي كثرت التمييز كافة ال يميز بين الناس بطرق ناس دين عالمي جاء للاإلسالم : ١

  .في تاريخ البشرية فجميعهم خلق هللا ال فرق بينهم 
  .جنس البشري المسلم وغير المسلم  للشاملة اإلسالم ةرحم : ٢
   .اإلسالم حمة عن قيادة البشرية أفقدت البشرية راإلسالمغياب حضارة  : ٣
 عليها وبينها ركز واإلسالم الكريم المصدر االول لإلسالم ذكر رحمة القرآن : ٤

   .انأوضح بي
ية سالماإل لنا أهمية الرحمة بينت وسلم وسيرته ليهأحاديث الرسول صلى اهللا ع : ٥
  . عليهااإلسالم ومقدار تركيز اتها من تطبيقنماذجاً لنا أعطتو
  . الناس ة تتوافق مع عالميته و رحمته بكافاإلسالمخصائص رحمة  : ٦

  
 
  

  


