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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

 .ملخصاً للبحث في حدود عشرة أسطر

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

 .السادة األساتذة على مستوى التخصصات المختلفة

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

 :إعداد قائمة المراجع اآلتييراعى في  - ٩

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 .تلك المؤسسات العلمية بمجاالت التخصص التي تعني بها المجلة

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

 .يهدى نسخة من المجلة إلى هيئة تحرير المجلة -١٢

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

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

 .يتم إرسال خمس نسخ إلى مكتبة اإلسكندرية -١٥



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

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

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

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

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

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

تنشر األبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صـورتها             -٢٢
 .النهائية للنشر
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  ملخص البحث
  عنى بنقد قراءة محمد شحرور لقصة آدم عليه السالم فـي القـرآن           هذا البحث ي

 في المنهج الذي انطلق منه محمد شحرور لقـراءة قـصة        تتمثل مشكلة البحث   و الكريم،
آدم عليه السالم في القرآن الكريم قراءة معاصرة، ويهدف إلى دراسـة هـذا النمـوذج              

للقصص القرآني وبيان ما نـتج عنـه مـن األخطـاء المنهجيـة              التطبيقي من قراءته    
والمغالطات العلمية، والرد عليها، من أجل بيان قيمـة قراءتـه المعاصـرة للقـصص               
القرآني في ميزان البحث العلمي، معتمدا في ذلك على المنهج التحليلـي فـي تحليـل                

يـه الـسالم، وكـذلك      في قراءته لقصة آدم عل     المفاهيم والمصطلحات التي انطلق منها    
 : وقد كان من أهم النتـائج      ،المنهج النقدي في نقد األخطاء المنهجية والمغالطات العلمية       

ن من ركائز المنهج البنيوي االنطالق من ضرورة إخضاع المادة اللغويـة لـصرامة              أ
الدراسة العلمية من خالل إزاحة حقيقتها المعطاة في التجربة التاريخية أو المجتمعية أو              

لتطورية، ومحمد شحرور استند إلى هذا حينما عمل على إبعاد الدالالت والحمـوالت              ا
المعرفية المتعارف عليها عند علمـاء التفـسير وأهـل اللغـة، لجملـة مـن األلفـاظ              

آدم، الجعـل والخلـق،   (والمصطلحات القرآنية التي تتعلق بقصة آدم عليه السالم كــ     
في مأزق التجني على النصوص، وعلى علماء       ، وهو في عمله هذا يقع       )الروح والنفس 

المسلمين ومفكريهم، حين يزعم أن مسؤولية الخطأ في فهم دالالت تلك المفـاهيم تقـع               
محمد شحرور ينطلق فـي نفيـه        ي، وأن على عاتق مقولة المترادفات في اللسان العرب      

كما ينطلق أيـضا    لنبوة آدم عليه السالم بناء على النظرية الداروينية، وسعيا لترسيخها،           
) أوجست كونـت (بناء على قراءته التَصورية للقصص القرآني والتي أقامها على تقسيم        

للحظات الصيرورة التاريخية إلى ثالث مراحل، وتحديد طرائق التفكير وأسـاليب فهـم       

 
 

 
   بقسم القرآن الكريم وعلومه طالب دكتوراة

  جامعة المدينة العالمية
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لم يكن صادقًا في ادعائه بأن قراءته لقصة آدم هي قـراءة            ، وأنه   الوجود في كل مرحلة   
ة، إذ أن ما قدمه فيها ال يعدو أن يكون اجترارا ألفكار ومقوالت فـرق باطنيـة               معاصر

قديمة، نشأت منذ أمد بعيد، لتدعيم مساعي هذه الفرق في تنفيـذ أغراضـها وتـسويق                
  .أفكارها وآرائها
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Abstract 
This research is about criticism of the reading of Muhammad Shahrour 's 

story of Adam (peace be upon him ) in the Holy Quran. The problem of research 
is the approach that Muhammad   Shahrour started to read the story of Adam in 
the Holy Quran, a contemporary reading .It  aims to study this applied model 
from reading Quranic stories and explaining what resulted From the 
methodological errors and scientific errors, and to respond to them, in order to 
demonstrate the value of his contemporary reading of the Quranic stories in the 
balance of scientific research, relying on the analytical approach in analyzing the 
concepts and terms from which he started reading the story of Adam( peace be 
upon him). as well as the monetary approach applied in the criticism of 
systematic errors and scientific fallacies in Muhammad Shahrour 's reading The 
most important of the results is that one of the pillars of the structural approach 
is the necessity of subjecting the linguistic material to the strictness of the 
scientific study by removing its truth from the historical, societal or evolutionary 
experience. Muhammad Shahrour relied on this when he worked to remove the 
familiar connotations (Adam, Make, Creation, Spirit and Soul), which in this 
work falls into the dilemma of reaping the texts, and Muslim scholars and their 
thinkers, when he claimed that the responsibility of the error In the meanings of 
these concepts lie with the saying of synonyms in the Arabic language, and that 
Muhammad Shahrour begins in his exile to the prophecy of Adam (peace be 
upon) him on the basis of Darwinian theory and in order to consolidate it, and 
also based on his conceptual reading of the Quranic stories, which he founded on 
the division of (August Count) historical moments to three stages, and to 
determine the ways of thinking and the methods of understanding the existence 
at each stage, and that he was not sincere in his claiming that his reading of the 
story of Adam is a contemporary reading, since what he submitted is nothing but 
a reinterpretation of the ideas and arguments of ancient mystical teams which 
have long been established  , to strengthen the efforts of these teams and to 
implement  their  purposes and marketing their ideas and opinions. 
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 المقدمة
الحمد هللا الذي ال تدركه األبصار، وال تُغيره األعصار، وال تتوهمـه األفكـار،            

ع وأحكمـه، وخلـق اإلنـسان       وكل شيء عنده بمقدار، والحمد هللا الذي أتقن ما صن         
  .وعلَّمه، ورفع قدر العلم وعظَّمه، وخص به ِمن خلقه من كرمه

بعد أما :  
القراءة العقلية المعاصرة ظاهرة فكرية، وحالة بحثية آخـذة فـي التعـاظم          فإن  

النظريـات والمنـاهج النقديـة       والتراكم وشدة التجاذب والتداخل، وتقوم على استخدام      
الشرعي، وقد انتقلت هذه النظريات والمناهج النقديـة الغربيـة           النص راءةق الغربية في 

إلى الشرق عبر قنوات عديدة ومراحل زمنية متفاوتة، تم بموجبها التعرف على العلـوم              
والحضارة الغربية والتأثر بها في صياغة الفكر النقدي العربي وخصوصا فـي مجـال              

  .تأويل النصوص
لقراءة العقلية المعاصرة من جوانب متعددة، كعالقـة        وقد تناول الباحثون هذه ا    

هذه القراءة بالمناهج الغربية واالستشراقية في تفسير النصوص، وكـذلك موقفهـا مـن       
القرآن عموما، أو موقفها من بعض القضايا القرآنية على وجه الخصوص، إلـى غيـر              

  .ذلك
معاصرة المهتمـين  ويعتبر محمد شحرور واحدا من رموز هذه القراءة العقلية ال     

بتوظيف المناهج الغربية في قراءتهم للنص القرآني، والذي تُشَكُِّل قراءته مثـار نقـاش              
  .وجدل بين الباحثين والدارسين

  :بحثي، تحت عنوان موضوع  أن يكونولما كان األمر كذلك رأيتُ
  دراسة نقدية.. قراءة محمد شحرور  لقصة آدم عليه السالم في القرآن الكريم

، وهـي  )مقدمة ومدخل وأربعة مباحث وخاتمة( قسمت مادة هذا البحث إلى     وقد
  :كالتالي

  سبب اختيار الموضوع، وتحديد مشكلته، وأهدافه، وأهميته،       بيان وفيها: المقدمة
  .الذي سرت عليه المنهج والدراسات السابقة فيه، و

  .وفيه توطئة للموضوع:  مدخل
  .السالم عليه آدم قصة لقراءة مؤسسة ومصطلحات مفاهيم: المبحث األول

  ..خلق آدم عليه السالم: الثانيالمبحث 
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  .نبوة آدم عليه السالم: الثالثالمبحث 
  .استخالف آدم عليه السالم: المبحث الرابع

  .وفيها نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة
 إشكالية البحث:  

اءة قـصة  إشكالية البحث تتمثل في المنهج الذي انطلق منه محمد شحرور لقـر         
آدم عليه السالم في القرآن الكريم قراءة معاصرة، ومـا نـتج عنهـا مـن األخطـاء                  

  .والمغالطات، والشبه واإلشكاالت
 أسئلة البحث:  

  :السؤال الرئيس الذي يسعى هذا البحث لإلجابة عليه
ما المنهج الذي انطلق منه محمد شحرور في قراءته لقصة آدم عليه السالم في               -

؟ وماذا نتج عنه من األخطاء والمغالطات والـشبه واإلشـكاالت؟    القرآن الكريم 
  .وكيفية الرد عليها؟

  :ويتفرع عن هذا السؤال ، األسئلة التالية
 محمـد  ما المفاهيم والمصطلحات المؤسسة لقراءة قصة آدم عليه السالم عنـد           -

 .؟شحرور
 .؟شحرور محمد عندما مراحل خلق آدم عليه السالم  -
 . من نبوة آدم عليه السالم؟ما موقف محمد شحرور -
  .ما مفهوم الخالفة، وما مضمونه اإلنساني واالجتماعي عند محمد شحرور؟ -
 أهداف البحث:   

دراسة نموذج تطبيقي مـن     : الهدف الرئيس الذي يسعى هذا البحث لتحقيقه هو       
قراءة محمد شحرور للقصص القرآني، وبيان ما نتج عنـه مـن األخطـاء المنهجيـة                

  .العلمية، والرد عليهاوالمغالطات 
  :ويتفرع عن هذا الهدف، األهداف الفرعية التالية

، من خالل   الذب عن كتاب اهللا الكريم ضد الطاعنين فيه والمتطاولين على آياته           -
 .نقد قراءة محمد شحرور وبيان خطورتها

بيان طعن صاحب هذه القراءة العقلية المعاصرة في ثوابت الدين، والرد علـى              -
  . خاصة فيما يتعلق بقصة آدم عليه السالمهذه المطاعن
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اإلطار النظري للبحث ( البحث أدبيات(:   
 شـفاء  وهـو  وضياء، نور وهو وحياة، روح وهو هداية، كتاب الكريم القرآن

 وقد المسلمين، حياة في واقعيةً حركيةً عمليةً مهمةً له دستور ومنهاج، وإن   وهو ودواء،
القـصة  ( هـي    ذلـك دوات فـي    األهذه  هم  أ، وإحدى   دواتأاستخدم لهذا الغرض عدة     

، وبناء على ذلك يسعى هذا البحث إلى دراسة القصص القرآنـي مـن خـالل          )القرآنية
طرح نموذج تطبيقي من قراءة محمد شحرور للقصص القرآني، وبيان ما نتج عنه مـن     

  :ودراسته من حيث. األخطاء المنهجية والمغالطات العلمية، والرد عليها
المفاهيم والمصطلحات المؤسسة لقراءة قصة آدم عليـه الـسالم          ف على   لتعرا -

 .شحرور محمد عند
 .شحرور محمد عندالكشف عن مراحل خلق آدم عليه السالم  -
 .الكشف عن موقف محمد شحرور من نبوة آدم عليه السالم -
 مفهوم الخالفة، ومضمونه اإلنساني واالجتمـاعي عنـد محمـد           لتعرف على ا -

  .شحرور
  .لرد لألخطاء والمغالطات والشبه واإلشكاالت التي احتوتها هذه القراءةالنقد وا -
 أهمية البحث:  

  :تبرز أهمية البحث من خالل النقاط التالية
               خطورة انتشار مثل هذه القراءة العقلية المعاصرة في ظـل حركـة العولمـة

فكـر  واالنفتاح العالمي، حيث أن آلراءها ومقوالتها األثر الكبير فـي إثـارة ال        
 .اإلسالمي واستفزاز أعالمه ومؤسساته

            ،تعلق هذه القراءة بالقرآن الكريم وبمكانته ومرجعيته وقداسـته ودوره وأثـره 
 وأتقاهم وأزكاهم، الخلق أشرف هم  الَّذين السالم عليهم األنبياءوبقصة نبي من    

 التأسي نحوهم الخلق وواجب واالجتباء، االصطفاء ممقا ومقامهم وأخشاهم، هللا
  .االقتداءو
            اغترار كثير من الناس بمحمد شحرور، وانتشار مؤلفاته ومقاالته وأفكاره، من

 "بيليتـرو "خالل تصدره للفضائيات، وتدريسه في الجامعات، حتى حدى بــ          
أحد مستشاري الخارجية األمريكية في خطاب ألقاه أمـام مجلـس العالقـات             

ـ ١٩٩٦/ ٥/ ٨الخارجية في نيويورك بتاريخ  نص على اسـمه عنـدما    أن ي 



 

 )٢٣٩٥(

ا الذين أطلق علـيهم عمـد  و  أصحاب القراءة المعاصرةجموعة من  م  على أثني
 .)١(لقب الباحثين اإلسالميين والمجددين

الدراسات السابقة  :  
إن نقد ودراسة قراءة محمد شحرور للقصص القرآني في سلسلته األخيرة عـن        

، قد حظيت ببعض المقـاالت  )٢(ءالقصص القرآني والتي يعتزم أن تكون في أربعة أجزا     
، باإلضافة إلى ثالث عناوين رسائل سـجلت        )٣(في بعض الملتقيات والمواقع اإللكترونية    

في جامعة قطر استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، تناولت ثالثة نماذج            
  :تطبيقية من قراءته، وهي كالتالي

 نقديـة  دراسـة  الكريم القرآن يف السالم عليه نوح لقصة المعاصرة القراءة .
  . الجازي فرج العذبة المري/ للطالبة

م، اقتصرت فيها الباحثة علـى مـا كتبـه          ٢٠١٧/ ٤/ ٢٧وقد نوقشت بتاريخ    
الحداثيون بشكل عام، ومحمد شحرور بشكل خاص، حول قصة نـوح عليـه الـسالم،               

وقـد قـدمت لـذلك      . وحاولت عرض الشُبه المتعلقة بها، ومن ثَم مناقشتها والرد عليها         
بتمهيد تحدثت فيه عن مفهوم الحداثة والنص والقراءة، ثُم عرضت فـي الفـصل األول              
بشكل عام الجذور التاريخية للقراءة الحداثية، وكيفية انتقالها إلى العالم اإلسالمي، وأهـم       

                                         
دء بزوغ تفسيرات لإلسالم تتسم بالحداثة، ومن شأن هذا أن يعزز الدعاوي التي نسمعها أعتقد أال مناص من ب: " حيث قال )١(

داخل المجتمعات اإلسالمية نفسها إلى التفكير بشكل جديد في قيم اإلسالم، وذلك من قادة مثل السلطان قابوس سلطان 
مد شحرور في سورية، ومحمد عمان، ومن كتاب ومفكرين داعين لإلصالح مثل عبد الكريم سوروش في إيران، ومح

محمد شحرور يسعى إلى التوسع في الخليج  دعوش،:  ينظر،"أركون في الجزائر، ومحمد سعيد العشماوي في مصر
: ، على الرابط التالي)م٢٠٠٨-٨- ٨( بتاريخ مقال منشور بمجلة العصر، ، العربي

http://alasr،ws/articles/view/١٠٢٥٩  
 ،)م٢٠١٠( " مدخل إلى القصص وقصة آدم-  قراءة معاصرة -القصص القرآني : " األولجزء ال:لقد أخرج منها جزءان) ٢(

  ،)م٢٠١١( " من نوح إلى يوسف- قراءة معاصرة -القصص القرآني " :الجزء الثاني
ي ملتقى أهل التفسير سلسلة مقاالت نشرت فف، قراءة شحرور للقصص القرآني بين التحريف والتخري حميدة،: ينظر) ٣(

التي وصفها في العنوان  و،هاره، وهذه المقاالت ال تتغيا الدراسة الشاملة لقراءته، ولكنها تتوجه إلى عينات متفرقة منوغي
القصص لقرآني قراءة في كتابات الحسني،  ،فكانت بحسب مايسمح به الحال، وما يقتضيه المقال، بأنها تحريف وتخريف

م، ٢٠١٥/ ١٢/ ١٢ن صحيفة المثقف، على موقعها اإللكتروني، بتاريخ  م٣٣٨٥ر في العدد ، مقال نشالحداثيين العرب
تناول فيه القصة القرآنية في دراسات المستشرقين والحداثيين العرب، وشبهاتهم حولها، وقد تطرق للحديث بشكل 
مختصر عن موقف محمد شحرور من القصص القرآني، خاصة ما يتبناه شحرور من القول بتاريخية آيات القصص 

  ،لقرآني، وقد حاول الكاتب نقد تلك األقوال والرد على الشبهات بما يسمح به الحال ويقتضيه حجم المقالا



– 

  )٢٣٩٦(

  .رموزها، واألسس التي قامت عليها
 للطالـب . الكـريم  آنالقر فى السالم عليه يوسف لقصة المعاصرة القراءة /

  .لم تُناقش بعد. يالشمر خليف حسن
 دراسـة  الكـريم،  القـرآن  فى السالم عليه إبراهيم لقصة المعاصرة القراءة 

  .لم تناقش بعد. الدوسري لُبني/ للطالبة. ةنقدي
وأما نقد ودراسة نموذج قراءته لقصة آدم عليه السالم، فلم أجد بحثًا مستقلًا، أو              

 وعندما كنت في المراحل األخيرة من كتابة بحثي،         - حد اطالعي     على -رسالة علمية   
 منـشور بموقـع مركـز نمـاء للبحـوث           بحـث  م، وقفت على  ٢٠١٧في أواخر عام    

، )١(محمد كنفـودي  : للباحث،  "للقصص القرآني  القراءة المعاصرة " بعنوان   والدراسات،
 نمـوذجين   تناول فيها قراءة محمد شحرور للقصص القرآني بشكل عـام، ثـم تنـاول             

قصة آدم، وقصة إبراهيم، على اعتبار أنها تعكـس         : تطبيقيين منها بشكل خاص، وهما    
 ، فكان نصيب قصة آدم عليه السالم بـضع صـفحات          ما هو مشترك إنساني حي عام،     

  . حسب ما يقتضيه حجم البحثبشكل مختصرو
منهج البحث :  

مـن قراءتـه    تحاول هذه الدراسة أن تناقش محمد شحرور في نموذج تطبيقي           
المعاصرة للقصص القرآني، من أجل بيان قيمة قراءته المعاصرة للقصص القرآني فـي   

 :ما هين رئيسيمنهجين على تلدراسة هذا الموضوع فقد اعتمدو. ميزان البحث العلمي
  تحليل المفاهيم والمصطلحات التي انطلق منهـا      وذلك بهدف    :المنهج التحليلي 

 .م عليه السالم في قراءته لقصة آد شحرورمحمد
 وذلك بهدف نقد األخطاء المنهجية والمغالطات العلمية:المنهج النقدي .  

  ..ومن اهللا نستمد العون والتوفيق، واهللا المستعان

                                         
بحث منشور بموقع مركز نماء للبحوث والدراسات، على هذا ، للقصص القرآنيكنفودي، القراءة المعاصرة :  ينظر)١(

   id?aspx=٤٠٨٤١،www://http،center-nama،ActivitieDatials/com: الرابط



 

 )٢٣٩٧(

  :مدخل
إن تحقيق النظر في قراءة محمد شحرور يجعلك تالحظ أنه يجاهد كثيرا مـن              

وروث القائم في صلبه علـى  أجل التخلص كليا من تراكمات وترسبات منهج التفسير الم      
قانون أو منطق الرواية الخبرية، مع سعيه الحثيث في المقابل إلى ربط نصوص الوحي              
المنزل على مستوى تفكيك سننه التعبيري والـداللي معـا بمختلـف العلـوم الغربيـة                
المعاصرة، بوصفه منهجا قائما في صلبه على قانون أو منطق التأمل العقلي واالختبـار           

  .)١(جريبيالت
إننا نؤكد أن كشف الحمولة المعرفيـة آليـات التنزيـل           : "يقول محمد شحرور  

الحكيم ال يكون إال بإسقاط رؤيتنا المكتسبة من العلوم والمعارف الحديثة علـى الـنص               
وبذلك نرفع التلبسات األيديولوجية والثقافيـة التـي        . واستنطاقه وفق منهجية مضبوطة   

ان دون خوض في تفاصيل الروايات واألسانيد وموثوقيتهـا       شابت قصة آدم وخلق اإلنس    
التي أنتجها الخيال الجمعي المتشوق إلى  الغريب والمعجز الـذي تـستدعيه النعـرات              

  .)٢("اإليمانية المؤدلجة
وقد وضح محمد شحرور تلك المنهجية حيث يقول في توطئته لقـراءة قـصة آدم               

دم بناء على ما سبق وجدنا أن التنزيل الحكـيم  وبعد تسليط الضوء على قصة آ     : "عليه السالم 
يطرح قصته بمضمون ذي بعدين، األول يرتبط فهمه بالعلم المـضبوط وخـصوصا علـم               

والثـاني  . ، والفيزيولوجيـا  )(Anthropology، وعلم اإلنـسان     )(Archaeologyاآلثار  
  .)٣("يخضع فهمه للبعد التأويلي والفلسفي وفق منهجية تحليلية لسانية للنص

يستدعي محمد شحرور في قراءته آليات تفـسيرية تـستقى مـن اللـسانيات              
المعاصرة، وجملة من المفاهيم ذات حموالت إيديلوجية، تكشف عن مـشارب فلـسفية             
متعددة عنده، كما هو األمر عند حديثه عن نظرية المعرفة القرآنيـة الموسـومة عنـده             

النظريـة المعرفيـة    " تقابـل بـــ      وهي التي " جدل اإلنسان والمعرفة اإلنسانية   "بــ  
التي تقول إن المعرفة اإلنسانية تنطلق من الواقع المادي القائم علـى            " اإلنعكاسية المادية 

                                         
بحث منشور بموقع مركز نماء للبحوث والدراسات، على هذا ، للقصص القرآنيكنفودي، القراءة المعاصرة : ينظر )١(

   id?aspx=٤٠٨٤١،www://http،center-nama،ActivitieDatials/com: الرابط
  ،)٢١٤ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )٢(
  ،)٢١٥ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )٣(



– 

  )٢٣٩٨(

صراع المتناقضات الداخلي، وهذه النظرية التي تلتقي من حيث المنطـق عنـد محمـد         
يم شحرور مع نظرية المعرفة القرآنية في منظوره، فقد لخصها في قـدرتها علـى تقـد      

التفسير العلمي القادر على اإلجابة عن تلك األسئلة عن طريق طرح مقولة نفخ الـروح               
من اهللا تعالى،  ويدعي محمد شحرور أن الفهم المادي لنظرية المعرفة القرآنيـة يـرد                
على أوهام ذوي الفهم المثالي للقرآن، الـذين يرفـضون نظريـة التطـور واالرتقـاء                

.                                                                                                                                                                                                                                          )١(زعم أنها غير علميةويسخرون من نظرية داروين ب
بناءا على هذا المنطلق العام نتوقف عند بعض أهم مالمـح قـصة آدم عليـه                

 التي لها عالقة بنشأة اإلنسان، والتي تبحـث فـي التواجـد             السالم عند محمد شحرور،   
  .اإلنساني في األرض

  :مفاهيم ومصطلحات مؤسسة لقراءة قصة آدم عليه السالم: المبحث األول
دة القرآنية، وبشكل أساسي من الجانـب     شحرور في دراسته للمفر    ينطلق محمد 

، ويعتمد عليهـا بـشكل      )نفي الترادف (اللغوي واللساني، من مسلّمة أساسية عنده وهي        
كلي، إذ تخترق منهجه ُأفقيا وعموديا في تحديد معاني األلفـاظ، كمـا أن مـن ركـائز        

اسـة العلميـة   المنهج البنيوي االنطالق من ضرورة إخضاع المادة اللغوية لصرامة الدر  
من خالل إزاحة حقيقتها المعطاة في التجربة التاريخيـة أو المجتمعيـة أو التطوريـة،               
ومحمد شحرور استند إلى هذا هنا حينما عمل على إبعاد الدالالت والحموالت المعرفية             
المتعارف عليها عند علماء التفسير وأهل اللغة، لجملـة مـن األلفـاظ والمـصطلحات               

) آدم، الجعل والخلق، الروح والـنفس     (علق بقصة آدم عليه السالم كــ       القرآنية التي تت  
ليحل مكانها دالالت أخرى من خالل البحث المادي في المعاجم بعيـدا عـن التأويـل                

  .والبحث في النسق القرآني والعالئقي للنص
أن تشويه قصة آدم ارتكز على مفـاهيم حرفـت          : حيث يدعي محمد شحرور   

لتفسير الناجز في األساطير ومرويات أهل الكتاب، ومن هـذه المفـاهيم            داللتها لتخدم ا  
، فالتنزيل الحكيم خال مـن التـرادف فـي          ) الروح -الجعل  (التي حرفت داللتها مفهوما     

، والخلط في دالالت    ..فالنفس ليست هي الروح، والجعل ليس هو الخلق       . األلفاظ والتراكيب 
اصطفاء آدم من بين مجموعـة مـن البـشر عنـد       هذه المفاهيم هو الذي أدى إلى نفي        

  .)٢(المفسرين
                                         

  ،)٢٥٣ص (ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر )١(
  ،)٢٥٠ص(، ٣، طلقرآني قراءة معاصرةالقصص اشحرور، : ينظر )٢(



 

 )٢٣٩٩(

إن أزمة سوء فهم معنى الروح هـي التـي          : "ويتابع محمد شحرور ادعاءه فيقول    
أوقعت المسلمين في شرك عدم البحث عن أصل الحياة، وأصل اإلنـسان واألنـواع علـى                

لها قرآن، فهي مـن     علما أن آيات خلق آدم ك     .. األرض، ظنًا منهم أن الروح هي سر الحياة       
اآليات المتشابهات التي تحتاج إلى تأويل، وخير من أول آيات خلق البشر عندي هو العـالم                

  .)١("تشارلز داروين
ويسعى محمد شحرور من خالل العبث بهذه المفـاهيم  إلـى ترسـيخ النظريـة                

لوسـائل،  الداروينية في أصل األنواع، وإلباسها عمامة اإلسالم بأي ثمن، وبأي وسيلة مـن ا             
  .أسعفته أم لم تسعفه

إن آيات الخلق في التنزيل الحكيم ال       : "ويؤكد محمد شحرور هذا المسعى فيقول     
بد أن يتم فهمها بناء على ما توصلنا إليه من أرضية معرفيـة دون محاولـة للتعـسف                  

فنحن نقف على ثوابت األرضية المعرفيـة       . بالتأويل لتنسجم مع ما توصلت إليه العلوم      
ة الخلق كتطور الحياة من أصل الخلية الواحدة، ووجود موروثات في هذه الخليـة       لنظري

  .)٢("تشكل البرنامج التكويني للبشر
وهو في مـسعاه هـذا يقـع فـي مـأزق التجنـي علـى النـصوص، وعلـى                 
علمــاء المــسلمين ومفكــريهم، حــين يــزعم أن مــسؤولية الخطــأ فــي فهــم دالالت 

المترادفـات فـي اللـسان العربـي، فخلطـوا          تلك المفاهيم تقـع علـى عـاتق مقولـة           
بين الـنفس والـروح والجعـل والخلـق، وغابـت عـنهم حقيقـة االصـطفاء، بظـنهم              

ــا مقارنــة بــين  . أن آدم هــو أول الخلــق ــدليل علــى رأيــه هــذا يــضع أمامن وللت
  :في اللغة اإلنكليزية، فيقول) النفس و الروح(ألفاظ 

وأنه من  ) SPIRIT( والروح تقابل    )  SOUL(فالنفس هي ما يقابل باإلنكليزية      
  .)٣(الفاتحة على نفس النبي: الفاتحة على روح النبي، وأن الصحيح أن نقول: الخطأ القول

لألسف كما هي عادة محمد شحرور عندما يريد البحث عن برهان أو دليل علـى               
وبشكل مقولة يطرحها ويعجزه األمر، فإنه يسارع إلى حشد مجموعة من المزاعم يلمها لـما            

ـُفِْلت مـن مـأزق             عشوائي من هنا وهناك ال يربط بينها رابط، وال يصلها ببعضها حبل، لي

                                         
  ،)١٠٦ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)١(
  ،)٢٥٠ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )٢(
  ،)١٠٧ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)٣(



– 

  )٢٤٠٠(

الطرح الذي يستعصي عليه دليله، ويفلت منه برهانه، وليظهر أمام القارئ وكأنه أقـام لـه                
  .البرهان، وقدم له الدليل

 تـشاف اك ينبغـي  جديـدا  لغويـا  نـسقًا  قدمت عام قد  بشكل القرآنية اللغة نإ
 منهـا،  انطلق التي اللغة مع وتراكيبه، ال بالقطع   وبنيته نفسه النص من داخل  خصائصه

 يـستقيم  ال التـي  القرآنية اتهاسياق في اتهامفرد من به وارتقى إليها ما أضافه  بفهم وإنما
 القرآنية النقلة هذه به تتضح ما وأجلى المعجمية، ألفاظها داللة باالقتصار على   تفسيرها

 واكتنـاه  القرآنـي  النص لفهم المفاتيح بمثابة تعتبر التي القرآنية هو المفردات  غةالل في
  .)١(وتداولية حجاجية خصائص من القرآنية تحمله الكلمة بما معانيه،

فالخلل المنهجي الذي يالحظ في العمل الذي يقوم بـه محمـد شـحرور فـي                
ه اللغـة فـي اسـتنباط       الوصول إلى فروق بين المصطلحات التي اشتغل عليها، اعتماد        

معاني كل األلفاظ التي تعرض لها، ولم يفرق بين اللفظ المفهوم الذي أعطـاه الـشرع                 
معنى محددا، واللفظ العادي الذي يمكن أن يستقرأ معناه من معاجم اللغة فقـط، األمـر                

فاأللفاظ التي أعطاهـا    . الذي أوصله إلى تأويالت أبعد ما تكون عن منطق اللغة العربية          
قرآن معنى معينًا أو سياقًا خاصا بها، يجب الوقوف فيها عند ذلك المعنـى والـسياق،               ال

وال ينبغي االنسياق في تقمص معانيها المعجمية اللغوية وتنزيلها مهما بلغت من التكلف             
  .)٢(والزيغ

ولذا فإن من الضرورة بمكان معرفة ومناقشة هذه األلفاظ والمصطلحات التـي            
  . على ضوئها في قراءته المعاصرة لقصة آدم عليه السالمانطلق محمد شحرور

وسأنقل بداية معاني هذه األلفاظ والمصطلحات كما يراها محمد شحرور، ومن           
ثَم سأبين معانيها كما يراها علماء اللغة والتفسير، والتعرف على الداللة الصحيحة لكـل            

  .واحد منها

                                         
 وما ٧٤ص(، ١، طن من خالل أهم خصائصه األسلوبيةالحجاج في القرآصولة، :  للوقوف على هذه الخصائص ينظر)١(

  ،)بعدها
، بحث )١١-١٠ص(، قراءة في ضوابط التأويل وأبعادها المنهجية في الدراسات القرآنية المعاصرة، العلواني :ينظر) ٢(

 لمعهدا بين باالشتراك" التطورات الحديثة في دراسة القرآن الكريم: "ألقي في مؤتمر عقد في بيروت، تحت عنوان
 ،لإلبداع الفكري والملتقى للفكر اإلسالمي العالمي



 

 )٢٤٠١(

 وهـذا الفعـل فـي اللـسان     )دمأ(من مأخوذ : عند محمد شحرور  ) آدم(فــ  
 ،العربي له أصل واحد وهو الموافقة والمالءمة، ومنها جاءت األدمة وهي باطن الجلـد             

ولـذا   ، وسمي آدم ألنه أخذ من أدمة األرض    ،ألن األدمة أحسن مالءمة للحم من البشرة      
 لفظة آدم المصطلحان معا فالبشر مؤلف عضويا من عناصـر موجـودة فـي               فيجاء  

ا لعمليـة   ا ومالئم د انتصابه ووجود الجهاز الصوتي المناسب أصبح موافقً        وبع ،األرض
 فـي   - الفـاحش   ومن الخطأ  ،المتكيف المالئم لألنسنة    أي أن آدم هو المخلوق     ،األنسنة
ا يجـب    وهنا أيض  ،عجمي بل هو مصطلح عربي صرف      أ  أن نقول أن آدم اسم     -رأيه  

ا وإنما هو جنس نقول عنه الجـنس  ا واحد أن آدم ليس شخص   - حسب زعمه    - أن نفهم 
، فهم أوادم متعددة ال آدم واحد، وأن هؤالء األوادم أتوا على ثـالث مراحـل،     )١(دمياآل

  O  X  W  V  U   وقولـه  .فإنه يخاطب الجنس اآلدمي   ) بني آدم  يا(لذا فعندما قال    
    i  h   gf  e     d  c  b  a  `  _   ̂  ]  \  [  Z  Y

  n  m  l  k  jN ]مراحـل تطـور الجـنس       ىحدافإنه يذكر   ]. ٢٧: المائدة 
.  وهذه الحلقة هي تعليمه دفن المـوتى       ، من المملكة الحيوانية   ه وذلك بعد خروج   ،اآلدمي

  .)٢("وال تعني كما يقول البعض قابيل وهابيل
  :عند محمد شحرور، كاآلتي)  الجعل-الخلق (و

لتصميم لشيء لـه سـابقة،   التصميم، ولكن يمكن أن يكون ا : يعني) الخلق(فـ  
 يعنـي التقـدير ال      ، كما )٣(أي يمكن لمهندس أن يصمم بيتًا قد سبقه إليه أحد وله سابقة           

  .)٤(خلق الخياط القميص من القماش، أي قدره قبل القطع والتفصيل: اإليجاد، كقولنا
، وهذا التغير في الصيرورة يخضع      التغير في الصيرورة  : فيعني) الجعل(وأما  

%  &  M لعالقة بين البقاء والهالك في إطار السنن الكونية، وقد قال تعـالى             لجدلية ا 
*)  (  'L] ٣٠: البقرة[)فقد حصل   ،)إني خالق في األرض خليفة    (، ولم يقل    )٥

                                         
  ،)٢٩١ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)١(
  ،)٢٩١ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور، )٢(
  ،)٢٥٦ص (،٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة، )٢٣٥ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر )٣(
  ،)٢٥٦ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة، )٢٢٧ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر )٤(
 ،واحد إلى فيتعدى الخلق، بمعنى أنه: أحدهما: قوالن هنا الجعل وفي،،االستقبال بمعنى فاعل اسم: جاعل ":أبوحيان  قال)٥(

 من فيها أتجعل: قالوا ألنهم أجود، عندي األول أن إال سائغ، القولين وكال ،اثنين إلى فيتعدى التصيير، بمعنى أنه: والثاني
= لذكره التصيير معنى على األول الجعل كان فلو ،خليفة األرض في جاعل: لقوله مقابل أنه هذا فظاهر ،فيها؟ يفسد



– 

  )٢٤٠٢(

ومـا  "،  )١(تغير في صيرورة حركة البشر بتدخل إلهي وذلك بنفخة الروح فأصبح إنسانًا           
لحياة العضوية للكائنات الحيـة واإلنـسان،       بين الخلق والجعل تكمن صيرورة التطور ل      

  .)٢("وهذه الحركة الجدلية أدت إلى نمو وارتقاء الكائنات وظهور بعضها من بعض
  :عند محمد شحرور، فكاآلتي)  النفس-الروح (وأما 
واسطة تنزيل المعلومات واألوامر إلى اإلنـسان، وهـي         : تعني) الروح(فــ  

بـدأت  . المعرفة والتشريع المرتبطان باإلنـسان      وهي أيضا الجانب الذاتي في اإلنسان،    
عند اإلنسان بتعليمه األسماء، كبداية للفكر اإلنساني المبني علـى عـدم التنـاقض ثـم                

!  "  #   $  %  M لذا سمي الوحي روحا في قوله تعـالى         . االنتقال إلى التجريد  
 '&L ]٣(]٥٢: الشورى(.  

ية كل كائن حـي يتـنفس، وهـي التـي          من الناحية الماد   :فتعني) النفس(أما  
آل [ M lk        j  i   h    g  f  e  d    c  bL يصيبها الموت لقولـه تعـالى       

، ومن الناحية البسيكولوجية هي مجموعة المعلومات واألحاسيس التـي          ]١٤٥: عمران
  .)٤(تشكل األنا اإلنسانية منذ الطفولة حتى الموت مع وجود التغير البيولوجي للخاليا

   :فأما لفظ آدم لدى اللغويين والمفسرين، فكاآلتي
هل هي عربية، أم غير ذلك، على عدة أقـوال       ) آدم(لقد اختلفوا في أصل كلمة      

  :)٥(نوجزها في اآلتي
 إال آدم وما: "أيد هذا القول الزمخشري في تفسيره فقال      : إنه أعجمي غير مشتق    -

. وشـالخ  وعابر وعازر، كآزر، فاعل، على يكون أن أمره وأقرب: أعجمى اسم

                                                                                                     
 خليفة تقدير إلى احتياج وال ،أرجح الخلق ىمعن كان كذلك، يأت لم وإذا فيها؟ يفسد من خليفة فيها أتجعل: فكان ثانيا،=

/ ١ (ط،،د ،التفسير في المحيط البحر ،"بإضمار كالم من أحسن إضمار بغير وكالم إضمار، ألنه عليه، قبله ما لداللة
   ،بتصرف ،)٢٢٦

  ،)٢٥٧- ٢٥٦ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرةشحرور، : ينظر )١(
  ،)٢٥٢ص(، ٣، طصرةالقصص القرآني قراءة معا شحرور، )٢(
دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم المنهج ، )٢٦٤ص(، ٣، ط القصص القرآني قراءة معاصرةشحرور،: ينظر )٣(

  ،)٩٤ص(، ١، طوالمصطلحات
  ،)٩٥ص(، ١، طدليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم المنهج والمصطلحاتشحرور، : ينظر )٤(
تاج العروس من جواهر الزبيدي، ، )٤١/ ١ (،١ط ،هشام البن النبوية السيرة شرح في األنف الروض السهيلي،: ينظر )٥(

 ابن ،)١٢٥/ ١ (،٣ط ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف الزمخشري، ،) وما بعدها١٩٧/ ٣١ (،ط،، دالقاموس
  ،)١/٤٠٨(ط، ،، دالتحرير والتنويرعاشور، 



 

 )٢٤٠٣(

 العقـب  من يعقوب اشتقاق كمحاولة اشتقاقه محاولة ، وجعل )١("ذلك وأشباه وفالغ،
هي محاولـة   :"اإلبالس، وعقب على ذلك ابن عاشور في تفسيره فقال         من وإبليس

  .)٣(، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة)٢("ضئيلة وهو الحق
 ألنـه علـى وزن     بهمزتين، ، وأصله يممن األدمة أو من األد    : إنه عربي مشتق   -

 في أوادم وقلت واوا جعلتها تحريكها إلى احتجت فإذا الثانية، لينوا أنهم إال أفعل،
الواو، ومنـع    عليها الغالب فجعلت معروف، الياء في أصل لها ليس ألنه الجمع،

  .)٤(والوزن للعلمية من الصرف
 :)٥(أقوالثم اختلف من قال بعربيته في اشتقاقه على أربعة 

  .منه خلق بما فسمي وجهها، وهو وأديمها األرض أدمة من مشتق -
  .السمرة، فيقال رجل آدم أي أسمر مشتق من اُألدمة وهي -
 فالنًـا  جعلـت : متفرقة، يقال  وقوى مختلفة عناصر من لكونه بذلك سمي: وقيل -

  .بهم خلطته: أي أهلي، َأدمة
 اإلدام،: قـولهم  من فيه، وذلك  فوخالمن الروح من به طيب لما بذلك سمي: وقيل -

 يـؤدم  أن أحـرى  فإنّه إليها نظرت لو«: الحديث وفي الطعام، به يطيب ما وهو
  .ويطيب يؤلّف: أي »بينكما

خمسا وعشرين مرة في القرآن، فورد مرفوعا، كما فـي مثـل            ) آدم(وقد ورد   
، ]٣٧: البقــرة[ M   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL قولــه تعــالى 

@  M    G  F  E  D  C  B  A وورد منصوبا كما في مثل قوله تعـالى       
  O  N    M  L  K  J  I  HL ]ا بالفتحـة     ]٣١: البقرةوورد مجرور ،

M   |  {  z    y  x  w  v لمنعه من الصرف،كما في مثل قوله تعـالى        
  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }L ]٣٤: البقرة[.  

                                         
  ،)١٢٥/ ١ (،٣ط ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف الزمخشري، )١(
  ،)١/٤٠٨(ط، ،، دالتحرير والتنويرابن عاشور،  )٢(
  ،)٥١ص(، ١، طاألعالم األعجمية في القرآنالخالدي، : ينظر )٣(
، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، ، )١٨٥٩/ ٥ (،٤ط ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح الجوهري، :ينظر )٤(

  ،)١٩٧/ ٣١ (،ط،د
      ،١ط القرآن، غريب في المفردات:  األصفهاني،)١٢/١٢( )أدم(األلف، مادة  فصل ،٣، طالعرب لسان  ابن منظور،)٥(

  ،)١٩٧/ ٣١ (،ط،، دتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  ،)٥٤٣: ص(



– 

  )٢٤٠٤(

في القرآن ممنوعا من الصرف، وبيان أهـل اللغـة أن           ) آدم(فإن مجيء   : إذن
والوزن، أو العلمية والعجمة، يدل على اتفـاقهم         العلة في منعه من الصرف هي العلمية      

الخطـأ المنهجـي   على علميته، وإنما اختالفهم في عربيته أو عجمته فقط، وهذا يوضح        
هو التعامل مع األلفاظ مـن       و ا جليا،  شحرور من الوقوع فيه واضح     محمدالذي ال ينفك    

ـ منطلق معجمي فقط، دون اعتبار للدالالت التي اكتسبتها هذه األلفاظ،        ال يريـد أن  و فه
  .عربي صرف، حسب تعبيره) مصطلح(كـ وإنما ، )سما(ـ  ك)آدم(يتعامل مع 

      هو اسم جنس وليس اسم فرد، فهـم  ) آدم(وكذلك فإن تصور محمد شحرور أن
احد، وأن هؤالء األوادم أتوا على ثالث مراحل كما سـنبينه بعـد             أوادم متعددة ال آدم و    

حيـث ورد   )  آل عمـران   ٣٣(ينهار عندما يقف محمد شحرور حائرا أمام اآلية         . قليل
: آل عمـران  M   g  f  e  d  c        b  a  `  _  ^  ]  \  [L ] :فيها
كـان آدم جنـسا ال   فلـو  . ، إذ ورد آدم مع نوح الفرد ومع آل إبراهيم وآل عمران    ]٣٣

وهنا يتخلى محمـد شـحرور عـن        . فردا، لكان قيل فيه آل آدم مثل ما قيل آل عمران          
ليقرر بأن آدم الثالـث الـذي تلقـى التجريـد والعالقـة          )  الجنس –آدم  (متابعة نظرية   

  .)١(االصطالحية شخص واحد
الم،  في الداللة على علمية اسم آدم عليه الـس       ا واضح  كان ن النص القرآني  إثم  

M       ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y    x   w   v :كما في مثل قولـه تعـالى      
  §  ¦L ] فهل يمكن أن تكون المماثلة هنا بين شخص وجـنس،           ]٥٩: آل عمران ،

  .أم بين شخص وشخص؟
¥  ¦  § ̈   ©  O  ¯   ®  ¬  «  ª وكذلك في قولـه تعـالى       

   ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °N ]ـ فهل الخطاب ] ٣٥: البقرة  النداء  )يا(  ب
 وخوطب بالطلـب    ، فآدم فرد عاقل وله زوج     .أم أنه للعاقل؟ هو خطاب لعاقل      للموائمة،

المـذكور  ليسكن الجنة، أي أنه ليس هنا من إمكان لغوي أو معرفي يجعلنا نقبل بأن آدم              
ينة مانعة وهـي     وذلك لوجود قر   ، بأنه جنس  رفي القرآن أو في هذه اآلية على أقل تقدي        

 وليس لنا من علـم      داهللا تعالى لم يخاطبه بخطاب الجنس وإنما بخطاب الفر        ، ف )زوجك(
 فالحكم النهائي يجب أن يكون له، والنص ال يحتمـل           ، سوى ما جاء في النص      عن آدم 

  . وإنما هو خطاب فردي لقرينة زوج التي ذكرناها،الخطاب الجمعي
                                         

  ،)٣١٢ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر )١(



 

 )٢٤٠٥(

X  (  أن يحول لفظ المثنى    حمد شحرور للمهندس م نى  ستسائل كيف ت  ا أن ن  نلو
Y (ِليعبـ  وهو المتمسك بعصب المفردات والن     ة، عن مرحل  ر  كمـا   - و والـصرف  ح

  . من لغة أو منهجغولكنه يصر على لي أعناق اآليات بال مسو، -يزعم 
دات المكونة للجملـة وال     رفليس هناك من إمكان سواء على مستوى المف       : إذن

 أو الخاص من القول بأن آدم من الموائمة أو أنه داللة علـى              ق العام اعلى مستوى السي  
  .اسم جمعي

   :لدى اللغويين والمفسرين، فكاآلتي) الخلق والجعل(وأما معنى لفظي 
  ):الخلق(معنى : أولًا
 يسبق لم مثال على ابتداع الشيء: العرب كالم في الخلق: "اللغة تهذيب في جاء

 ابـن  بكـر  أبـو  وقـال . إليه سبق مثال غير تدئه علىمب فهو اهللا خلقه شيء وكل إليه،
 أبدعـه،  مثـال  علـى  اإلنشاء: ضربين، أحدهما على العرب كالم في الخلق: (األنباري
 المقـدرين،  أحـسن : أي ،]١٤:المؤمنـون [ Mª  ©L وقوله  التقدير،: واآلخر
  .)١()"خُفًا وأ ِقربة أو مزادة منه لتقطع وقسته، األديم إذا قدرته خلقتُ: تقول والعرب

  .)٢("القطع قبل األديم، إذا قدرته التقدير، يقال خلقتُ: الخَلْق: "الصحاح في وجاء
 الشّيء إبداع في التقدير المستقيم، ويستعمل: أصله: الخلق ":المفردات في وجاء

 هو الذي الخَلْقُ وليس. الشيء من الشيء إيجاد في ويستعمل.. احتذاء وال أصل غير من
  .)٣ (.."تعالى هللا إلّااإلبداع 

الكريمة التي ورد فيها لفظ الخلق، خاصة مـا يتعلـق بخلـق     اآليات وبتتبع
  : .)٤(يتبين اإلنسان،

  .أصلًا اللغة في داللته وهذه للشيء، األول اإلنشاء: هي للخلق الدقيقة أن الداللة -
 M  ¿  ¾     À كقولـه تعـالى   بعد الخلق،) التقدير( لفظ يستخدم الكريم أن القرآن -

 Ã   Â    ÁL ]٢: الفرقان[    وقـال ، M  n  m  l  k  jL ] ١٩: عـبس[ ،
M               ß  Þ ، وقولـه  ]٣ - ٢: األعلـى [ M  {   z   y  x  w  v    u  tL وقوله  

                                         
  ،)٧/١٦ (،١ط ،تهذيب اللغة الهروي، )١(
  ،)٤/١٤٧٠ (،٤ط ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح ري،الجوه )٢(
  ،)٢٩٦:ص (،١ط ،القرآن غريب في المفردات  األصفهاني،)٣(
  ،)٢٠ص (ط،،د ،من أفعال الخلق في القرآن الكريم الغيلي،: ينظر )٤(



– 

  )٢٤٠٦(

   ã        â  á  àL ]بينهما داللي تباين ، فثمة]٤٩: القمر.  
 M   }     |  {      z :تعـالى  لـه كقو الخلق، مع) بدأ(لفظ  يستخدم الكريم القرآن أن -

  �  ~L ]وقوله تعـالى     ]٧: السجدة ، M  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤
  ¬L] وكذلك لفظ أول مرة كما في قوله تعـالى           ]١١: الروم ، M  0  /  .
 1L ]ــه تعــالى ]٢١: فــصلت  M  É  È  Ç   Æ   Å  Ä  ÃL ، وقول

  .]٩٤: األنعام[
M   2  1  0  خلقًا كما في قولـه تعـالى         أن كل طور من أطوار الخلق يسمى       -

   7  6  5  4   3L ]وقوله ]٦: الزمر ، : M  j  i   h  g  f  e
  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

  ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {
  «  ªL ]فطـور النطفـة خلـق، وطـور العلقـة           ]١٤ – ١٢: المؤمنون ،

  .الخ...خلق
  ):الجعل(معنى : ثانيا

 أعم، جعل أن إال: (صنعته، قال الخليل  : جعلت الشيء : جاء في مقاييس اللغة   
  .)١ ()"يقول صنع تقول وال يقول، جعل تقول

 إيجـاد  هـو  العمـل  أن: والعمل الجعل بين الفرق: "وجاء في الفروق اللغوية   
 جعـل  :تقول أنك ترى أال .ذلـك  بغير فيه األثر بإيجاد تغيير والجعل ،الشيء في األثر

 الـساكن  عمل تقول وال خزفًا، الطين عمل وتقول متحركًا، الساكن وجعل خزفًا، الطين
 بمعنـى  يكـون  أيـضا  والجعـل  الشيء، في به يؤثر بأثر ليست الحركة ألن متحركًا،
 ذلـك  إن يقال أن ويجوز.. ]١/ األنعام[ M   *)    (  'Lتعالى قوله وهو اإلحداث
 خزفًـا،  الطـين  جعلـت  تقـول  كما عليها هي التي الصفة هذه على اجعله أنه يقتضي
 يقول جعل كقولك به، فتستفتح للفعل طرفًا جعل ولذلك ،االتصال على يدل أيضا والجعل
�  ¡   ¢  £  ¤  Mتعـالى    قوله في الخبر بمعنى أيضا وجاء. ينشد وجعل

¦  ¥  L]عـالى ت قوله في الحكم وبمعنى بذلك أخبروا  أي ]١٩: الزخرفM  ¤ 
¦   ¥L ]٢ ("بذلك حكمتم أي] ١٩: التوبة(.  

                                         
  ،)١/٤٦١ (ط،،د ،مقاييس اللغة  ابن فارس،)١(
  ،)١/١٣٧ (ط،،د ،الفروق اللغوية  أبوهالل العسكري،)٢(



 

 )٢٤٠٧(

 فعـل  مـن  أعـم  وهو كلها، األفعال في عام لفظ: جعَل ":وجاء في المفردات  
  :أوجه خمسة على ويتصرف أخواتها، وسائر وصنع

  .كذا يقول زيد جعل نجو يتعدى، فال وطفق صار مجرى يجري: األول -
 :وجـل  عـز  قولـه  نحو واحد مفعول إلى فيتعدى أوجد، مجرى يجري: والثاني -

M  *)    (  'L ]١/ األنعام[.  
M   ×  Ö  Õ  Ô  Ó :نحـو  منه، وتكوينه شيء من شيء إيجاد في: والثالث -

âá   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   ØL ]٧٢/ النحل[.  
M   {    z  y  x :نحـو  حالـة،  دون حالة على الشيء تصيير في: والرابع -

 |L ]٢٢/ البقرة[.  
 قولـه  فنحـو  الحقّ فأما باطال، أو كان حقا الشيء، على بالشيء الحكم: مسوالخا -

 الباطـل  وأمـا  ،]٧/ القصص[ M    F  E  D  C     B  A    @L :تعالى
                                                                                ^  _  `  M    d  c  b  a :وجـــل عـــز قولـــه فنحـــو

 e L]١ ("]١٣٦/ األنعام(.  
 بمعنـى  كـان  إذا واحـد  مفعـول  إلـى  يتعـدى  جعـلَ  ":وجاء في الكشاف  

ــه وأنــشأ، أحــدث  إذا مفعــولين وإلــى ،]١/ األنعــام[ M  *)    (  'L كقول
ــان ــى كـ ــير، بمعنـ ــه صـ  M   §¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �L كقولـ

ـ  معنـى  فيـه  الخلـق  أن: والجعل الخلق بين ، والفرق ]١٩: الزخرف[  وفـي  دير،التق
 نقلـه  أو شـيئا،  شـيء  تـصيير  أو شـيء،  من شيء كإنشاء التضمين، معنى الجعل

  .)٢("مكان إلى مكان من
 أن خَـال  كالخلِق، واإلبداِع اإلنشاء هو والجعل ":وجاء في تفسير أبي السعود    

 اآليـةِ  في كَما له عام وهذا والتسويِة، التقديِر معنى وفيه التكويني، باإلنشاِء مختص ذلك
M  *)    (  'L ]١/ األنعام[ .ا وللتشريعيتعالى قوله في كما أيض M   É  È  Ç  Æ

  ÑÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    ÊL ]ا ]١٠٣: المائدةفهو كان ما ، وأي مالبـسةِ  عـن  إنباء 
 ألن مـصححة  ذلـك، مالبـسةً    نحو أو ِمنْه أو أو لَه  فيِه يكون بأن آخر، بشيٍء مفعوِله

 فـي  عمدةً يكون أن على ال لكن مستقرا، أو كان لغوا الظروِف من شيء بينهما سطَيتو
                                         

  ،)١٩٧-١٩٦:ص (،١ط ،القرآن غريب في المفردات  األصفهاني،)١(
  ،)٣/ ٢ (،٣ط ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف  الزمخشري،)٢(



– 

  )٢٤٠٨(

: الفرقان[ M   ½  ¼  »     º  ¹  ¸L وجل عز قوله في كما فيِه، قيدا بل الكالِم
١("]٥٣(.  

وجاء في المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم، ذكر عـدة معـاني لــ              
  :)٢ ()الجعل(

  .]٢٢: البقرة[ M  |  {    z  y  xL خلق وأوجد : اإليجاد -الخلق  -
  .]٤١: المؤمنون[MÖ  Õ  L صير وحول : التحويل -
  .]١٠٣: المائدة[ M  ÑÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  ÆL شرع : التشريع -
  .]٧٠: يوسف[ M  (  '  &  %  $L وضع : الوضع -
 .]٢٦: ق[ M  £   ¢  ¡   �  ~  }L ادعى : االدعاء -
  .]١٣٨: األعراف[ M 54  3        2  1     0  /  .  -L اصنع : الصنع -

ـ     ، سواء في السياق الذي اسـتخدمت       )جعل(وبتتبع استخدام القرآن الكريم ل
  :)٣(فيه للداللة على الخلق أم ال، وجد أن داللتها تكاد تنحصر في داللتين

بداللـة  ) جعل(وقد جاءت   . وتعني االنتقال من حال إلى حال     : الصيرورة: أولًا
  :الصيرورة في التراكيب التالية

: البقـرة [ M  ³     ²  ±  °  ¯  ®L كقوله تعالى   : حين يكون لها مفعوالن    -
  .، أي صيرناه مثابة للناس]١٢٥

: النحـل [ M  ji  h   g  f  e  d  cL كقوله تعـالى    : جعل على  -
فهو لم يكن يوم عبادة، بل      ، أي إنما صيرناه يوم عبادة على من اختلف فيه،           ]١٢٤

  .كان غيره
M       Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È كقولـه تعـالى     : فـوق /جعل تحت  -

   Ø  ×  Ö      Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL ]ــصلت ــصير ، ]٢٩: ف أي ن
MG  F  E     D  C  B      A  @  ?  L وقولـه   . مكانهما إلى األسفل  

  .أي فمصير مكانهم إلى األعلى، ]٥٥: آل عمران[
  ].٧: الطالق[ M  b    a  `  _  ^  ]L كقوله تعالى : عل بعدج -

                                         
  ،)١٠٤/ ٣ (ط،،د ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  أبو السعود،)١(
  ،)١٢٦ -١٢٥ص (،١ط ،المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته  عمر،)٢(
  ،) وما بعدها١٦٢ص (ط،،د ،من أفعال الخلق في القرآن الكريم الغيلي،: ينظر )٣(



 

 )٢٤٠٩(

  ].٤٧: األعراف[ M  o  n     m  l  k  j  i  hL كقوله تعالى : جعل مع -
                                                     M   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹ كقولــه تعــالى : جعــل لـــ  -

Ä  Ã  L]٨٣: القصص.[  
  ].٣٦: الحج[ M  z   y  x  w  v  uL كقوله تعالى : جعل من -

بداللة الظرفية  ) جعل(وتعني جعل شيء في شيء، وقد جاءت        : الظرفية: ثانيا
  :في التراكيب التالية

: يوسـف [ M  *)  (   '  &  %  $  #  "  !L كقوله تعـالى    : جعل في  -
١٥.[  

]  \   [  M  Z  Y    X  W  V  U  T كقوله تعـالى    : جعل بين  -
_  ^ L ]١٨: سبأ.[  

M  p  o  n   m  l  k  j  i كقولـه تعــالى  : خلـف /جعـل أمـام   -
  u  t  s  r  qL ]٩: يس.[  

  ].١٢٤: األنعام[ M  ÈÇ  Æ  Å   Ä   ÃL كقوله تعالى : جعل حيث -
!  "  #  $  %  &  '  M قولـه تعـالى     وبناء على ذلك لو تأملنا      

 2  1  0  /  .  -  ,  +   *)  (  6  5  4   3 
  ?   >  =  <  ;  :  9  87L ]من الجعـل ) "جاعل(، فيمكننا القول بأن  ]٣٠: البقرة 

 قُـدم  بجاعـل  الظرِف متعلقٌ  وحاُل )خليفةً( هو واحد مفعوٍل إلى المتعدي الخلق بمعنى
 بعده مما حالًا وقع بمحذوٍف أو أخر، ما إلى التشويق من مر لما الصريِح المفعول على
 أو لَه  فيِه يكون بأن آخر، بشيٍء مفعوِله مالبسِة عن إنباء هو) "الجعل(، و )١("نكرة هلكون
أو أو ِمنْه مالبسةً  نحو ،مصححة ذلك طَ ألنا يتوسمبينه ا الظروِف من شيءلغو  كـان 
ـ  ،)٢("مستقرا أو ، بل جاءت مقترنة ببيـان      )خلق(هنا لم تتمحض لداللة     ) جعل(وبذلك ف

. خلق الشيء مع بيان صيرورته أو ظرفيتـه : رورة أو الظرفية، فهي تدل هنا على  الصي
إني خالق مخلوقًا جديدا، وسيصير هذا      : أي) إني جاعل في األرض خليفة    (فيكون معنى   

  .المخلوق خليفة في األرض

                                         
  ،)١/٨١ (ط،،د ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  أبو السعود،)١(
  ،)١٠٤/ ٣ (ط،،د ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  أبو السعود،)٢(



– 

  )٢٤١٠(

وجود البشر الـذي تمـت   ما يشير إلى ) جاعل(ومن ثـم ال يوجد هنا في لفظ      
 كما يـزعم    - هزا لتغير في الصيرورة ليصبح خليفة اهللا في األرض        تسويته وأصبح جا  

 إذ لم يكن قد تم خلق شيء أو جعل خليفة، ويؤكد هذا صيغة اسـم الفاعـل                  -شحرور  
الدالة على المستقبل، كما سنبين ذلك بشكل أوسع في المبحـث القـادم             ) خالق) (جاعل(

  .عند الحديث عن خلق آدم عليه السالم
مع اإلنسان في القرآن، يتبـين مـا   ) جعل(و ) خلق(استخدام  نبي وبالموازنة

  : )١(يلي
  .ال تدل على الخلق بإطالقها، بل تدل عليه ببيان صيرورته أو ظرفيته) جعل( -
  ).خلق(مع أعضاء جسم اإلنسان، ولم تستخدم فيها ) جعل(اطرد استخدام  -
قـد  ..) المـضغة النطفة والعلقـة و  : (أطوار خلق اإلنسان، ومراحل تكوينه األولى      -

ووردت ثالث آيات توهم غيـر ذلـك، وتوضـيحها          ). خلق(اطرد معها استخدام    
 : كالتالي

o    قوله تعالى M  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e
  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u   t s

  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  �L ]١٢: المؤمنون–
ضـمير  (ة، بمعنا صيرناه، فالفعـل وقـع علـى          ، أي جعلنا اإلنسان نطف    ]١٤

فهـذه اآليـات   ). النطفة(، ليبين الحالة التي صار عليها، ولم يقع على          )اإلنسان
مراحـل خلـق    : الطريقة التي خلق اهللا بها اإلنسان، ثم بينت ثانيـا         : تبين أولًا 

فاهللا خلق األصل من ساللة من طين، وأما النـسل فجعلـه اهللا نطفـة،               . النسل
هنا لبيان اختالف الطريقة األولى عـن الثانيـة،         ) ثم(ا خلق اإلنسان، فـ     ومنه

M واختالف أزمانهما، وقد أشير إلى ذلك في آيات أخرى، ومنها قوله تعـالى              
¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  zL ]ــنجم ، ]٣٢: الـ

 .وأما مراحل خلق النسل فبينتها اآلية الثالثة
o    قوله تعالى M      ¢  ¡  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ L ]فالفعل هنا   ]٨: السجدة ،

 ). الساللة(ال على ) نسله(وقع على 

                                         
  ،)١٨١ص (ط،،د ،ل الخلق في القرآن الكريممن أفعا الغيلي،: ينظر )١(



 

 )٢٤١١(

o    قوله تعالى M  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "     !L ] ٢٠: المرسـالت 
وضع، أي وضعناه وحفظناه، ولـذلك قـد اطـرد          : ، فجعل هنا بمعنى   ]٢١ –

  ).قرار مكين(مع ) جعل(استخدام 
!  "   M :، كقوله تعـالى   )خلق(، بل   )اإلنسان(سم الظاهر   مع اال ) جعل(لم يرد    -

  0  /  .  -        ,  +  *  )(  '  &  %  $  #L ]وقولــــه]١٦: ق ،                  
 M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }L ]ــر ــه، ]٢٦: الحج M   5 وقول

  8  7  6L]٢٨: النساء[،  وقولـه M   76  5     4  3L ] األنبيـاء :
٣٧[.  

الخلق ( من خالل ما عرضناه من كالم علماء اللغة والتفسير حول مفهومي             :إذن
  : ، يتبين)والجعل

 كما زعـم محمـد      –،    )الخلق والجعل (أن هؤالء العلماء ال يخلطون بين مفهومي        
 بل يرون أن ثمت تباين في الداللة بينهما، وأن هذا التباين الـداللي بـين هـذين          - شحرور  

يخدم بأي حال من األحوال ما يسعى إليه محمد شحرور من التأسيس لنظرية             المفهومين، ال   
عن مدلوله اللغوي والقرآني والمتمثل فـي       ) الخلق( لفظ   داروين، حيث حاول أن يصرف    

إليه، ليجعـل مدلولـه مجـرد التـصميم      يسبق أبدعه لم مثال للشيء على األول اإلنشاء
، ليدلل على   على التغير والصيرورة  ) جعل(داللة  كما حاول أن يحصر     والتقدير ال اإليجاد،    

نظرية النشوء واالرتقاء، ولينفي عن القرآن الكريم القول بأولية خلق آدم عليـه الـسالم     
في النمو الخلوي صراع بين الـمخَلَّق وغيـر الــمخَلَّق،          : " على سائر البشر، فيقول   

ومن هنا نفهـم أن  .. تقدير ال اإليجادوالـمخَلَّق تعني الـمصمم، حيث أن الخلق يعني ال      
فبـدأت  ...الكائنات الحية قد ظهر بعضها من بعض، وخضعت لقانون التطور واالرتقاء          

وتطورت بعملية جدلية أدت باستمرار إلى تغيـر الـشكل     ) خلية(الحياة من نطفة واحدة     
ل الحكـيم   نحن ننفي عن التنزي   "فــ .)١("حتى ظهر البشر غير العاقل، ثم اإلنسان العاقل       

فحين سـيطرت   .. القول بالخلق الفجائي الخارج عن نواميس الوجود وصيرورة التطور        
نظرة الخلق الفجائي المعجز تاهت الحدود الفاصلة بين مدلوالت المفـردات، وغابـت             

  .)٢("عنهم حقيقة االصطفاء، بظنهم أن آدم هو أول الخلق
                                         

  ،بتصرف) ٢٢٨ -٢٢٧ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور، )١(
  ،بتصرف) ٢٥٥ - ٢٥٥ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )٢(



– 

  )٢٤١٢(

   :سرين، فكاآلتيلدى اللغويين والمف) النفس والروح(وأما معنى لفظي 
  ):النفس(معنى : أولًا

 على يدل واحد أصل والسين والفاء النون) نفس(: "جاء في مقاييس اللغة
  .)١("فروعه يرجع وإليه غيرها، أو ريح من كان، كيف النسيم خروج

 إنسان لكل: قال أنه عباس ابن عن روي: نفس ":اللغة وجاء في تهذيب
 بها التي الروح نفس واألخرى التمييز، بها ونيك التي العقل نفس: أحدهما: نفسان
: وقال. والروح النفس بين سوى من اللغويين من: األنباري ابن بكر أبو  وقال.الحياة
 الذي هو الروح: غيره وقال:  قال.مذكر والروح مؤنثة النفس أن إال واحد، شيء هما
 روحه، يقبض ولم نفسه اهللا قبض النائم نام فإذا العقل، بها التي هي والنفس الحياة، به

 واتصاله منها، النفس لتولد نفسا النفس وسميت:  قال.الموت عند إال الروح يقبض وال
  .)٢("به موجود الروح ألن روحا، الروح سموا كما بها،

 من ليس فرق وبينهما: سيده ابن قال الروح،: النفس: "العرب وجاء في لسان
: ضربين على يجري العرب كالم يف النفس: إسحق أبو قال الكتاب، هذا غرض
 في أي وكذا كذا يفعل أن فالن نفس وفي روحه، أي فالن نفس خرجت قولك أحدهما
 فالن قتل: تقول وحقيقته، الشيء جملة معنى فيه النفس معنى اآلخر والضرب روعه،

 إنسان لكل: الزجاج وقال.. وحقيقته كلها بذاته اإلهالك أوقع أي نفسه وأهلك نفسه
 قال كما اهللا يتوفاها بها يعقل فال نام إذا تفارقه التي وهي التمييز نفس إحداهما :نفسان

 وهذا: قال يتنفس، والنائم النفس، معها زال زالت وإذا الحياة نفس واألخرى تعالى، اهللا
 الروح هي الحياة ونفس: قال الحي؛ نفس وتوفي النوم في النائم نفس توفي بين الفرق

  .)٣("به يكون هونمو اإلنسان وحركة
°±   M :تعالى قوله في الروح: الَّنْفُس: "وجاء في المفردات   ¯L 

ذاته، : ، فنفسه]٣٠/ عمران آل[ MÈÇ  Æ  ÅL  :وقوله... ]٩٣/ األنعام[
للنفس، كالغذاء وهو والِمنْخَر، الفَِم من البدن في والخارج الداخل الريح: والنَّفَس 

  .)٤("بطالنها وبانقطاعه

                                         
  ،)٥/٤٦٠ (ط،،د ،مقاييس اللغة  ابن فارس،)١(
  ،)١٣/٨ (،١ط ،تهذيب اللغة الهروي، )٢(
  ،)٢٣٥، ٦/٢٣٣(، )نفس(النون، مادة  فصل  حرف السين،،٣، طالعرب لسان ر، ابن منظو)٣(
  ،)٨١٨:ص (،١ط ،القرآن غريب في المفردات  األصفهاني،)٤(



 

 )٢٤١٣(

 الحياة بها تكون التي هي نفس نفسان، إنسان لكل: "الخازن  في تفسيروجاء
 التمييز بها يكون التي هي األخرى والنفس الحياة، بزوالها وتزول الموت عند وتفارقه

 وروحا نفسا لإلنسان إن وقيل ..التنفس بزوالها يزول وال النوم عند تفارقه التي وهي
  .)١("حالرو وتبقى النفس تخرج النوم فعند

 ،]٤٢: الزمر[ M 9   8  7L قوله تعالى عند الماوردي تفسير في وجاء
 :فقال الثاني منها أثرا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما فذكر في أقاويل ثالثة هنالك أن
 في األنفس اهللا فيتوفى وروحا نفسا جسد لكل أن عباس ابن عن جريج حكاه ما: الثاني"

 عليها قضى التي فيمسك تتنفس، و بها تتقلب حتى حهاأروا دون أنفسها بقبض منامها
 النائم نفس وهي األخرى ويرسل روحها، الموت ويقبض جسدها إلى تعود أن الموت

  .)٢("موتها أجل إلى روحها مع تجتمع حتى جسدها إلى
 اهللا رضي عباس ابن عن أثرا ذاتها، آية الزمر تفسير في اهللا رحمه النسفي وأورد
 فالنفس الشمس، شعاع مثل شعاع بينهما وروح، نفس آدم ابن في أن ":هيقول في عنهما

 قبض العبد نام فإذا والتحرك النَفَس بها التي هي والروح والتمييز، العقل بها التي هي
  .)٣("روحه يقبض ولم نفسه اهللا

وبتتبع مواضع اآليات التي ورد فيها لفظ النفس أو األنفس أو النفوس، 
ا، فإنه سيتبين لنا مجموعة من والتي بلغت تقريبا مائتين وثمان وتسعين موضع

  :)٤(الملحوظات العامة، هي
يتجلى في النفس، فعل اهللا سبحانه وتعالى، من خلق وتسوية وتكليف ومحاسبة  -

  .الخ...
فحياته وموته، ونومه وبعثه، ونموه . تمثل النفس الهوية الوجودية للكائن المخلوق -

  .بنفسهكل ذلك مرتبط .. وحركته
  .اإلدراك والوجدان: تمثل النفس الهوية الواعية للمخلوق، ووعيه له مظهران -
  .تمثل النفس مناط التكليف والمسؤولية للمخلوق -

                                         
  ،)٤/٥٩ (،١ط ،التنزيل معاني في التأويل لباب  الخازن،)١(
  ،)٥/١٢٨ (ط،،د ،النكت والعيون  الماوردي،)٢(
  ،)٣/١٨٣ (،١ط ،يلمدارك التنزيل وحقائق التأو  النسفي،)٣(
  ،)٢١ص (ط،،د ،النفس والروح في القرآن الكريم الغيلي،: ينظر )٤(



– 

  )٢٤١٤(

 وصفاتها النفس حقيقة الشريفة اآليات تلك كل من نعرف أن استطعنا وقد
 وانتهاء تهامما وعند حياتها في ثم خلقها ابتداء منذ تطورها ومراحل وأحوالها وأفعالها
  .وجزائها بحسابها

 وإسهاب بتفصيل النفس قضية تناول القرآن أن ذلك كل من نالحظه والذي
 الجهل مسؤولية اإلنسان حمل إنه بل والدراسة للبحث مفتوحا ميدانا وجعلها ووضوح

  ].٢١: الذاريات[ M  w  v  u  ts  rL تعالى بقوله بها
  ):الروح(معنى : ثانيا

 يدل مطرد، كبير أصل والحاء والواو الراء) روح( ":للغةا جاء في مقاييس
 وإنما الواو، الريح في الياء وأصل. الريح كله] ذلك [وأصل. واطراد وفسحة سعة على
 وكذلك الريح، من مشتق هو وإنما اإلنسان، روح فالروح. قبلها ما لكسرة ياء قلبت
  .)١("تنفس ذاإ اإلنسان، أراح ويقال. الريح نسيم: والروح. كله الباب

 روحا سمي النفخ،: العرب كالم في بالضم، والروح،: "العرب وجاء في لسان
 قال ...األرواح والجمع ويؤنث، يذكر النفس،: والروح.. الروح من يخرج ريح ألنه

 ابن. روحا القرآن ويسمى النبوة؛ أمر أو الوحي الروح أن التفسير في جاء: الزجاج
 عز  وقوله.النفس: والروح. األمر: والروح. القرآن: والروح. الفرح الروح: األعرابي

́   M º  ¹   ¸   ¶  µ :وجل  ³   ²  ±L ]١٥: غافر[، M   f   e   d  c
  l  k    j  i  h  gL ]سمي الوحي، معناه كله هذا: العباس أبو قال ،]٢: النحل 

 جسد به ايحي الذي كالروح للناس بحياته فصار الكفر، موت من حياة ألنه روحا
 أن: التفسير في جاء ؛]٣٨: النبأ[ M LK  J  I  H  GL :تعالى وقوله.. اإلنسان
  وروى.السالم عليه جبريل: والروح. وأمره حكمه: اهللا وروح جبريل؛ هاهنا الروح

#    M :تعالى اهللا قول في قال أنه يحيى بن أحمد العباس أبي عن األزهري   "  !
'&  %  $L ]به تحيا فصار الدين من جبريل به نزل ما هو: لقا ،]٥٢/ الشورى 

§¨ M:قوله وأما ..الناس به يعيش الناس أي  ¦ ¥L]جبريل فهو ،]٨٧: البقرة 
  .)٢("السالم عيسى عليه: والروح. السالم عليه

                                         
  ،)٢/٤٥٤ (ط،،د ،مقاييس اللغة  ابن فارس،)١(
  ،)٤٦٣-٢/٤٥٩( )روح(الراء المهملة، مادة  فصل ، حرف الحاء،٣، طالعرب لسان  ابن منظور،)٢(



 

 )٢٤١٥(

 اسما الروح وجعل واحد، األصل في والروح الروح ":وجاء في المفردات
 اإلنسان تسمية نحو الجنس، باسم النوع كتسمية وحالر بعض النفس لكون للنفس، وذلك

 المنافع واستجالب والتحرك، الحياة تحصل به الذي للجزء اسما وجعل بالحيوان،
M   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À:قوله في المذكور وهو المضار، واستدفاع

ÈL]٨٥/ اإلسراء[،  MÃ   Â  Á  ÀL]إضافة نفسه إلى وإضافته ،]٢٩/ الحجر 
 :نحو أرواحا، المالئكة أشراف وسمي ..وتعظيما له تشريفا باإلضافة صهوتخصي ملك،

 MLK  J  I  H  GL ]٣٨/ النبأ[، M   l  k     j     i  hL ]١٩٣/ الشعراء[، 
/ النحل[M Å  Ä  Ã  ÂL :قوله في القدس بروح وسماه جبريل، به سمي
 ،]١٧١/ ساءالن[ M   ;:  9L :قوله في روحا السالم عليه عيسى وسمي ..]١٠٢
#   M : قوله في روحا القرآن وسمي األموات، إحياء من له كان لما وذلك   "  !

'&  %  $L ]في الموصوفة األخروية للحياة سببا القرآن لكون وذلك ،]٥٢/ الشورى 
 أراح وقد التنفس، والروح ،]٦٤/ العنكبوت[M .-  ,     +  *  )L:قوله

  .)١("تنفس إذا اإلنسان
جم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم ذكر عدة معاني لـ وجاء في المع

  :)٢(وهي) الروح(
  .]٨٥/اإلسراء[MÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ÀL: ما به حياة األجسام -
  .]٢: النحل[ M l  k    j  i  h  g  f  e   d  cL : الوحي والنبوة -
  .]٥٢/ الشورى[ M'&  %  $   #  "  !L  :القرآن -
: المجادلة[ M9  8  7  ?>  =  <  ;   :  L   :المدد والنصر -

٢٢[.  
M   l  k ،]٨٧: البقرة[M¨§ ¦ ¥L  :جبريل عليه السالم -      j     i  hL 

  .]١٩٣/ الشعراء[
  .]١٧١/ النساء[M   ;:  9  8  7  6  5L :عيسى عليه السالم
 »الروح «ذكر تكرر  قد)روح(: "واألثر الحديث غريب في وجاء في النهاية

 المراد أن منها والغالب معان، على فيه ووردت القرآن، في تكرر كما الحديث، في
                                         

  ،)٣٦٩:ص (،١ط ،القرآن غريب في المفردات  األصفهاني،)١(
  ،)٢١٦ص (،١ط ،المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته عمر،: ينظر )٢(



– 

  )٢٤١٦(

 والوحي، على القرآن، أطلق وقد الحياة، به وتكون الجسد به يقوم الذي بالروح
، ]١٩٣/الشعراء[ Mk jL تعالى قوله في جبريل وعلى والرحمة،

MÅÄL ]١("ويؤنث يذكر ، والروح]١٠٢/ النحل(.  
 أهل من أخرى فرقة وقالت ":اهللا رحمه مالقي البن وجاء في كتاب الروح

 حياة لإلنسان: سليمان بن مقاتل قال النفس، غير الروح: والتصوف والفقه  الحديث
 تخرج بل الجسد تفارق ولم األشياء بها يعقل التي نفسه خرجت نام فإذا ونفس، وروح
 في وحوالر الحياة وتبقى منه خرجت التي بالنفس الرؤيا فيرى شعاع له ممتد كحبل

 اهللا أراد فإذا عين، طرفة من أسرع إليه رجعت حرك فإذا يتنفس، و يتقلب فبه الجسد،
  .)٢("خرجت  التي الروح تلك أمسك المنام في يميته أن وجل عز

 والنفس النفس غير الروح إن: األثر أهل وهم طائفة وقالت ":أيضا وجاء فيه
 والبالء والشهوة والهوى عبد،ال صورة والنفس بالروح، النفس وقوام الروح، غير

  .)٣("فيها معجون
، والتي بلغت إحدى )روح(وبتتبع مواضع اآليات التي ورد فيها لفظ 

مدلول، حسب السياق  من بأكثر جاءت وعشرين موضعا، فإنه سيتبين لك بأنها قد
  :)٤(الواردة فيه، ومن ذلك

ورد متعلقًا بالوحي، ) الروح(فلفظ : سياق بيان التعلق بالوحي أو الملك الموكل به -
M l  k    j  i  h كما في قوله تعالى    g  f   e   d  cL ]٢: النحل[ ،

كما ورد متعلقًا بالملك . ]٥٢/ الشورى[ M'&  %  $   #  "  !L وقوله 
M  kالموكل بالوحي وهو جبريل عليه السالم كما في قوله تعالى       j     i  h

  lL ]وقوله . ]١٩٣/ الشعراء M   c   b  a  `   _   ̂ ]  \  [   Z
  l   k  j  i  h  g  f  e   dL ]٩٧: البقرة.[ 

                                         
  ،)٢/٢٧١،٢٧٢( ط،، واألثر، دالنهاية في غريب الحديث  ابن األثير،)١(
  ،)٢١٨: ص (ط،،د ،الروح القيم،  ابن)٢(
  ،)٢١٩: ص (ط،،د ،الروح القيم،  ابن)٣(
  ،)٢١٦ص (،١ط ،رآن الكريم وقراءاتهالمعجم الموسوعي أللفاظ الق عمر،: ينظر )٤(



 

 )٢٤١٧(

فورد متعلقًا بما يفيضه اهللا على عباده من التأييد : سياق بيان التعلق بالمدد اإللهي -
                  M  =  <  ;   :  9  8  7 والتسديد كما في قوله تعالى 

  ?>L ]٢٢: المجادلة[. 
وذلك بالنفخ بعد التسوية، : ان التعلق بما أودعه اهللا في آدم عليه السالمسياق بي -

: الحجر[ M  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾L كما في قوله تعالى 
٢٩ .[ 

M   5 كما في قوله تعالى:  سياق بيان التعلق بسر وجود عيسى عليه السالم -
  ;:  9  8  7  6L]١٧١/ النساء[.  

M  Á  Àكما في قوله تعالى : لسر المجهول للناسسياق بيان التعلق با -
È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂL]٨٥/اإلسراء[. 

النفس ( من خالل ما عرضناه من كالم علماء اللغة والتفسير حول مفهومي :إذن
  : ، يتبين)والروح

ى منالعلماء  أن ِمنواحد شيء هما: وقال. والروح النفس بين سو ولكن ،
 وقد .متباينة خصائص لهما مستقلتان ماهيتان والروح النفس ى أنالكثير منهم أيضا من ير

نقلنا شيًئا من نصوص الفريقين، وليس كما فعل محمد شحرور الذي انتقى نصا واحدا من 
، رغم )١(مرجٍع واحد ليدلل به على اتهامه لعلماء اللغة والتفسير بالخلط بين هذين المفهومين

  .قول بالتباين بين المفهومينوجود نصوص أخرى في نفس المرجع ت
مدلول كما بيناه، وذلك  من بأكثر الكريم القرآن في جاءت قد روح كلمة أن

 في التي حسب سياق الموضوع الواردة فيه، فإذا أردنا مثلًا الوصول إلى داللة الروح
     . اإلنسان، فإن علينا النظر في اآليات التي تتعلق بخلق البشر وورد فيها ذكر الروح

                أما محمد شحرور وكعادته في مكره بالمفاهيم القرآنية، فقد فعل العكس من ذلك، 
                            لقد قمنا بقصد باستثناء اآليات التي ورد فيها لفظ الروح، : "حيث يقول

فمن . والتي تتعلق بخلق البشر، وذلك لنكشف عن نقطة هامة في تتبعنا لمفهوم الروح
ينظر في جميع اآليات السابقة يالحظ أن الروح ال عالقة لها ببعث الحياة فيزيولوجيا 

، فكيف يكون بحثه عن )٢("بالجسد، فالروح يرتبط بعملية الوحي والتعليم اإللهي للبشر
                                         

  ،)٢٦١ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)١(
  ،)٢٦٢ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرةشحرور،  )٢(



– 

  )٢٤١٨(

مفهوم الروح التي في اإلنسان، ثم يستثني عن قصد اآليات التي تتحدث عن ذات 
  .الموضوع؟

فمما سبق نستنتج أن الروح لها عالقة بالتنزيل على : "د شحرورثم يقول محم
فمن الخطأ أن نظن أن اهللا يخلق كل كائن وينفخ فيه .. البشر والتعليم، وهي من أمر اهللا

الروح فيحيا، فالروح ليست سر الحياة كما يقول المفسرون، وإنما هي سر األنسنة، 
نقل (فعندما نفخ فيه من روحه .. جتماعيوالتي تحول بها البشر المستوحش إلى إنسان ا

رافق ذلك حدوث تغير بيولوجي ) إليه المعلومات وأحدث طفرة في المعرفة واإلدراك
  .)١("بشكل متسارع في األعضاء التي ستستجيب لهذه الطفرة اإلدراكية

 قد - )روح(هنا خرج محمد شحرور عن الحديث عن داللة من دالالت كلمة 
                   ليزعم بأن هذه الداللة هي الحلقة المفقودة في -يها يتفق أو يختلف معه ف

                  ، وليبني عليها نتائج ال عالقة لها بهذه الداللة، )٢(نظرية داروين حول األنسنة
                  كالقول بفكرة النيابة اإللهية، وأن قسما من روح اهللا، حلَّت في هذا اإلنسان، 

أصبح يتصرف من خاللها كسيٍد مطلق لهذا الكون، تعالى اهللا عما يقول الظالمون و
  . علوا كبيرا

عندما نضج البشر كائنًا رحمانيا، وأراد اهللا : "حيث يقول محمد شحرور
سبحانه وتعالى أن يجعله خليفة له في األرض، ليخلفه في قوانين الربوبية أولًا، أي في 

 هذا الوجود المادي، واأللوهية ثانيا، أي في القدرة على القدرة على التصرف في
M  Àالتشريع، أعطاه من صفاته الذاتية األحادية الخالية من التناقض، وهي الروح 

Ã   Â  ÁL")لذا فإن مرسوم األنسنة، أي مرسوم خالفة اإلنسان في األرض، كان "، )٣
 وأصبح البشر إنسانًا عالـما في نفخة الروح، فقد أعطى اهللا سبحانه البشر من ذاته،

قام اهللا ) تنزيل برامج الوعي واإلدراك(وملخص ما سبق أن آدم بعد نفخ الروح ..خبيرا
بتعليمه تفعيل هذه البرامج، وهي موجودة في كل إنسان ويقوم بتفعيلها بواسطة العلم 

ية، والرسل ويأتي األنبياء ليحققوا قفزات معرفية في مسيرة الحياة اإلنسان. والمعرفة
حيث وصلت ) صلى اهللا عليه وسلم(وكان آخرها محمد . لتحقيق قفزات تشريعية

                                         
  ،)٢٦٣ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرةشحرور،  )١(
  ،)٢٩٠ و ٢٥٣ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر) ٢(
  ،)٢٥٩ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور، )٣(



 

 )٢٤١٩(

ونحن اآلن نعيش في .. اإلنسانية إلى مرحلة لم تعد فيها بحاجة إلى نبوات ورساالت
  .)١("عصر ما بعد الرساالت

إذن هذا هو بيت القصيد الذي يسعى إليه محمد شحرور من مكره بالمفاهيم 
وهو تجاوز ما كان حاصلًا في العهد النبوي وما بعده أو ما سبقه من عصر القرآنية، 

الرساالت من أحكاٍم ومناهج وعبٍر وِحكَم، والعبور إلى مرحلة الرشد على حد زعمه، 
إيذانًا ببدء مرحلة ما بعد الرساالت التي سينتقل دور اإلنسان فيها من مجرد مسترشد "

فلم يعد اإلنسان بحاجة  "،)٢("سؤولية عن نفسه وتاريخهبالوحي إلى تمام االستقاللية والم
  . )٣("إلى وصاية مباشرة ال من السماء وال من غيرها

ومن هذا : "وهو ما يسعى لتسويقه من خالل دراسة القصص القرآني، إذ يقول
أي . ندرس القصص القرآني على أنه خط سير التاريخ وتطور الرساالت والنبوات

وإننا اآلن نعيش عصر ما . ات والـمثل العليا والتشريع بالرساالتتطور المعرفة بالنبو
وبالتالي فإن أهل هذا . بعد الرساالت، فعلينا أال نتوقع أي رسل أو صحابة أو تابعين

  .)٤("العصر هم أفضل حالًا من الناس في عصور الرساالت، ألننا لسنا بحاجة إلى رسل
  :خلق آدم عليه السالم: المبحث الثاني

القصص ( وكتابه ،)٥()الكتاب والقرآن(حدث محمد شحرور في كتابه ت
  :)٧(، عن قضية خلق آدم عليه السالم، بكالٍم كثير نَخلُص منه إلى اآلتي)٦()القرآني

  :أن الخلق مر بالمراحل التالية
  :مرحلة البشر

وهي مرحلة مخلوق غير عاقل وال تظهر عليه ظاهرة الوعي، انتشر في 
وكان هذا البشر مفترس يتحرك ويسيطر على . مع مخلوقات حية أخرىغابات حارة  

باقي المخلوقات الحية األخرى، وكان ال يميز بين األشياء وصورها، ولم تكن له وسيلة 

                                         
  ،بتصرف) ٢٧٢- ٢٧٠ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )١(
  ،)١/٦٦(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )٢(
  ،)١/٦٧(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )٣(
  ،)١/١٤٨(، ٣ط، القصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )٤(
  ،) وما بعدها٢٨٠ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر )٥(
  ،) وما بعدها٢١٧ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)٦(
  ،) وما بعدها٨٥٣ص(، ١، طالماركسالمية والقرآنالمعراوي، : ينظر) ٧(



– 

  )٢٤٢٠(

وهي الحقبة التي ظهرت فيها األنعام والتي تلت مرحلة . صوتية يتخاطب بها مع غيره
  .تي هي مرحلة األنسنةال) نفخ الروح(الخلق من الطين، وسبقت مرحلة 

، ودون أن !!أي أن محمد شحرور يعتقد أن البشر أصبح كائنًا حيا قبل خلقه
وبذلك يخالف محمد شحرور كل ما شرحه عن فهمه وتأويله . ينفخ اهللا فيه من روحه

الوعد ( بمعنى .]٧١: ص[ M   t  s  r  q  p   oLفي قوله تعالى) خالق(للفظ 
قبل ) الوعد بالخلق( هي أن محمد شحرور قد رجع عن مفهوم ، والمخالفة هنا)بالخلق

هذا البشر الحي، دون انتظار تحقيق الوعد ) بث(خلق البشر وظهوره فعلًا، إلى مفهوم 
وقد كان على محمد شحرور أن يعي التناقض الذي يوقعه فيه استبداله لمفهوم . بخلقه

  .  ظهر بعدالذي تم الوعد به ولم يكن قد) الخلق(بمفهوم ) البث(
  :وقد أكد محمد شحرور على ثالثة أمور في هذه المرحلة

واالنتشار في األرض مئات ) البشر(ومرحلة ) الخلق من الطين(أن بين مرحلة  -
  .الماليين من السنين

حيث ) اإلنسان(هو الشكل المادي الحيوي الفيزيولوجي الظاهري لـ ) البشر(أن  -
  ).اجتماعي(ر متوحش هو كائن بشري مستأنس غي) اإلنسان(أن 

!  "  #  $   %  &  '  M أن الظلمات الثالث المذكورة في قوله تعالى  -
  8  7  6  5  4   3   2  1  0  /.  -      ,  +   *  )  (

  I  H  G  FE     D      C     B  A@   ?  >   =  <  ;:  9L ]٦: الزمر[ ،
  :هي

o ظلمة المرحلة البحرية.  
o ة البحرية البريةظلمة المرحلة الحيواني.  
o ظلمة المرحلة الحيوانية البرية.  

ونريد أن نضع هنا بين يدي محمد شحرور بعضا من اآليات التي تضمنت 
  ):البشر( ونطلب منه تفسيرا لها على ضوء كالمه السابق حول )١()بشر(لفظ 
  قوله تعالى M  J  I  H  G  F     E   D  C  B       A      @  ?

 N  M  L     K            Y   X      W  V              U  T  S     R  Q  P  O  
  [  ZL ]٧٩: آل عمران[.  

                                         
  ،) وما بعدها٨٦٣ص(، ١، طالماركسالمية والقرآنالمعراوي، : ينظر) ١(



 

 )٢٤٢١(

o هل يقول للناس) :P  O   N  M   L     K بشر لم يكن له وسيلة صوتية )   
  يتخاطب بها مع غيره؟

o هل يقول للناس) :P  O   N  M  L     K   (لم تنفخ فيه الروح بعد؟ بشر  
o هل يقول للناس) :P  O   N  M  L     K   ( يتصف بأنه غير عاقل، وال بشر

  تظهر فيه ظاهرة الوعي؟
أفال يرى محمد شحرور أن ذلك يستحيل حصوله ماديا؟ إذ كيف ينطق بهذا 
القول من ال يملك وسيلة صوتية؟ أم كيف يتخاطب السابق بماليين السنين مع من أتى 

  .بعده بماليين السنين؟
  قوله تعالى MÖ  æ   å    ä            ã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   

   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    çL] ١١٠: الكهف[.  
o  ،يتصف بأنه غير عاقل، ) بشر(هل يدرك معنى الوحي، ويقول مثل هذا القول

    Ù  Ø      ×   - مثله ) بشر(وال تظهر فيه ظاهرة الوعي؟ وهل يفهم مثل هذا القول 
  Ú -ال يعقلون، وال تظهر فيهم ظاهرة الوعي؟  

o  هل يرسل اهللا عز وجل من ال يعي وال يعقل، إلى من ال يعي وال يعقل؟ -       ×
  Ú      Ù  Ø-اا كبيرتعالى اهللا عن ذلك علو  .  

  قوله تعالى في قصة مريم M  Y  X   W  V  U  T      S   RL ]مريم :
!  "  #  $%  &  '  )  (  *        +   ,  -  M   لى، وقوله تعا]١٧

   4  3  2  1  0  /     .L ]٢٦:مريم[.  
o  ا(أم كانت ) إنسانةً(هل كانت مريم؟)بشر.  
  فما جدوى أن يتمثل جبريل عليه السالم في صورة بشر ال ) إنسانة(فإن كانت

 .اإلنسانة الواعية العاقلة؟) مريم(يعي وال يعقل، ليخاطب 
 ا( كانت وإنفهل يرسل اهللا عز وجل من ال يعي وال يعقل، إلى من ال يعي ) بشر

 .وال يعقل؟ تعالى اهللا عن ذلك علوا كبيرا
o  وبأنه ) بشر(أليس وصف الشخص الذي تمثل به جبريل عليه السالم بأنه

يدل على أنه كان منتصبا على قدميه؟ بينما تقرر أنت بأن ذلك ال يكون ) سوي(
 . لبشريةفي مرحلة ا



– 

  )٢٤٢٢(

o  كيف لمريم أن توجه خطابها للبشر-      .  -  ,   +   *  )  (  '  & 
 بالنذر بالصوم عن الكالم معهم، ثم تتوعد بتطبيق نذرها بعدم الكالم مع - /  

 .اإلنس؟
o  ؟ فكيف يقال له - )١(حسب زعمك–ألم ينقرض البشر قبل وجود مريم بزمن مديد

  ).&  '  )  (  *  (لها 
  :دميةمرحلة اآل

وبداية مرحلة ) مرحلة البشر(وهي مرحلة وسطى بين نهاية مرحلة همجية 
 إذ أن البشر قد وجد على األرض نتيجة تطور استمر ماليين ).مرحلة األنسنة(إنسانية 
بعضها من بعض طبقًا للقانون األول ) بثَّ(حيث أن المخلوقات الحية ) البث(السنين 

 وعندما .بعضها البعض، طبقًا للقانون الثاني للجدلللجدل، وتكيفت مع الطبيعة، ومع 
تميز فيها بالربط الذهني بين ) النضج(بلغ البشر مرحلة متقدمة من التطور العضوي 

أصبح مؤهلًا لنفخة الروح . األشياء وصورها، وذلك من خالل صيغة لغوية تكونت له
   ).األنسنة(

حلة البشر، وإلى أن ويرى محمد شحرور أن تأجيل هذه النفخة لما بعد مر
  :أصبح هذا البشر مؤهلًا لهذه النفخة يرجع لسببين

  .انتصاب اإلنسان على قدميه وتحرير يديه -
  .نضوج جهاز صوتي خاص به -

ويحاول محمد شحرور أن يحشد من اآليات ما ال تغني عنه شيًئا، وال تقدم 
M  9  8 الى فاستشهد على السبب األول بقوله تععلى مقولة من مقوالته برهانًا،    7

   I  H   G  F  E  D  C   B  A  @  ?   >  =      <   ;  :L] االنفطار :
٨ – ٦[.  

M  M  L  K  J  I  H  G وعلى السبب الثاني بقوله تعالى 
  Q  P  O   NL ]٤ – ١: الرحمن[.  

تعني االنتصاب بالمعنى الفيزيائي، وأن قوله ) A (ليوحي لنا بأن قوله 
) P  O (اتعني تعا أو إلهاملم اللغة بواسطة قوانين مادية موضوعية وليس وحي.  

                                         
  ،)٣١٥ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر )١(



 

 )٢٤٢٣(

وبعد توفر هذين السببين يرى محمد شحرور أن البشر أصبح جاهزا من 
  ).األنسنة(الناحية الفيزيولوجية لعملية نفخة الروح 

 من يا مؤلف عضوولذا يرى محمد شحرور بأن مفهوم آدم يدل على أن البشر
 وبعد انتصابه ووجود الجهاز الصوتي المناسب أصبح ،األرضعناصر موجودة في 

، ويعني )١(المتكيف المالئم لألنسنة  أي أن آدم هو المخلوق،ا لعملية األنسنةا ومالئمموافقً
  .بذلك جنسا مؤهلًا لالنتقال من مرحلة البشر إلى مرحلة اإلنسان وال يعني به آدم فردا

  :)٢(لى مرحلتين اثنتينوقد قسم محمد شحرور هذه المرحلة إ
 وهو آدم الذي علمه اهللا تقليد أصوات الحيوانات والطبيعة :مرحلة آدم األول -

@  M   G  F  E  D  C  B  A ومحاكاتها، والتي عبر عنها بقوله 
  O  N    M  L  K  J  I  HL ]حيث بدأ اإلنسان ] ٣١: البقرة ،

ي السمع والبصر، وهي بمرحلة اإلدراك القائم على المشخص المحدد بحاست
أي (مرحلة ما قبل لكالم اإلنساني، وهي التمهيد الضروري للمرحلة التي تليها 

 ). مرحلة آدم الثاني
وهي مرحلة بداية الكالم اإلنساني القائم على التقطيع الصوتي : مرحلة آدم الثاني -

M  d بفعل األمر، وقد جاءت في قوله تعالى    c  ba  `  _  ^
 h  g   f  e  t       s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i 

  uL ]وكانت هذه الفترة لتعميم فعل األمر، والتقطيع الصوتي، ]٣٣: البقرة ،
على األصوات المخزونة لديه من المرحلة األولى، وهو الذي خوطب بقوله تعالى 
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   ¹   ̧  ¶L ]مخاطبة رمزية فقط بصيغة تدل على مظاهر ]٣٥ :البقرة ،

  .الطبيعة الشائعة والبارزة لدى اإلنسان
 -  والكالم للمهندس شحرور -نرى ) مرحلة اآلدمية(وفي هاتين المرحلتين 

                    مرحلة اإلدراك الفؤادي وهي مرحلة الشيء المشخص وصورة الشيء عن 
                           وبما أن الطبيعة المعروفة . الشيءطريق حاستي السمع والبصر واسم 

قائمة على المشخصات، فكان اإلنسان بحاجة إلى قفزة نوعية لالنتقال من المشخص 
                                         

  ،)٣٠٤ و ص٢٩١ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر )١(
  ،) وما بعدها٣٠٤ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر )٢(



– 

  )٢٤٢٤(

لتغطي ) مرحلة آدم الثالث(إلى المجرد، وهي قفزة التجريد، هنا جاءت مرحلة األنسنة 
  .هذه القفزة

  :مرحلة األنسنة
لقفزة الهائلة في نفخة الروح، حيث انتقل اإلنسان فيها إلى هذه المرحلة تعتبر ا

مرحلة أخرى من مراحل تطور اللغة وبالتالي الفكر، وهي مرحلة التجريد، أي االنتقال 
إلى ) السمع والبصر(من العالقة الطبيعية بين الصوت والمدلول القائمة على الحواس 

  .عالقة اصطالحية قائمة على االسم والشيء
، فعندما )١(محمد شحرور أن قفزة التجريد هذه جاءت من اهللا مباشرةويقرر 

رافق ) نقل إليه المعلومات وأحدث طفرة في المعرفة واإلدراك(نفخ اهللا فيه من روحه 
ذلك حدوث تغير بيولوجي بشكل متسارع في األعضاء التي ستستجيب لهذه الطفرة 

، فالروح ليست سر الحياة كما يقول )مرحلة آدم الثالث(هنا حدثت األنسنة . اإلدراكية
المفسرون، وإنما هي سر األنسنة والتي تحول بها البشر المستوحش إلى إنسان 

  .)٢(إجتماعي
وبعد أن تلقى آدم الثالث القفزة األساسية وهي بداية التجريد حصل الهبوط 

حيث بدأ الثاني وهو االنتقال إلى مرحلة اكتمال التجريد، واكتمال العالقة المنطقية، 
اإلنسان باكتساب المعارف، وبداية العالقات االجتماعية واالقتصادية والتشريعية في 

جماعيا، لذا جاءت صيغة الهبوط في ) االنتقال(أشكالها البدائية، وقد كان هذا الهبوط 
، ، أي هو ومن كان معه وعلمهم هو تعليماM %$  #  "  !L الجمع في قوله 

 M '  &  3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  ( Lوأتبعها بقوله 
  .، وقد جاءت هذه الصيغة للمستقبل]٣٨: البقرة[

  \  [  ^  Mوفي هذه المرحلة حصل االصطفاء، الذي جاء في قوله تعالى 
  g  f  e  d  c        b  a  `  _L ]أي أن الذي تلقى ]٣٣: آل عمران ،

 طريق السمع وقد علمها هذا الشخص التجريد والعالقة االصطالحية شخص واحد وعن
  .لآلخرين

                                         
أال يرى محمد شحرور أن قوله هذا يعني :  ملحوظة،)٣٠٧ص(ط، ،، دصرةالكتاب والقرآن قراءة معاشحرور، :  ينظر)١(

  ، أن ما قبلها كان من اهللا بالواسطة؟ أو أنه لم يكن من اهللا أصلًا؟– بمفهوم المخالفة –
  ،)٢٦٣ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)٢(



 

 )٢٤٢٥(

أبو : وهو) آدم الثالث(ويقرر محمد شحرور أن هذا الشخص المصطفى هو 
 نحن الجنس اآلدمي -اإلنسان وأبو الوجود التاريخي وليس أبا البشر، فهو والدنا 

 من حيث األنسنة، ال أننا من صلبه، أما نوح وآل إبراهيم وآل -المتكيف المتالئم 
  .)١(]٣٤: آل عمران[ M lk  j  i  hL مران فهم أبناؤه من صلبه لقوله تعالى ع

  :أال ترى أن كالم محمد شحرور  ينقض بعضه بعضا، وإليك توضيح ذلك
ليس آدم يجب أن نفهم أن : "بأننا) آدم(لقد قرر سابقًا عند حديثه عن مفهوم  -

شخص٢("دميا وإنما هو جنس نقول عنه الجنس اآلا واحد(.  
شخص : بأنه) آدم(ثم نقض كالمه السابق بما قرر هنا عند حديثه عن اصطفاء  -

 تلقى التجريد والعالقة االصطالحية عن طريق السمع، وأن نوح وآل واحد
آل [ M lk  j  i  hL إبراهيم وآل عمران هم أبناؤه من صلبه لقوله تعالى 

  .)٣(]٣٤: عمران
بأنه شخص واحد، ليقرر بعده ثم يرجع وينقض كالمه هذا عن آدم المصطفى  -

آدم المصطفى كان : "عند حديثه عن مرحلة اإلنسان القديم من آدم إلى نوح بأن
  .)٤("أكثر من واحد وفي أكثر من منطقة

من ِمن هؤالء األوادم المصطفين : فنتمنى على محمد شحرور أن يوضح لنا
م وآل عمران؟ وفي أي هو أبو اإلنسان؟ وِمن صلب من منهم جاء نوح وآل إبراهي

  .منطقٍة كانوا؟
إن الخلفية الماركسية للمهندس محمد شحرور تتضح في قراءته للقصص 

 وذلك عند حديثه عن تبنيه لنظرية داروين،: القرآني وتحليله آلياته، ومن أمثلة ذلك
) جدل اإلنسان والمعرفة اإلنسانية(نظرية المعرفة القرآنية الموسومة عنده بـــــ 

إن "ها تلتقي من حيث المنطلق فقط مع النظرية اإلنعكاسية المادية والتي تقول بأن: 
، "المعرفة اإلنسانية تنطلق من الواقع المادي القائم على صراع المتناقضات الداخلي

ويزعم أن هذا الفهم المادي لنظرية المعرفة القرآنية يرد على أوهام ذوي الفهم المثالي 

                                         
  ،) وما بعدها٣١١ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)١(
  ،)٢٩١ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور، )٢(
  ،) وما بعدها٣١١ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)٣(
  ،)٣١٥ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور، )٤(



– 

  )٢٤٢٦(

ية التطور واإلرتقاء ويسخرون من نظرية داروين بزعم للقرآن الذين يرفضون نظر
  . )١ (أنها غير علمية

نظرية التطور، والداروينية، ونظرية أصل : (وتعرف نظرية دارون بــ
  ).األنواع، ونظرية النشوء واالرتقاء، ومذهب االنتخاب الطبيعي

 رأي في التطور، فصلَه تشارلز داروين، كان له أثر كبير ال في: "وهي
الميدان البيولوجي وحسب، بل في الفلسفة وميادين المعرفة األخرى، وأدت به دراساته 

وهي نظرية كان (إلى التساؤل عن االعتقاد في الخلق الخاص بكل نوع من األنواع 
، فتقدم ببياناته عن تطور األشكال الحية جميعا من أصٍل واحد )يعتقد فيها علماء عصره

ائنات نحو التضاعف العددي الرياضي مع ثبات أعداد النوع مشترك، إذ الحظ نزعة الك
                الواحد تقريبا، فخلص إلى أن هناك كفاح من أجل البقاء بين أفراد النوع الواحد، 
                  وأكد وجود تغير فردي في داخل النوع، وأن بعض هذه التغيرات ينتقل للخلف 

الية، وهذا هو مبدأ االنتخاب الطبيعي، الذي تأثر فيه بآراء ويحتفظ بها في األجيال الت
  .)٢ (..."مالتس

               فوجود الكائنات الحية عند داروين إنما كان بالتطور، حيث خرجت 
لم يتعرض دارون (بعض هذه الكائنات من بعض على طول األحقاب الجيولوجية 

لزمن الذي انقضى منذ انفصال األرض ، وإن ا)لكيفية ظهور الحياة األولى في نظريته
عن السديم األصلي حتى ظهور اإلنسان يتراوح بين ثالثة آالف وخمسة عشر ألف 

  .مليون سنة
ووفق هذه النظرية فإن التقدير الزماني لوجود اإلنسان على هذه األرض منذ 

عاش نشأ من الصور الحيوانية األدنى منه في مرتبة نظام األحياء يظهر أن اإلنسان 
  .في هذه األرض أزمانًا أطول بكثير مما تقدر المأثورات القديمة

في ) آرثر كيت(ما زعمه السير ) أصل األنواع(وينقل لنا داروين في كتابه 
بأنه يظهر بوضوح من الفحص عن الجماجم القديمة التي ) قدم النوع البشري(كتابه 

الحديث قد عمر األرض منذ عثر عليها في بقاع متفرقة من كرة األرض، أن اإلنسان 
أزمان عريقة في القدم، حتى يتدرج في التطور والتحول إلى الصورة البشرية، منحدرا 

                                         
  ،)٢٩٠ و ٢٥٣ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر) ١(
  ،)١٤٧٢ص(، ١، طالموسوعة العربية الميسرةوالباحثين،  العلماء من مجموعة) ٢(



 

 )٢٤٢٧(

وقد قيل إن مليونًا من السنين يقدر لهذا الزمن . عن أسالفه من الكائنات المشابهة للقرود
  .)١(ال يعتبر تقديرا مبالغًا فيه

أن اإلنسان تطور في المراحل وفي شجرة الحياة التي وضعها داروين نجد 
  :التالية

  .مرحلة الصعابير -
  ).ذوات الذيول(مرحلة السعادين  -
  ).فاقدة الذيول(مرحلة القردة  -
  .مرحلة البشرانيات -

أما من أي شُعبة من الشُعب التي تحولت عن الصعابير قد تنشأ اإلنسان فأمر 
  .)٢(لماء محوطًا بكثيٍر من الشك عند الع– كما يقول داروين –ال يزال 

لداروين، مع ما يقوله ) أصل األنواع(ولو قارنَّا هذا الذي نقلناه عن كتاب 
محمد شحرور حول مراحل التطور التي مر بها وجود اإلنسان من مرحلة التراب حتى 
مرحلة اإلنسان، مرورا بمرحلة البشر، مع تلك األحقاب الزمنية الطويلة التي استغرقتها 

  .دنا تطابقًا في الرؤية وحماسا للفكرة، وتبنيا للنظريةعملية التطور هذه، لوج
                      كما ،)٣(النظرية هذه فساد العلمية الدراسات من العديد أثبتت وقد

                    أثبتت الحفريات التي ظهرت في مختلف البقاع أن اإلنسان خُلق خلقًا مستقلًا، 
رد، وقد عارض العلماء البيولوجيون افتراض أن الخليقة وأنه لم ينحدر من فصيلة الق

                   كلها من أصٍل واحد، وقد أعلنوا صراحةً أنه ال عالقة لإلنسان بالقرد وال 
  .تجانس بينهما

إن العلماء يستطيعون ): "أستاذ علم األجناس البشرية(رونالد جونسون . قال د
قة أن اإلنسان سار منتصبا على قدميه منذ بداية من الد% ٩٩,٩اآلن أن يقولوا نسبة 

وقد أعلن ذلك في مؤتمر صحفي في مارس ". تاريخه اإلنساني، منذ ثالثة ماليين سنة
م، وهو يمسك في يديه بخمس قطع من العظام يرجع تاريخها إلى ثالثة ماليين ١٩٧٤

                                         
  ،)٤٥ص(ط، ،، دأصل األنواعداروين، : ينظر) ١(
  ،)٤١ص(ط، ،، دأصل األنواعداروين، : ينظر) ٢(
 وما ١٧٦ص(ط، ،، دجيل العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء اإلسالمالجندي، : ت، ينظرلالطالع على هذه الدراسا) ٣(

  ،١، طالعلم يؤكد شكوك دارون، الجندي، ١، طخرافة التطور، غالغي، )بعدها



– 

  )٢٤٢٨(

د سدت الثغرة م في أثيوبيا، وأن هذه العظام ق١٩٧٣سنة عثر عليها في أواخر عام 
  ). الحلقة المفقودة(التي ظل العلماء يتحدثون عنها تحت اسم 

كما أعلن العلماء ظهور الكشف العلمي الذي هدم نظرية التطور تماما، وهو 
اكتشاف وحدات الوراثة التي أثبتت استحالة تطور الكائن الحي وتحوله من نوٍع إلى 

منة في خلية كل نوع تحتفظ له نوٍع آخر، فقد ثبت أن هناك عوامل وراثية كا
بخصائص نوعه، وتُحتم أن يظل في دائرة النوع الذي نشأ فيه فال يخرج قط من نوعه 

 هو – حسب نظريات الوراثة –وال يتطور إلى نوٍع جديد، كل ما يمكن أن يقع 
  .)١(االرتقاء في حدود النوع نفسه دون االنتقال إلى نوٍع آخر

نظرية النشوء واالرتقاء (غير أن محمد شحرور يريد أن يقيم هذه النظرية 
على قدمين وساقين تنتصبان على أساس من النص القرآني، بتأويله لآليات ) لداروين

القرآنية بشكل يوحي بأن ما يقدمه من مزاعم داروينية يجد له أصلًا في اآليات التي 
هي قانون التأويل آليات القرآن وعموده  وقد ادعى أن هذه النظرية يستشهد بها،

  .)٣("نفخة الروح هي الحلقة المفقودة في نظرية داروين حول األنسنة"وأن ، )٢(الفقري
ويحاول محمد شحرور قسر هذا المفهوم المادي للتأويل على اآليات القرآنية، 

قانونًا فلدينا اآليات التي جاءت بصيغة نظرية، عندما نؤولها نستنتج منها : "فيقول
¤  ¥  ¦  M  ": وفي معنى التأويل جاءت اآليات التالية... ينطبق مع العقل والحقيقة

¬  «  ª   ©  ̈  § L]أي الراسخون في العلم يعلمون ما هي ]٧: آل عمران ،
النظريات والحقائق العلمية التي يمكن استنتاجها من اآلية القرآنية، كل حسب 

وحيث يمكن استنتاج نظريات علمية . صرهاختصاصه وحسب األرضية المعرفية لع
جديدة تعتبر قفزات هائلة في المعرفة اإلنسانية مثل نظرية النشوء واالرتقاء لداروين 

  .)٤("ألنها تُعد نموذجا حيا ممتازا للتأويل
على أن حماس محمد شحرور لهذه النظرية أو تلك ليس مهما كثيرا، ولكن 

خير من أول آيات خلق البشر هو العالم الكبير "ي أن المهم والخطير جدا هو أن يدع

                                         
  ،)١٨٣ص(ط، ،، دجيل العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء اإلسالمالجندي، : ينظر) ١(
  ،)٣٥٨ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)٢(
  ،)٢٩٠ و ٢٥٣ص(، ط،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر) ٣(
  ،)١٩٥-١٩٤ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور،  )٤(



 

 )٢٤٢٩(

 وأن نظريته هي التأويل الصحيح لمراد اهللا من آيات الخلق ،)١(تشارلز داروين
متجاوزا بذلك كل أصول فهم النص القرآني، وعلى اإلحاطة بكافة الظروف  والوجود،

  .والعوامل التي نزلت تلك اآليات لتعالجها
ض بعض اآليات التي حاول تطويعها وإكراهها على ولذا سأحاول استعرا

  :أصلًا في كتاب اهللا) نظرية داروين(، إلثبات أن لهذه النظرية )٢(تقديم داللة ال تحملها
M  ;  :  98  7  6  5  4  3     2  1  قوله تعالى: فمن تلك اآليات

  A  @    ?  >  =<L ]مع قوله تعالى]٢:األنعام ، M R   Q  P  O  N  M  S 
  X  W   V  U   TL] ٢٠:الروم[.  

ليقدمها لنا ) آيات الخلق(لقد اختطف محمد شحرور هاتين اآليتين من بين 
عندما ). أصل األنواع(وفي ) النشوء واالرتقاء(شاهدا على صدق نظرية داروين في 
، وفي اآلية الثانية على كلمة )8(وكلمة )  5(وقع نظره في اآلية األولى على كلمة 

)R ( وجملة)W   V ( فجمع بين اآليتين واستنتج أن تفسير األجل في اآلية
وبين البشر، ) المواد غير العضوية(األولى هو الفارق الزمني الطويل بين التراب 

  .)٣(والذي يقدر بمئات الماليين من السنين
ولو أن محمد شحرور كان على دراية بقواعد اللغة، ولو أنه يتحلى بالصبر 

في اآلية األولى، ويتساءل عن السبب في تكراره ) األجل(لكان وقف عند ذكر واألناة، 
الذي يقتضي اتباع ) الواو(مرتين، دون أن يفصل بين المرتين سوى أداة العطف وهي 

، )8(المعطوف للمعطوف عليه بالحركة، فلماذا اختلفتا إذن، فجاءت األولى بالنصب 
  .ك داللة هذا االختالف؟ ولكان أدر):  (وجاءت الثانية بالرفع 

في ) أجل(فبغض النظر عن أقوال المفسرين حول سبب النصب والرفع لكلمة 
  :  الموضعين على الوجه الوارد في هذه اآلية، فإن لهذا األمر داللة واحدة هي

هو غير األجل المقصود ) 6  7  8(المقصود في حالة النصب ) األجل(أن 
 غير الثانية أن يفيد نكرة بعد النكرة ادةإع" إلن). :  ;  >(في حالة الرفع 

 وأجال صاحبه، بموت مدته تعرفون أجال: أجلين لكم قضى ثم المعنى: فصار األولى،

                                         
  ،)١٠٦ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)١(
  ،) وما بعدها٨٣٢ص(، ١، طالماركسالمية والقرآنالمعراوي، : ينظر) ٢(
  ،)٢٨١ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر) ٣(



– 

  )٢٤٣٠(

 عند الناس يعلمه فإنه إنسان، كل عمر األول باألجل  فالمراد.اهللا علم في المدة معين
 عند إال قيتحق ال علمه كان وإن وهو سنة، وكذا كذا عاش: فيقولون صاحبه، موت

 قد كان وإن المعلوم واألجل. بالمقايسة الناس من لكثير حاصل علم إال هو فما انتهائه
 يوم وبين أحد كل موت بين ما الثاني باألجل  والمراد.ممتد أجل األصل في فإنه انتهى
 يوم يعلمونه وال أحد الدنيا في يعلمه ال فإنه الناس، جميع فيه يبعث الذي البعث
  .)١("القيامة

فيتبين لنا أن استشهاد محمد شحرور بهذه اآلية إلثبات ما أراد إثباته من تطور 
الخلق هو استشهاد في غير محله، كما تبين أن هذه اآلية ال تتضمن شيًئا مما زعمه، 

  . أي شيء منه أبدا-  بأي دعوى كانت - وال يمكن تحميلها 
  :]٢: العلق[ M  U  T  S  R  QL  قوله تعالى: ومن تلك اآليات أيضا

أي ) عالقة(في هذه اآلية بأنها جمع ) علق(لقد فهم محمد شحرور من كلمة 
أي أن اإلنسان مخلوق من مجموعة من العالقات الفيزيائية والكيميائية ) عالقات(

وأكد أن مجيء هذه اآلية في بداية الوحي إنما كان . المعدنية والعضوية والبيولوجية
المتداخلة بعضها ببعض، ) العالقات(دي هو مجموعة كبيرة من للتنويه بأن الوجود الما

  .)٢(ال من خارجها تم خلق اإلنسان) العالقات(ومن هذه 
ولكن يا ترى كيف فهم محمد شحرور هذا الفهم، وكيف توصل إلى هذه 

  النتيجة؟
ن محمد شحرور يتفنن في استخدام األساليب الماكرة والملتوية في عبثه إ

أسلوب : فمن تلك األساليب التي سلكها محمد شحرور هنا. طلحاتبالمفاهيم والمص
 عن طريق الخروج عن مسار تعريف المفهوم التسريب المقرون بالتشويش والتخليط

  .األساسي المراد العبث به
  :فتأمل معي كالمه القادم لتعرف كيف بدأ التسريب

 معجم مقاييس معتمدا على) علق(فنجده هنا بدأ بذكر المعنى المعجمي للفظة 
 واحد، معنى إلى يرجعح  كبير صحي أصلالعين والالم والقاف: "اللغة البن فارس فقال

  )".الدم الجامد(، ثم يتسع الكالم فيه، وأحد معاني العلق بالشيء الشيء يناط أن وهو
                                         

  ،)٧/١٣١(ط، ،، دالتحرير والتنويرابن عاشور،  )١(
  ،)٢٨٢و٢٨١ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر) ٢(



 

 )٢٤٣١(

فهذه مقدمة صحيحة وقد عزاها محمد شحرور إلى المعجم المفضل لديه 
مع مالحظة عدم الدقة واألمانة في النقل لألسف، فقد البن فارس، ) مقاييس اللغة(

  :حذف من كالم ابن فارس ما ال يخدم هدفه ومقصده، وإليك الدليل
 واحد، معنى إلى يرجع صحيح كبير أصل والقاف والالم العين : "النص في المعجم 

 األصل إلى كله والمرجع فيه، الكالم يتسع ثم. العالي بالشيء الشيء يناط أن وهو
 والقياس. لزمه إذا به، علق وقد. تعليقا أعلقه الشيء علقت:  تقول.ذكرناه لذيا

 منه والقطعة؛ بالشيء يعلق ألنه صحيح، وقياسه الجامد، الدم: والعلق. ..واحد
فحذف بقية كالم ابن فارس رغم صلته وأهميته بما يتحدث عنه، ألنه ال  .)١("علقة

  .ا كما سيتضح ذلك قريبايخدم الغاية التي يسعى إلى الوصول إليه
على أنه الدم ) العلق(ثم نعى محمد شحرور على المفسرين فهمهم لــ 

 -  حسب زعمه -الجامد، وأنه تأويل ال يتطابق تمام التطابق مع الحقيقة، وذلك لجهلهم 
  .بوجود الخلية المنوية والبويضة واللقاح الخلوي

فالعلق : "فيقول) العلق (ثم يذكر لنا محمد شحرور التعريف الذي يرتضيه لـ
Mm  l ، لذا قال )علقة(هو أن يعلق شيء بشيء آخر، ومفردها     k      j  i L

، فوضع العلقة بعد النطفة وهي مفرد وتعني دخول الحيوان المنوي إلى ]٥: الحج[
  ".وهذا ما نسميه اللقاح) تعلق شيء بشيء آخر(البويضة 

 شحرور عن معنى العلق، أريد أن وقبل أن أكمل نقل ما تبقى من كالم محمد
  :أوجه إليه أسئلةً مهمة، وهي

 الجامد، الدم: والعلق "ما الفرق بين كالم ابن فارس الذي حذفته وهو قوله
فالعلق هو أن "، وبين قولك "علقة منه والقطعة؛ بالشيء يعلق ألنه صحيح، وقياسه

  ؟)"علقة(يعلق شيء بشيء آخر، ومفردها 
تعلُّق شيء (أو كونه ) دما جامدا) (العلق(معك في كون فابن فارس لم يختلف 

ال يحدد ماهيته، ) متعلقًا بشيء آخر(؟ فالمعنيان ال يتعارضان، فكون شيء )بشيء آخر
  .دما جامدا كان أو غير ذلك

                                         
  ،)٤/١٢٥(ط، ،، دمقاييس اللغةابن فارس، : ينظر )١(



– 

  )٢٤٣٢(

على ) العلق(فلماذا حذفت كالمه إذن؟ ولماذا نعيت على المفسرين فهمهم لــ 
ل ال يتطابق تمام التطابق مع الحقيقة، لجهلهم بوجود الخلية أنه الدم الجامد، وأنه تأوي

  .المنوية والبويضة واللقاح الخلوي؟
فإليك كالم أحد المفسرين المشهورين في العصر الحديث، يثبت عكس ما 

  .اتهمتهم به من الجهل بوجود الخلية المنوية والبويضة واللقاح الخلوي
 وهي علقة جمع اسم: والعلق: "ة العلقيقول اإلمام ابن عاشور عند تفسيره آلي

 لها تشبيها بذلك سمي يجف، لم رطبا الباقي الجامد الغليظ الدم من األنملة قدر قطعة
 من الدم تمتص الحلوة، المياه في تكون داكنة حمراء وهي علقة، تسمى صغيرة بدودة

 فتعلق لبغالوا الخيل الدابة وخاصة فم إلى تدخل وقد بجلده خرطومها علق إذا الحيوان
 بعد المرأة ونطفة الذكر نطفة أن علق من اإلنسان خلق:  ومعنى.لها يتفطن وال بلهاته

 أطوار في أخذت فقد علقة صارت فإذا علقة تصيران كافية مدة ومضي االختالط
 في اشتهرت النطفة ألن الخلق مبدأ النطفة تجعل ولم الخلق مبدأ العلقة فجعلت التكون،

 إعجاز ومن.. الجنين يتخلق فال العلقة تصر لم المرأة نطفة تخالطه لم فلو الرجل ماء
 دقيقة بويضة من يتخلق اإلنسان أن اآلن العلم في الثابت ألن العلقة ذكر العلمي القرآن

 في سابحة الشكل كروية ظهورها مبدأ في تكون أضعافا المكبرة بالمرآة إال ترى ال جدا
 في فتأخذ معها فتمتزج الرجل نطفة تخالطها ىحت التخلق تقبل فال المرأة حيض دم

 أخذت فإذا ،]٥: الحج [M s  r  q L:تعالى قال كما عائق يعقها لم إذا التخلق
 دقة في تامة مشابهة الماء في التي العلقة فشابهت قليال تكورها امتد والنمو التخلق في

 تسبح كما سائل في سابحة كونها وفي فيه سابحة هي الذي الدم بلون وتلونها الجسم
  .)١("العلقة

فوضع العلقة بعد النطفة وهي مفرد وتعني دخول ": ثم يقول محمد شحرور 
وهذا ما نسميه اللقاح، وهو ما ) تعلق شيء بشيء آخر(الحيوان المنوي إلى البويضة 

أي أن )..عالقات(، فالعلق جمع علقة أي )عالقة(نقول عنه اآلن في المصطلح الحديث 
ق من مجموعة من العالقات، هذه العالقات التي نقول عنها في المصطلح اإلنسان مخلو

  ".الحديث عالقات فيزيائية وكيميائية معدنية وعضوية وبيولوجيه

                                         
  ،)٣٠/٤٣٨(ط، ،، دالتحرير والتنويرابن عاشور،  )١(



 

 )٢٤٣٣(

) علقة(فاالنتقال من مصطلح !! وهذا الكالم أيضا في بدايته صحيح، ولكن انتبه
قة له بالمقدمات التي هو بداية التسريب لينتهي إلى تعريٍف ال عال) عالقة(إلى مصطلح 

ابتدأ بها، رغم حذفه كما أشرنا قبل قليل من نصوص تلك المقدمات عباراٍت تدل على 
، بهدف الوصول إلى ما يسعى إليه من )العلق(خالف ما انتهى إليه من تعريٍف لـ 

على قدمين وساقين تنتصبان على ) نظرية النشوء واالرتقاء لداروين(إقامة هذه النظرية 
  .ن النص القرآنيأساس م

وأختم هذا المبحث بعرض مشاهد عملية خلق آدم عليه السالم من خالل 
بعض اآليات التي تَبرز فيها هذه العملية، والتي سعى محمد شحرور أن يحرفها عن 

  :)١(فإليكم هذه المشاهد. المسار الذي هي عليه
  :تمهيد مع المالئكة لموضوع الخليفة: المشهد األول

 الى في قوله تع M  ,  +   *)  (  '  &  %  $  #  "  !
  <  ;  :  9  87  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -

  ?   >  =L ]٣٠: البقرة[  
  :تحديد مواصفات الخليفة: المشهد الثاني

  في قوله تعالى M  ¼   »  º  ¹    ¸  ¶   µ   ´  ³   ²  ±  °
   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Í  Ì  Ë   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï       Î  L ]٣١ – ٢٨: الحجر[.  
  :هذه اآليات التي وثقت عملية الخلق، تُظهر

ولم يكن قد ) ´  µ  ¶  ) (%  &  '  )  (*   (أن العملية بدأت بتمهيد  -
التي ) خالق) (جاعل(ويؤكد هذا صيغة اسم الفاعل . تم خلق شيء أو جعل خليفة

كانت ال تمنعها، ولكن متابعة الحديث في هذه التُفيد الفورية بالضرورة، وإن 
تصرف عملية الخلق ) ¾  ¿(في قوله ) إذا(الصيغة باستعمال أداة الشرط 

وعملية الجعل عن احتمال الفورية لتضعهما في موضع االستقبال، متى ما شاءت 
  .اإلرادة اإللهية تنفيذهما ولو بعد االنتهاء من الحوار بلحظات

ق جرى بشكل متتابع دون انقطاع بين خطوة وأخرى، حيث أن تنفيذ عملية الخل -
  : تمت التسوية وتلتها عملية نفخ الروح وتلتها عملية السجود، ومما يدل على ذلك

                                         
  ،) وما بعدها٨٥٥ص(، ١، طالماركسالمية والقرآنالمعراوي، : ينظر) ١(



– 

  )٢٤٣٤(

o  دون ) الفاء(و ) الواو(أن التعبير عن هذه العملية تم بصيغة تتضمن العطف بـ
. ن التراخياستعمال أية أداة شرط، أو غيرها من األدوات التي تدل على شيء م

  ).ساِجِدين لَه قَعوا) فَـ( روِحي ِمن ِفيِه نَفَخْتُ) و( سويتُه فَِإذَا(
o  فيد االستقبال أو يدل ) الواو(أنا وفي أي حاٍل من أحوالها أي معنى يال تعني أبد

تفيد التعاقب ولكنها ال تفيد أبدا التراخي ألمٍد دون قرينٍة ) الفاء(و. على التراخي
  .دل على ذلكت
o  هنا اقترنت بقرينة تدل على الفورية وليس التراخي، حيث اقترنت ) الفاء(أن

، ومعلوم أن جواب )إذا(وشكلت معه واب أداة الشرط ) قعوا(بفعل الشرط 
الشرط يحصل بتحقق الشرط، فالشرط هنا هو تحقق التسوية ونفخ الروح، 

  .جوابهفمتى تحقق هذا الشرط حصل . وجوابه هو فعل السجود
، قد خُلق بالتسوية وبنفخ )بشر(وهذا يعني بكل بساطة أن هذا الذي تم وصفه بأنه 
ولو كان هناك أي فاصل زمني . الروح في آٍن واحد، فال يفصل بينهما أي فاصٍل زمني

فالنص استعمل . لكان النص قد أشار إليه باستعمال أية أداة من األدوات التي تدل عليه
  .عند التعبير عن كيفية حصول الخلق) الفاء(و) الواو(لكنه استعمل قبل الخلق، و) إذا(

من عرض اهللا عز وجل للخطوات التي تمت بها عملية خلق هذا : إذن
على الوجه الذي تضمنته ) آدم(المخلوق الذي اتخذ وصف بشر، والذي سمي باسم 
  :اآليات التي وثقت لنا مشاهد هذا الخلق، يتبين ما يلي

  .وية سبقت عملية نفخ الروح وليس العكسأن عملية التس -
أن عملية التسوية تعني تسوية الشكل الذي سيكون عليه هذا المخلوق الجديد، وال  -

تعني أبدا انتصاب هذا المخلوق على قدميه، إذ كيف ينتصب من كان في حالة 
  سكون، ولم ينفخ فيه الروح بعد؟

كة، وهي التي جعلته مؤهلًا نفخة الروح هي التي مكنت المخلوق الجديد من الحر -
  :لثالثة أمور

o  يـما، وقد سعطى اسمآدم(أن ي.(  
o  أن يقدم له االحترام الكامل، واإلجالل البالغ، باعتبار أنه سيكون خليفة هللا على

األرض، وقد كان ذلك باسجاد المالئكة له، سجود تشريف وتكريم، امتثالًا ألمر 
  .اهللا



 

 )٢٤٣٥(

o وأن يزود بهذه المعلومات فعلًا، .  المعلوماتأن تكون له القدرة على تلقي                      
وقد تم توثيق هذا األمر الثالث بشكل صريح في داللته، ال يشوبه أي لبٍس أو 

@  M  H   G  F  E  D  C  B  A كما في قوله تعالى . غموض
  Z   Y  XW  V  U  T  S  R  Q   P  O  N    M  L  K  J  I

]      \  [  k   j  i  h  g   f  e  d   c  ba  `  _  ^  
  u  t       s  r  q   p  o  n  m  lL] ٣٣ - ٣١: البقرة[.  

نجد أن اآليات التي وثقت مشاهد هذه العملية قد عرضتها بكل ظواهرها : إذن
دون أية إشارة أو أية قرينة على وجود أمور خفية لم يتم الكشف عنها وإظهارها، فأتت 

  .ح تدحض كل زعم مغرض أو تأويل مفترى، أو ابتداع لنظريات ال أساس لهابشكل واض
وال أجد مبررا يدعو للحديث في مسألة الحوار بين آدم وزوجه من جهة، 

وال للحديث . وإبليس من جهة أخرى، بخصوص االقتراب من الشجرة التي نهيا عنها
 ال دليل لدى محمد في مسألة الهبوط إلى األرض، ألن شأنها شأن عملية الخلق،

لَشحرور على ما زعمه بخصوصهما، وإنما هي تأويالت وعناق اآليات بال مسوق أل ي
  .من لغة أو منهج

وقبل أن أختم هذا المبحث أود أن أشير إلى أن محمد شحرور لم يكن صادقًا 
 في ادعائه بأن قراءته لقصة آدم هي قراءة معاصرة، إذ أن ما قدمه فيها ال يعدو أن

يكون اجترارا ألفكار ومقوالت فرق باطنية قديمة، نشأت منذ أمد بعيد، لتدعيم مساعي 
  .هذه الفرق في تنفيذ أغراضها وتسويق أفكارها وآرائها

فمثلًا قد أنكرت اإلسماعيلية قصة آدم وخروجه من الجنة، بسبب أكله من 
يلًا باطنًا، وهو أن آدم الشجرة كما ورد في اآليات القرآنية، وزعموا أن لهذه القصة تأو

  .)١(لم يكن أول الخلق، وإنما كان قبله عالم عاش بينهم آدم
كما نقل الدكتور سهيل زكَّار في كتابه أخبار القرامطة عن ابن الجوزي نص 

: رسالة أرسلها عبيداهللا المهدي مؤسس الدولة العبيدية إلى أبي سعيد الجبائي، جاء فيها
 القول بأنه كان قبل آدم بشر كثير، فإن ذلك عون لك وأوصيك بأن تدعوهم إلى "..

  .)٢ (.."على القول بقدم العالم
                                         

  ،)٩٨ص(، ١، طالحركات الباطنية في العالم اإلسالميالخطيب، : ينظر) ١(
  ،)١٦٢ص(، ١، طالحركات الباطنية في العالم اإلسالميالخطيب، : ينظر) ٢(



– 

  )٢٤٣٦(

قد سبق محمد شحرور ) وجود يدين(و ) بشر(وأيضا مسألة الربط بين مفهوم 
إليها أبرز أهل العرفان الذين يدعي عدم األخذ بأفكارهم وآرائهم، أال وهو محيي الدين 

عالمة على صفة البشر، في ) وجود اليدين(بي قد اعتبر ، غير أن ابن عر)١(ابن عربي
  .حين اعتبرها محمد شحرور عالمة على صفة اإلنسان

  نبوة آدم عليه السالم: المبحث الثالث
 ،)٢(ال يمكن أن يكون نبيا وال رسولًايرى محمد شحرور أن آدم عليه السالم 

يجب أن نفهم أن : "بأننا) آدم(وذلك مبني على ما ذكرناه سابقًا عن حديثه عن مفهوم 
وهو مرحلة "، )٣("دميا وإنما هو جنس نقول عنه الجنس اآلا واحدليس شخصآدم 

مرحلة (وبداية مرحلة إنسانية ) مرحلة البشر(وسطى بين نهاية مرحلة همجية 
`  Mولذا فهو يرى أن االصطفاء الذي جاء في قوله تعالى   .)٤()"األنسنة   _  ^  ]  \  

  b  a  g  f  e  d  c      L ]ليس له بالضرورة عالقة ]٣٣: آل عمران ،
 بل كان القصد من اصطفائه جعله محلًا لنفخة الروح بعد التسوبة واالنتصاب ،بالنبوة

  .على القدمين
:  بلفظا ذكرهولكنصريحة، القرآن  هالم يذكرإن مسألة نبوة آدم عليه السالم 

M   V :هما لفظان استخدما مقترنين مع األنبياء في القرآن، و)الهداية: (، وبلفظ)االجتباء(
 kj  i  h  g  f  e  d   c  b  a  ̀   _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W

L ]٥٨: مريم[وفي سياق آدم ، : M  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §L ]وجاء ، ]١٢٢: طه
  .]٥٠: القلم[ M  k  j  i  h   g  fL : لفظ االجتباء في شأن يونس

آدم أول من ينتابه  وأن ،)٥( نبيّ مكلَّم عليه السالمآدمة فقد جاء فيها أن وأما السن
 وال يشفع يومئٍذ ،)٦(الناس يوم القيامة للشفاعة إلى ربهم، فيعتذر منها ألكله من الشجرة

                                         
  ،)١٩٦ص(ط، ،، دفصوص الحكم التعليقات علىعفيفي، : ينظر) ١(
  ،)٢٥٤ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)٢(
  ،)٢٩١ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور، )٣(
  ،)٢٥٩ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرةشحرور، :  ينظر)٤(
 نُوٍح؟ وبين بينَه انكَ فَكَم: قَاَل ، »مكَلَّم نَعم،«: قَاَل آدم؟ كَان َأنَِبي اللَِّه رسوَل يا: قَاَل رجلًا، َأن ُأمامةَ،  جاء في حديث َأبي)٥(

األلباني، ، )٦١٩٠(، رقم الحديث )٦٩/ ١٤(، صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق ،»قُروٍن عشَرةُ«: قَاَل
  ،)٢٦٦٨(، رقم الحديث )٦/٣٥٨( ،سلسلة األحاديث الصحيحة

  ،)٧٤١٠( الحديث رقم، )٩/١٢١(، ]٧٥: ص[ µ¶L  ´  ³چ  قوله تعالى باب ،التوحيدكتاب ،  البخاريصحيح) ٦(



 

 )٢٤٣٧(

آدم ممن رآهم النبيّ صلى اهللا عليه ، وأن إال النبيون، فلو لم يكن نبيا لكان عذره أوسع
الجدال والمحاجّة بين ، وكذلك فإن قصة )١(معراج في سياق مشاهد األنبياءوسلم ليلة ال

  . مؤشر على نبوته،)٢(آدم وموسى في شأن القدر والخروج من الجنة
أن البشر يفتقرون إلى الوحي فيما يتعلق بعبادتهم وأحكامهم وأمور أضف إلى 

ت التشريعات واآلداب كان  ولذا.غيبهم، ومن هنا قامت الضرورة التامة للنبوة والوحي
  :، والتي ال يمكن أن تكون إال بوحي، ومنهاذريته عليه السالم ل آدمالتي علَّـمها

 ذلك، بيان الصحيحة النبوية السنة أو الكريم القرآن في يثبت لم: تشريع الزواج -
 أن - الكتاب أهل كتب من مأخوذ أنه  ويحتمل- الصحابة بعض إلى نسب ولكن
 حمل ذكر فيزوج وأنثى، ذكر حمل كل في لزوجه يولد كان مالسال عليه آدم

 علماء بين المشهور هو القول وهذا، )٣(أوالده تكاثر وهكذا آخر، حمل بأنثى
 العقل يرفضه ال فإنه الكتاب، أهل كتب فقط مصدره أن افترضنا اإلسالم، وإن

 لىإ يدعوننا وجيه سبب هناك فليس يكذبه؛ ديننا في نص يوجد وال السليم،
 وضرورية، هامة مصلحة أضف أن فيه تحقيق. روايته من يمنعنا أو تكذيبه
 فلن بينهم تزاوج يحصل لم إذا ألنه واالندثار؛ االنقطاع من النسل حفظ وهي
 تُذكر تكاد ال أو منعدمة فهي المفاسد أما البشري، للجنس استمرار هناك يكون
 .العظيمة المصلحة هذه أمام

M  Y فقد جاء في قوله تعالى :الدماءالنهي عن القتل وسفك  -   X  W  V  U
  j    i  h   gf  e     d  c  b  a  `  _   ̂  ]  \  [  Z

  n  m  l  kL]زمن في معروفا كان الدين أن على ، ما يدل]٢٧: المائدة 
، فاألخ الصالح يدعو أخاه إلى الهدى والتقوى، )٤(لهم معلوما كان الجزاء وأن آدم

ا اهللا تعالى مقرون بطاعته واتباع أمره، ويكشف له معالم ويخبره أن رض
  .الطريق إلى اهللا بالحكمة والموعظة الحسنة

                                         
  ،)٣٨٨٧( الحديث رقم، )٥/٥٢(  المعراج،باب ،مناقب األنصاركتاب ،  البخاريصحيح) ١(
  ،)٣٤٠٩( الحديث رقم، )٤/١٥٨(، بعد وِذكِْرِه موسى وفَاِة باب ،أحاديث األنبياءكتاب ،  البخاريصحيح) ٢(
، فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقالني، )٢٠٦/ ١٠(، ١، طالقرآنجامع البيان في تأويل الطبري، : ينظر )٣(

  ،)٢/٤٤٨(، ٤، طالصالحين رياض لطرق دليل الفالحين، ابن عالن، )٦/٣٦٩(
  ،)٦/٣٢(ط، ،، دالتحرير والتنويرابن عاشور،  )٤(



– 

  )٢٤٣٨(

فمن أين عرفت هذه األخالق وتلك التشريعات من الحالل والحرام في عهد آدم 
عليه السالم؟ ومن أين عرف أبناؤه ما يرضي اهللا وما يغضبه؟، إال أن يكون وحيا 

!  M وهو مقتضى مضمون الهداية في قوله تعالى .  عليه السالميوحى إلى أبيهم
  3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &  %$  #  "L 

  .] ٣٨: البقرة[
ة آدم عليه السالم، وقد قال به بعض أهل وبإزاء هذا يوجد رأي ال يثبت نبو

قطعيات في ثبوته، من ال ، وليسالقرآنليس صريحا في العلم، على اعتبار أن األمر 
  .)١(وال اإلجماع المحكي باإلجماع القاطع الذي يكفّر جاحده

 على هذه ولكن محمد شحرور ال ينطلق في نفيه لنبوة آدم عليه السالم بناء
إن : "حيث يقولاالعتبارات، وإنما ينطلق بناء على النظرية الداروينية، وسعيا لترسيخها، 

م ال بد أن يتم فهمها بناء على ما توصلنا إليه من أرضية آيات الخلق في التنزيل الحكي
فنحن نقف . معرفية دون محاولة للتعسف بالتأويل، لتنسجم مع ما توصلت إليه العلوم

على ثوابت األرضية المعرفية لنظرية الخلق كتطور الحياة من أصل الخلية الواحدة، 
  .)٢("ي للبشرووجود موروثات في هذه الخلية تشكل البرنامج التكوين

 ،)٣(النظرية هذه فساد العلمية أثبتت الدراسات من العديد وقد ذكرنا سابقًا بأن
كما أثبتت الحفريات التي ظهرت في مختلف البقاع أن اإلنسان خُلق خلقًا مستقلًا، وأنه 
لم ينحدر من فصيلة القرد، وقد عارض العلماء البيولوجيون افتراض أن الخليقة كلها 

  .حد، وقد أعلنوا صراحةً أنه ال عالقة لإلنسان بالقرد وال تجانس بينهمامن أصٍل وا
محمد شحرور أيضا في نفيه لنبوة آدم عليه السالم بناء على قراءته كما ينطلق 

 للحظات ،)٤ ()كونت أوجست( تقسيم  والتي أقامها علىتَصورية للقصص القرآنيلا

                                         
المقدمات والموضوعات الجانبية، وقد حشاه بالنقول المكررة و ،١، طنبوة آدم ورسالته بين الظن واليقينبليق، : ينظر )١(

  ،وانتهى فيه إلى أنه ال فرق بين النبي والرسول، وأن نوحا أول األنبياء والرسل
  ،)٢٥٠ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )٢(
وما  ١٧٦ص(ط، ،، دجيل العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء اإلسالمالجندي، : ت، ينظرلالطالع على هذه الدراسا) ٣(

  ،١، الجندي، العلم يؤكد شكوك دارون، ط١، طخرافة التطور، غالغي، )بعدها
محاضرات في الفلسفة الوضعية، : ، من مؤلفاته١٨٥٧، ومات عام ١٧٩٨فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي، ولد عام :  هو)٤(

الموسوعة العربية  والباحثين، العلماء من ، مجموعة)٣٠٢-٣٠١/ ٢(، ١، طموسوعة أعالم الفلسفةألفا، : ينظر
  ،)١٧/٤٧٧(، )٢٠/٢٨٨(، ٢، طالعالمية



 

 )٢٤٣٩(

 في الوجود فهم وأساليب التفكير طرائق حديدوت مراحل، ثالث إلى التاريخية الصيرورة
  .مرحلة كل

 يزال ال - كونت  حسب- البشري الوعي كان الالهوتية المرحلة أو الحالة ففي
 كونت  ويرى.لذا كان له اعتقاد بأن الطبيعة تسيرها كائنات مفارقة طفولته، لحظة في
 طفولته بحكم ألنه ؛)١("البشري للوعي الضرورية االنطالق نقطة" هي الحالة هذه أن

. النحو هذا على يبدأ أن البد والخبرة المعرفة تراكم ونقص المنهجية، إمكاناته وضعف
 ،)٢(الفلسفية الميتافيزيقية المرحلة إلى حتميا الوعي ينتقل التاريخ صيرورة بفعل لكن

  .والجواهر الماهيات هي محايثة بعناصر بل مفارقة بعوامل الطبيعة تفسر لن وفيها
 الوعي لنمط بسيط تعديل سوى ليست كونت حسب المرحلة هذه لكن

  خالل-  البشري الوعي أن فرغم. التفكير أسلوب في عميقا تغييرا وليست الالهوتي،
 التفكير آلية كان الذي الخيال، بدل اللوغوس/ العقل منهج انتهج -الميتافيزيقية  اللحظة

 وأسلوب اإلنسان رؤية في نوعيا غييرات يثمر لم فإنه الالهوتية، المرحلة في المهيمنة
 التطور سلم في واطئة لحظة أيضا الميتافيزيقية هي المرحلة فهذه لذا. للوجود مقاربته
 الوضعية، المرحلة: هي التي الثالثة اللحظة إلى البشرية ستنتقل حيث اإلنساني، الثقافي

 الوعي كون هو النضج هذا وعالمة نضوجه، لحظة إلى البشري الوعي فيها يصل التي
 العالقات مالحظة على يتأسس علميا تفسيرا وظواهرها الطبيعة تفسير في سيأخذ

  . الظواهر بين الناظمة

                                         
: نقلًا عن، vol,  op cité,Cours de philosophie positive: Auguste Comte ٢)  ٢١p(: ينظر )١(

   ،)٦ص (،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة
ليته، كما أنها تبحث في الفكر والوجود  مصطلح يشير إلى المعرفة األساسية بالموجود بوصفه موجودا في ك:الميتافيزيقا )٢(

والمطلق باإلضافة إلى اهتمامها بالنواحي الخارجة عن إطار الحس والمشاهدة المادية والتي لها القدرة على ترك 
 وترتبط ،بصماتها على الثقافة المجتمعية وخلق مفاهيم ومعتقدات تؤثر على العادات واألعراف السائدة للمجتمعات

: ينظر، بالذاكرة الجماعية للشعوب من خالل األديان واألنظمة العقائديةالميتافيزيقا 
http://www،marefa،

org/%D٨٥٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪AA%D٨٪A٧٪D٨١٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪B٢٪D٨٪٩A%D٨٢٪٩٪D٨٪A
٧  



– 

  )٢٤٤٠(

 وصفه، وقد )١(الثالث الحاالت أو قانون هو قانون التقدم اإلنساني باختصار هذا
ل ظل ب "القانون األساس للتطور العقلي"بكونه ) نسق السياسة الوضعية( في كتابه كونت

ضمن نسقه الفكري بأنه موضعته ويصف ) القانون األكبر(دائما يعبر عنه بوصفه 
  .)٢(العمود الفقري لفلسفته

تكون مرحلة آدم تمثل في تصور محمد شحرور ) كونت(وعلى ضوء تقسيم 
الصيغة األولية للفكر الالهوتية، وهي التي يعتبرها محمد شحرور  المرحلة أو الحالة
، حيث كان لدى اإلنسان غريزة البقاء )مرحلة اإلدراك الفؤادي(ا بـ اإلنساني، ويصفه

فلعب الشيطان بهذه الغريزة حتى أدخل الوهم إلى الفكر اإلنساني، بأن الشجرة التي 
  .)٣()الباطل(نهي عن االقتراب منها، فيها الخلود 

 في لحظة جد )كونتأوجست (قد وجدت بذوره عند  وقد ذُكر بأن هذا القانون
خطة األعمال العلمية الالزمة (م رسالة بعنوان ١٨٢٢ نَشر سنة بكرة من حياته، حيثم

  . )٤(، وكان كونت وقتها في سن الرابعة والعشرين)لتنظيم المجتمع
موقف الفلسفة (وقد علق الفيلسوف المغربي الطيب بوعزة على ذلك في بحثه 

 يكون أهم مفهوم منهجي محدد وإنه ألمر ملفت للتفكير أن: "، بقوله)الوضعية من الدين
للرؤية إلى المسألة الدينية وصيرورة تحوالت الوعي خالل التاريخ قد تبلور لدى كونت في 
أول شبابه، ورغم التعديالت في بعض التفاصيل، بل ورغم كونه كاد يقول في بعض 

 نقدية فإن هذا القانون الثالثي استمر دون مراجعة، )٥(نصوصه الالحقة بوجود حالة رابعة
   .)٦("!!لية تخفف من حديته وتقطيعه المفتعل لتاريخ الوعي واالجتماع اإلنسانيينعِف

                                         
الفكر المادي  عثمان، ،)٦ص (،الفلسفة الوضعية والدين،  بوعزة،)١٩٣ص(، ٣ ط،أسس الفلسفة، الطويل :ينظر) ١(

  ،) وما بعدها٨٣ص(ط، ،،  د وموقف اإلسالم منهالحديث
  ،Anthropos,  Paris,Système de politique positive: Auguste Comte ,١٩٦٩ ,vol ٣:ينظر )٢(

(p٢٨) ، ٦ص (،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة: نقلًا عن(،   
  ،) وما بعدها٣٠٠ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، : ينظر )٣(
  ،)٦٠ص(ط، ، د،العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، بوترو :ينظر) ٤(
 أكثر يكون أن إلى اإلنسان تدفع التاريخية الضرورة بأن القول حد إلى يذهب… )الوضعية السياسة نسق (كتابه مثل[ ) ٥(

 أن على التوكيد حد إلى تكون يصل بل ،بالسطحية ينعتها كونت كان التي اإللحادية القراءات تلك على ردا وذلك تدينا،
Système : Auguste Comte: ينظر ]التاريخ لصيرورة) والوحيد الواحد القانون (هو تدينا أكثر اإلنسان صيرورة

٢vol ,  op cité,de politique positive،)١٩p  ( ،الفلسفة الوضعية والدين، بوعزة: نقلًا عن،) ٩ص(،   
  ،)٦ص (،ينالفلسفة الوضعية والد، بوعزة :ينظر) ٦(



 

 )٢٤٤١(

التجربة تشهد بأن األدور : "وقد انتقد الدكتور توفيق الطويل هذا القانون فقال
الثالثة قد توجد في الفرد الواحد، والجماعة الواحدة مقترنة بعضها ببعض، فقد يقبل 

تفسيرات الهوتية، أو ميتافيزيقية في بعض المشاكل التي تواجهه مع الفرد أو الجماعة 
والملحوظ أن الدور األول الذي يقولون إن يتمثل في . اعتقاده بالعلم الوضعي الواقعي

عصر ما قبل التاريخ وبدء العصر التاريخي قد اخترعت فيه صناعات عن طريق 
ي الذي يقال إنه شمل العصور المشاهدة ومعرفة طبائع األشياء، وفي الدور الفلسف

القديمة، قد وجدت فيه مشاهدات فلكية ومدنيات شرقية، وعرفت هندسة إقليدس وطب 
ابقراط وطبيعيات أرسطو وكيمياء العرب، وفي الدور الوضعي الذي يقال إنه يتجلى 

  .)١("في العصور الحديثة وجد كثرة من دعاة األخالق والدين والتأمل الميتافيزيقي
بأكثر من أنه فلسفي وعلمي، ألنه ) ذرائعي وبنهج ميتافيزيقي( تفكير كونت إن

المرتبط بما حرف من موروث ) األسطوري الخرافي(انطلق من محاولة دحض التفكير 
التوراة واإلنجيل، فَوضع الوحي اإللهي ضمن الحقبة الالهوتية، سواء تنزل هذا الوحي 

هم الصالة والسالم، فهو يحاكم نصوص الوحي على إبراهيم أو المسيح أو محمد علي
بالمنطق الوضعي فال يميز بي اإلنتاج البشري الذي تنطبق على كثير منه تاريخانية 

  .)٢(الهوتية أو ميتافيزيقية وبين النص اإللهي
  استخالف آدم عليه السالم : المبحث الرابع
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  ?L ]االستخالف لمفهوم األصيل األصل هي البقرة سورة من اآلية هذه]. ٣٠:البقرة 
 المفسرون أسهب  وقد.الخلق وغاية الخلق ومبدأ الخلق بداية عالجت ألنها األرض؛ في

) خليفة(فأوردوا لمعنى ومراميها،  دالالتها وإيضاح اآلية، هذه معنى تفسير في عامة
  :)٣(وجهين

  .أنه خلف من سلف في األرض قبله من الجن، أو ألنه يخلفه غيره -

                                         
  ،)٢٠٩-٢٠٨ص(، ٣ ط،أسس الفلسفة، الطويل :ينظر) ١(
  ،)٤٣-٤٢ص(، ١، طأبستمولوجية المعرفة الكونيةحمد، : ينظر )٢(
 زاد الجوزي،  ابن،)١/٧٩(، ٤، طمعالم التنزيل ، البغوي،) وما بعدها١/٤٤٩( ،١ط ،البيان جامع لطبري، ا:ينظر) ٣(

  ،)٢٠/ ١( ،ط،د ، في إيضاح القرآن بالقرآنالبيان أضواء ،لشنقيطي، ا)١/٥٠ (،١ط ،التفسير علم في المسير



– 

  )٢٤٤٢(

  .أنه خليفة اهللا في أرضه إلقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه، والحكم في خلقه -
 هو الظاهر المتبادر من فقط، كما السالم عليه آدم بالخليفة هاهنا المراد وليس

 مقامه قام ومن آدم هو: بالخليفة المفسرين، بل المراد من ائفةط يقوله وكما ،سياق اآلية
  .)١(خلقه بين بالعدل والحكم اهللا طاعة في

: منها معان إلى يرجع وهو ،)ف ل خ (الجذر من اللغة في االستخالف وأصل
 يجيء الثاني ألن خالفة سميت وإنما: الخالفة مقامه، ومنه يقوم شيٍء بعد شيء مجيء

 عن العوض: الشّيء، والخلَف عن الخَلف جعل: واالستخالف. )٢(مقامه قائما األول بعد
  .)٣(للتأكيد فيه والتاء فالسين فائت، شيء

 المجال نفس من وورد مرات، ست االستخالف لفظ ورد الكريم القرآن وفي
 قليل اللفظ ورود عدد أن ومع مرات، تسع والخالئف والخلفاء الخليفة: ألفاظ المفهومي

  :األهمية من كبير قدر على دالالته أن إال
-  اهللا عنه أعلن الذي األرض، على اإلنساني الوجود بداية يشكل فاالستخالف

)  M   :مالئكته، فقال سبحانه أمام - جالله جل   '  &  %  $  #  "  !
  *)L ]بهذه القيام له يكفل بما اإلنسان زود االستخالف هذا وبموجب ،]٢٩:البقرة 
M   F  E  D  C  B  A:العلم، قال تعالى ذلك مقدمة وفي المهمة،   @
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 وقدمه األرض في مستخلفًا إلنسانا يكون أن بمشيئته وجل عز اهللا قدر ولقد
 على سيجري لما محورا بوضعه له، التقدير بداية تلك فكانت المالئكة، على ذلك في

 حلقة سيكونون الذين الرسل اصطفاء رأسها على كان جسام، أحداث من األرض
  .المستخلَف: واإلنسان المستخِلف،: وجل عز اهللا بين الوصل

                                         
 أضواء ،الشنقيطي، )١/٢١٦( ،٢ط ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،)١/٤٥٢( ،١ط ،البيان جامع لطبري، ا:ينظر) ١(

  ،)٢٠/ ١( ،ط،د ، في إيضاح القرآن بالقرآنالبيان
  ،) وما بعدها٢/٢١٠( ،)خلف(باب الخاء واللّام وما يثِْلثُهما مادة  ط،،د ،اللّغة مقاييس معجم ابن فارس، :ينظر) ٢(
  ،)٨/٨٧(ط، ،، دالتحرير والتنويرابن عاشور، :  ينظر)٣(



 

 )٢٤٤٣(

مرة،  من أكثر باألرض مقرونًا الكريم القرآن يف االستخالف ذكر جاء ولذلك
>  =  <    ?  @   M   F   E  D  C  B   A : كقوله تعالى
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  . فيها توطنوال التصرف إمكان: األرض في االستخالف ومعنى
  :المفهوم لهذا ِسمتين إلى يشير باألرض مقترنًا االستخالف ورود وتكرار

 لالستقرار مكانًا جعلت التي األرض بهذه منوط االستخالف أن: السمة األولى -
 إنسانية حياة لقيام مالئمة جعلت طبيعية مكونات من فيها بما لإلنسان، الدنيوي

 على متوقف االستخالف بمهمة القيام في اإلنسان نجاح أن هذا ومعنى. فوقها
  .مكونات من األرض على وما األرض في لما تدبيره حسن

 ينتهي أنه يعني باألرض ارتباطه ألن االستخالف؛ وقتية هي: الثانية السمة -
 أو الغير عن النيابة يعني فهو االستخالف، لفظ داللة مع ينسجم وهذا بانتهائها،
  .الغير ملك في التصرف

 لموته، وِإما عنه، المنوب لغيبة، إما الْغَيرهي النيابة عن : فة في اللغةفالخال
 في عباده اهللا استخلف األخير الوجه هذا وعلى ،الْمستَخْلف لتشريف وِإما لعجزه، وِإما

  .)١(األرض
تعبر عن وجود عالقة بين أطراف مختلفة، وعناصر أساسية ) خالفة(وكلمة 

المستخِلف وهو اهللا، والمستخلَف وهو : ا بينها لتحقق مفهوم الخالفة، وهيتتكامل فيم
اإلنسان، والمستخلف فيه وهي األرض، والمستخلف عنه وهو المنهج اإللهي، أي 

ومن ثم فالخالفة هي تكليف إلهي لإلنسان ليباشر مهمة اإلعمار . مضمون االستخالف
  .)٢(ذلك العبودية الكاملة هللا في هذا الكونوالبناء في األرض وفق إرادة اهللا لتتحقق ب

ولذا فإن اهللا سبحانه عندما خلق اإلنسان وكرمه، وكلفه بوظيفة االستخالف في 
األرض، لم يتركه فوقها وحيدا يحتكم في حياته إلى عقله القاصر، وغرائزه الجامحة، 

                                         
 والفروق المصطلحات في معجم الكليات ،، الكفوي)٢٩٤ص (،١، طالمفردات في غريب القرآناألصفهاني، : ينظر )١(

  ،)٤٢٧ص (،ط،د ،اللغوية
، حولية كلية الشريعة والقانون وظيفة االستخالف في القرآن الكريم دالالتها وأبعادها الحضارية، زرمان:  ينظر)٢(

  ،)١٩٥ص(، ١٦والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر، العدد 



– 

  )٢٤٤٤(

تالى بعده بل دعمه بالوحي منذ هبوط آدم عليه السالم هو وزوجه إلى األرض، ثم ت
األنبياء والرسل يحملون المنهج اإللهي والكتب السماوية، فكان اهللا سبحانه يبعث رسله 
في كل مرة تنحرف فيها البشرية عن جادة الصواب، ليعيدوها إلى الصراط المستقيم، 
ويحيوا في النفوس ما ضمر من معاني التوحيد الخالص، ومبادئ الحق والخير 

  . والفضيلة
ف اإلنسان في األرض، ال يعني منحه مطلق السيادة على الكون، إذن فاستخال

يسير فيه بهواه منفصلًا عن توجيه من استخلفه، وهو اهللا سبحانه، ألن هذا يتنافى مع 
بل يجب أن تكون حركته الحضارية موافقة ألوامر اهللا ونواهيه، . طبيعة االستخالف

°  ±  M    ´  ³  ² له تعالىولهذا وصفها القرآن الكريم باألمانة، كما في قو
  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µL 

  ].٧٢: األحزاب[
 بشروط أخلوا ما إذا المستخلَفين يبدل أن المستخِلف المالك حق من ولذا فإن

M   YX :اآليات، كقوله تعالى أكدته ما وهذا: االستخالف    W  V   U   T  S  R  Q
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  .منضبطة، ومنهج إلهي محكم ربانية وقواعد ثابتة، إلهية سنن وفق األجيال
ا المفهوم للخالفة هو مفهوم سياسي سلطوي، ولكن محمد شحرور يرى أن هذ

إن الفهم الخاطئ لمعنى الخالفة في األرض، أدى إلى تسييس هذا المعنى : "حيث يقول
فأصبح لدينا قضاة وحكام يحكمون باسم اهللا ويشرعون . واشتقاق مفهوم الحاكمية منه

ة يخلف بأمر من ألن الخليف. باسمه، ويستنطقون كتابه من اجل غاياتهم األيديولوجية
استخلفه، ويضرب بسيفه، ويأمر بأمره، ومن هنا فارق لفظ الخالفة سياقه اإلنساني 

لذلك ينبغي أن نحرر مفهوم الخالفة من . االجتماعي ليستقر في أحضان الملك والسياسة
سجن السلطتين الدينية والسياسية، ونعيد إليه مضمونه اإلنساني واالجتماعي، وذلك بفهم 

  .)١("لخلق واالصطفاءغائية ا

                                         
  ،)٢٦٩ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )١(



 

 )٢٤٤٥(

فما هو مفهوم الخالفة، وما هو مضمونه اإلنساني واالجتماعي عند محمد 
  .شحرور؟

مفهوم الخالفة في األرض، هو أنها خالفة : "يجيب محمد شحرور بنفسه فيقول
بما أمده اهللا من قدرات وإمكانيات الستعمار األرض وإصالحها من خالل اإلرادة 

يها جدل الطاعة والمعصية والخير والشر، وجدل اإلرادة والمشيئة الحرة، التي يتجلى ف
لذا فإن مرسوم األنسنة، أي مرسوم خالفة اإلنسان . اإللهية مع إرادة ومشيئة اإلنسان

في األرض، كان في نفخة الروح، فقد أعطى اهللا سبحانه البشر من ذاته، وأصبح البشر 
ا المخلوق ليس الطعام والشراب أو النكاح، إنسانًا عالـما خبيرا، وغاية اهللا في هذ

وهذه هي أكبر صفة أخذناها من اهللا، وهي من صفات .. ولكن غايته تحقيق الذات
وبما أن اهللا حسب التنزيل الحكيم حقق ذاته بنفخة الروح، ورأى ذاته مجازيا .. العباقرة

رم اهللا اإلنسان عن وبهذه الحرية كَ.. في اإلنسان، فأول صفة لإلنسان هي حرية اإلرادة
وهذا اإلنسان الذي هو اإلله الصغير بالمعنى المجازي، والذي سخِّر .. كثير مما خلق

الوجود له، ليستعبده كيف يشاء، موجود في هذا الكون المادي القائم على الجدل في 
  .)١ (.."األشياء واألضداد واألزواج

 قسما من روح اهللا، حلَّت  فمفهوم الخالفة عند محمد شحرور يقوم على أنإذن
في هذا اإلنسان، وبها أصبح خليفة هللا في األرض، وأصبح يتصرف من خاللها كسيٍد 

  .مطلق لهذا الكون، تعالى اهللا عما يقول الظالمون علوا كبيرا
أما : "ثم يوضح المضمون اإلنساني واالجتماعي لمفهوم الخالفة عنده، فيقول

واعي، فحتى نفهم هذا السلوك الواعي يجب علينا أن ال بالنسبة للسلوك اإلنساني ال
ننسى أن اإلنسان خليفة اهللا في األرض، وأنه يوجد في اإلنسان وليس في الكائنات 
الحية األخرى شيء من ذات اهللا، وهو الروح، وبها أصبح خليفة اهللا في األرض، 

  .)٢("واكتسب المعارف وأصبح قادرا على المعرفة والتشريع
عندما نضج البشر كائنًا رحمانيا، : " هذا األمر في موضع آخر فيقولويؤكد

وأراد اهللا سبحانه وتعالى أن يجعله خليفة له في األرض، ليخلفه في قوانين الربوبية 
أولًا، أي في القدرة على التصرف في هذا الوجود المادي، واأللوهية ثانيا، أي في 

                                         
  ،)٢٧٢- ٢٧٠ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )١(
  ،)٣٩٠ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرة،  شحرور)٢(



– 

  )٢٤٤٦(

الذاتية األحادية الخالية من التناقض، وهي القدرة على التشريع، أعطاه من صفاته 
  .)١(" MÃ   Â  Á  ÀLالروح 

وهذا المفهوم الذي يطرحه محمد شحرور مستمد من منهج الفالسفة قديما 
، حيث )٢(وحديثًا، وال يختلف عن نظرية الفيض المعروفة إال من خالل التسميات

 من صفاته األحادية الخالية استخدم شحرور نفخة الروح، واعتبر أن اهللا أعطى لإلنسان
من التناقض، وقد أصبح اإلنسان بعد حصوله على هذه الصفة األحادية، خليفة اهللا، أو 

، كما أن هذا المفهوم يلتقي مع مفهوم النصارى )٣(نائبا هللا في األرض، كما يسميه غيره
خة تعطي عن المسيح بأنه ابن اهللا، من خالل نفخة الروح أيضا، فزعموا أن هذه النف

M  p  o: المسيح الصفة اإللهية، فقد أخبر اهللا عنهم بقوله   n    m   l   k
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خليفة (وأختم الحديث هنا باإلشارة إلى تناقض محمد شحرور في إطالق عبارة 

  . رة يثبتها ومرة أخرى ينفيها، فم)نائب عن اهللا(أو ) عن اهللا
إذ نجده في مواضع كثيرة يثبت أن اإلنسان هو خليفة اهللا في األرض، أو أنه 

  :سبحانه جعله خليفة له في األرض، أو ما يقاربها من عبارات، ومن أمثلة ذلك
، وأنه يوجد خليفة اهللا في األرضيجب علينا أن ال ننسى أن اإلنسان : "قوله

في الكائنات الحية األخرى شيء من ذات اهللا، وهو الروح، وبها في اإلنسان وليس 
، واكتسب المعارف وأصبح قادرا على المعرفة خليفة اهللا في األرضأصبح 
  .)٥("والتشريع

                                         
  ،)٢٥٩ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور، )١(
 أي للعالم، الجدلية بالنظرة ترتبط فلسفية مقولة وهو ،procession الصدور بمعنى التينية كلمة emanation : الفيض)٢(

 الموجودات إن القول على الفيض مذهب ويقوم ،المحسوس المادي موالعال المفارق العالم بين العالقة تفسير تحاول إنها
 نظام وفق اهللا عن الموجودات هذه فاضت وقد ،الشمس عن النور يفيض كما اهللا، أي األول، عن فاضت أو صدرت
 إلى اوهكذ آخر، واحد الواحد، هذا عن يصدر ثم واحدا، إال عنه يصدر ال فالواحد واحدة، دفعة وليس الدرجات، متراتب

، ٢، طالموسوعة العربية العالميةوالباحثين،  العلماء من مجموعة: ينظر ،واألجسام واألنفس العقول مراتب آخر
)١٧/٤٧١(، )٢/٧٦(،   

  ،)٢٨٥ص(، ٢، طاقرأ وربك األكرمسعيد، :  ينظر)٣(
  ،)٣٤٤ص(، ١، طالنزعة المادية في العالم اإلسالميالتل، :  ينظر)٤(
  ،)٣٩٠ص(ط، ،، دقرآن قراءة معاصرةالكتاب وال شحرور، )٥(



 

 )٢٤٤٧(

أن يجعله عندما نضج البشر كائنًا رحمانيا، وأراد اهللا سبحانه وتعالى : "وقوله
ية أولًا، أي في القدرة على التصرف في  في قوانين الربوبليخلفه، خليفة له في األرض

هذا الوجود المادي، واأللوهية ثانيا، أي في القدرة على التشريع، أعطاه من صفاته 
  .)١("MÃ   Â  Á  ÀLالذاتية األحادية الخالية من التناقض، وهي الروح 

فإرادة اهللا اتجهت نحو إيجاد : "ثم نجده في موضع آخر ينفي هذه النسبة فيقول
ن خليفة، وهذا الكائن ليس خليفة عن اهللا، فلم تذكر اآليات الخالفة عن اهللا، وإنما كائ

فهي خالفة في األرض ... جاءت الخالفة بشكل مجرد ومستقل ولم يضف إليها لفظ اهللا
فاهللا ليس بغائب .. من ينوب عنهوخالفة في األرض بأسمائه، دون غياب . بإرادة اهللا

  .)٢("لنقول إنها خالفة عنه
فنالحظ هنا أيضا أنه نفى في بداية كالمه أن يكون اإلنسان خليفة عن اهللا، 

ثم بعد أسطر ). دون غياب من ينوب عنه: (ولكنه في نهايته أثبت نيابته عن اهللا، فقال
إنها ليست نيابة عن اهللا بالفعل، فاهللا ليس : (من هذا الموضع ينفي هذه النيابة فيقول

  ..).بغائب
 فھذا ھو بحثي   

  لقصة آدم علیھ السالم في القرآن الكریممحمد شحرور قراءة 
  دراسة نقدیة

وتلك هي طاقتي وجهدي، فأرجو من اهللا تعالى القبول والسداد، وأن يجعل عملي 
ا لوجهه الكريم، والحمد هللا أولًخالصا وآخرا، والصالة والسالم على ا وباطنًا وظاهر

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه
  لمستعان،،،واهللا ا

  

                                         
  ،)٢٥٩ص(ط، ،، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور، )١(
  ،بتصرف) ٢٦٨- ٢٦٦ص(، ٣، طالقصص القرآني قراءة معاصرة شحرور، )٢(



– 

  )٢٤٤٨(

  الخاتمة
  :يمكن تسجيل أهم النتائج والتوصياتطواف تهذا الد بع

  :النتائج: ثانيا
أن من ركائز المنهج البنيوي االنطالق من ضرورة إخضاع المادة اللغوية لصرامة  - 

الدراسة العلمية من خالل إزاحة حقيقتها المعطاة في التجربة التاريخية أو المجتمعية 
حمد شحرور استند إلى هذا حينما عمل على إبعاد الدالالت أو التطورية، وم

والحموالت المعرفية المتعارف عليها عند علماء التفسير وأهل اللغة، لجملة من 
آدم، الجعل (األلفاظ والمصطلحات القرآنية التي تتعلق بقصة آدم عليه السالم كــ 

جني على النصوص،  وهو في عمله هذا يقع في مأزق الت،)والخلق، الروح والنفس
وعلى علماء المسلمين ومفكريهم، حين يزعم أن مسؤولية الخطأ في فهم دالالت تلك 

 .المفاهيم تقع على عاتق مقولة المترادفات في اللسان العربي
 ،)والجعل الخلق (مفهومي حول والتفسير اللغة علماء كالم من عرضناه ما خالل من - 

محمد  زعم كما –  ،)والجعل الخلق (وميمفه بين يخلطون ال العلماء أن : تبين
 بين الداللي التباين هذا وأن بينهما، الداللة في تباين ثمت أن يرون بل - شحرور

 من محمد شحرور إليه يسعى ما األحوال من حال بأي يخدم ال المفهومين، هذين
 اللغوي مدلوله عن) الخلق (لفظ يصرف أن حاول حيث داروين، لنظرية التأسيس

 ليجعل إليه، يسبق لم أبدعه مثال على للشيء األول اإلنشاء في والمتمثل لقرآنيوا
 على) جعل (داللة يحصر أن حاول كما اإليجاد، ال والتقدير التصميم مجرد مدلوله
 الكريم القرآن عن ولينفي واالرتقاء، النشوء نظرية على ليدلل والصيرورة، التغير
 .البشر سائر على مالسال عليه آدم خلق بأولية القول

 ،)والروح النفس (مفهومي حول والتفسير اللغة علماء كالم من عرضناه ما خالل من - 
 ولكن واحد، شيء هما: وقال. والروح النفس بين سوى من العلماء ِمن أن: تبين

. متباينة خصائص لهما مستقلتان ماهيتان والروح النفس أن يرى من أيضا منهم الكثير
 نصا انتقى الذي محمد شحرور فعل كما وليس الفريقين، نصوص من شيًئا نقلنا وقد

 هذين بين بالخلط والتفسير اللغة لعلماء اتهامه على به ليدلل واحد مرجٍع من واحدا
 .المفهومين بين بالتباين تقول المرجع نفس في أخرى نصوص وجود رغم المفهومين،

محمد  يقوله ما مع لداروين،) األنواع صلأ (كتاب عن نقلناه الذيعند المقارنة بين  - 
 حتى التراب مرحلة من اإلنسان وجود بها مر التي التطور مراحل حول شحرور
 التي الطويلة الزمنية األحقاب تلك مع البشر، بمرحلة مرورا اإلنسان، مرحلة



 

 )٢٤٤٩(

 .ريةللنظ وتبنيا للفكرة، وحماسا الرؤية في تطابقًا نجد هذه، التطور عملية استغرقتها
 معاصرة، قراءة هي آدم لقصة قراءته بأن ادعائه في صادقًا يكن لم محمد شحرور نأ - 

 قديمة، باطنية فرق ومقوالت ألفكار اجترارا يكون أن يعدو ال فيها قدمه ما أن إذ
 أفكارها وتسويق أغراضها تنفيذ في الفرق هذه مساعي لتدعيم بعيد، أمد منذ نشأت

 .وآرائها
ر ينطلق في نفيه لنبوة آدم عليه السالم بناء على النظرية الداروينية، محمد شحرو نأ - 

 والتي القرآني للقصص التَصورية قراءته على بناء أيضا ينطلق  كماوسعيا لترسيخها،
 مراحل، ثالث إلى التاريخية الصيرورة للحظات) كونت أوجست (تقسيم على أقامها

 .مرحلة كل في الوجود مفه وأساليب التفكير طرائق وتحديد
 هذا في حلَّت اهللا، روح من اقسم أن على يقوم محمد شحرور عند الخالفة مفهوم نأ - 

 مطلق كسيٍد خاللها من يتصرف وأصبح األرض، في هللا خليفة أصبح وبها اإلنسان،
وهذا المفهوم مستمد من منهج الفالسفة قديما وحديثًا، وال يختلف عن  الكون، لهذا

الفيض المعروفة إال من خالل التسميات،كما أن هذا المفهوم يلتقي مع مفهوم نظرية 
  .النصارى عن المسيح بأنه ابن اهللا

  :التوصيات: ثانيا
التنبه لخطورة القراءات العقلية المعاصرة، والعمل على توسيع دائرة االهتمام  - 

 حثي،عبر عمل مؤسسي متكامل ومدروس ينهض عليه فريق ببأطروحاتها ونقدها 
خاصةً بعد تحول تلك القراءات من مجرد مشروعات فردية متناثرة، إلى مشاريع 

 .ومؤسسات وروابط جمعية وممنهجة
 دعوة المتخصصين في علوم الشريعة واللغة والفكر والفلسفة إلى تناول هذه القراءات  - 

إبراز بالدراسة والنقد، مع الحرص على العمق في تحليلها، والموضوعية في نقدها، و
 .جذورها الفلسفية وخلفياتها الفكرية، حتى يكون النقد بنَّاء وأكثر إقناعا

 على تناول كل قصة من قصص األنبياء عليهم السالم التي تناولها محمد شحرور - 
ِحدة، وبيان ما فيها من المغالطات والشُبه، من خالل أبحاث تكميلية، أو رسائل 

  .علمية
  



– 

  )٢٤٥٠(

  قائمة المصادر والمراجع
  ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني

طاهر أحمد : ط، تحقيق.، دالنهاية في غريب الحديث واألثر، )هـ٦٠٦: ت(الجزري ابن األثير 
  ).م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩المكتبة العلمية، : بيروت( محمود محمد الطناحي، - الزاوى 

 تحقيقالمفردات في غريب القرآن، )هـ٥٠٢: ت(بو القاسم الحسين بن محمد، األصفهاني، أ ،: 
 ).ه١٤١٢دمشق، دار القلم، (، ١صفوان عدنان الداودي، ط

  األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني
 ،)م١٩٩٦ –ه ١٤١٦مكتبة المعارف، : رياضال(، ١، طسلسلة األحاديث الصحيحة، )هـ١٤٢٠: ت(

  ،م١٩٩٢ –ه ١٤١٢دار الكتب العلمية، : بيروت(، ١، طموسوعة أعالم الفلسفةألفا، روني إيلي.( 

  ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه البخاري، محمد بن إسماعيل
، )ه١٤٢٢دار طوق النجاة، : م.د. (ر الناصرمحمد زهير بن ناص: ، تحقيق١، طوسلم وسننه وأيامه

 ).مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

 حققه  ،٤، طمعالم التنزيل في تفسير القرآن ،)هـ٥١٠: ت(أبو محمد الحسين بن مسعود  ،البغوي
دار : بيروت(  سليمان مسلم الحرش،-  عثمان جمعة ضميرية - وخرج أحاديثه محمد عبد اهللا النمر 

 ).م١٩٩٧ –ه ١٤١٧طيبة، 

  ،م١٩٩٠ –ه ١٤١٠دار الفتح، : بيروت (،١، طنبوة آدم ورسالته بين الظن واليقينبليق، عزالدين.( 

  ،الهيئة : القاهرة(أحمد فؤاد األهواني، : ط، ترجمة.، دالعلم والدين في الفلسفة المعاصرةبوترو، إميل
 ).م١٩٧٣المصرية للكتاب، 

  ،م٢٠١٤مؤسسة مؤمنون بال حدود، : الرباط(، الفلسفة الوضعية والدينبوعزة، الطيب.( 

  ،ه ١٤١٥دار البينة للنشر والتوزيع، : م.د(، ١، طالنزعة المادية في العالم اإلسالميالتل، عادل– 
 ).م١٩٩٥

  ،ت.دار االعتصام، د: م.د(ط، .، دجيل العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء اإلسالمالجندي، أنور.( 

 زاد ، )هـ٥٩٧: ت( الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ابن
 ).ه١٤٢٢دار الكتاب العربي، : بيروت(، ١، طعبد الرزاق المهدي: تحقيق، المسير في علم التفسير

  ،تحقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )هـ٣٩٣ت (الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد ، :
 ).م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧دار العلم للماليين، : بيروت(، ٤عبد الغفور عطار، طأحمد 

 ستي ،ابن حبانالتميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ،بدعمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 
: بيروت(شعيب األرنؤوط، : تحقيق ،٢، طصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، )هـ٣٥٤: ت(

 ).م١٩٩٣ –ه ١٤١٤مؤسسة الرسالة، 



 

 )٢٤٥١(

  ،ه ١٤٢٥دار الهادي، : بيروت(، ١، طأبستمولوجية المعرفة الكونيةحمد، محمد أبوالقاسم حاج– 
  ).م٢٠٠٤

 تحقيقالبحر المحيط في التفسير، ، )هـ٧٤٥: ت(أبوحيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف :
 ).ه١٤٢٠دار الفكر، : بيروت(ط، .صدقي محمد جميل، د

 لباب ، )هـ٧٤١: ت( علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، الخازن، عالء الدين
  ).ه١٤١٥دار الكتب العلمية، : بيروت(محمد علي شاهين، : ، تصحيح١، طالتأويل في معاني التنزيل

  ،م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧دار القلم، : دمشق(، ١، طاألعالم األعجمية في القرآنالخالدي.( 

  ،ان(، ١، طالباطنية في العالم اإلسالميالحركات الخطيب، محمد أحمده ١٤٠٦مكتبة األقصى، : عم– 
 ).م١٩٨٤

  ،ت.مطبعة الكيالني الصغير، د: القاهرة(إسماعيل مظهر، : ط، ترجمة.، دأصل األنواعداروين.( 

 اق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضىد بن عبد الرزد بن محمبيدي، محمهـ١٢٠٥: المتوفى(الز( ،
 ).ت.م، دار الهداية، د.د(ط، .مجموعة من المحققين، د:  تحقيقالعروس من جواهر القاموس،تاج 

  ،حولية كلية وظيفة االستخالف في القرآن الكريم دالالتها وأبعادها الحضاريةزرمان، محمد ،
جامعة قطر، : قطر(الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر، العدد السادس عشر، 

  ).م١٩٩٨ – ه١٤١٩
 ،الكشاف عن حقائق غوامض ، )هـ٥٣٨: ت(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  الزمخشري

االنتصاف فيما تضمنه (الكتاب مذيل بحاشية  [،)هـ١٤٠٧بيروت، دار الكتاب العربي، (، ٣،طالتنزيل
 ].وتخريج أحاديث الكشاف لإلمام الزيلعى) ٦٨٣ت (البن المنير اإلسكندري ) الكشاف

 إرشاد العقل السليم إلى مزايا ، )هـ٩٨٢: المتوفى( السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى أبو
 ).ت.دار إحياء التراث، د: بيروت(ط، .، دالكتاب الكريم

  ،م١٩٩٣ –ه ١٤١٤دار الفكر المعاصر، : بيروت(، ٢، طاقرأ وربك األكرمسعيد، جودت.( 

 الروض األنف في ، )هـ٥٨١: ت( بن أحمد السهيلي السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا
دار إحياء التراث : بيروت(عمر عبد السالم السالمي، : ، تحقيق١، طشرح السيرة النبوية البن هشام

 ).م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١العربي، 

  ،دار : بيروت(، ٣، طمدخل إلى القصص وقصة آدم، القصص القرآني قراءة معاصرةشحرور
 ).م٢٠١٥الساقي، 

 دار الساقي، : بيروت(، ١، ط دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم المنهج والمصطلحات،شحرور
 ).م٢٠١٦

  ،ت.األهالي للطباعة والنشر، د: دمشق(ط، .، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، محمد.( 



– 

  )٢٤٥٢(

  ضواء أ، )هـ١٣٩٣: ت(الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي
 ).م١٩٩٥ –ه ١٤١٥دار الفكر، : بيروت(ط، .، دالبيان في إيضاح القرآن بالقرآن

  ،دار الفارابي، : بيروت(، ٢، طالِحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبيةصولة، عبداهللا
 ).م٢٠٠٧

  ،بيان جامع ال، )هـ٣١٠ت(الطـــبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي
 )م٢٠٠٠-  هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، : م.د(، ١أحمد محمد شاكر، ط: ، تحقيقفي تأويل القرآن

  ،م١٩٥٨مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة(، ٣، طأسس الفلسفةالطويل، توفيق.(  
 ،ط، .، دالتحرير والتنوير، )هـ١٣٩٣: ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور

 ).م١٩٨٤نسية للنشر، الدار التو: تونس(

  ،مكتبة األنجلو المصرية، : القاهرة(ط، .، دالفكر المادي الحديث وموقف اإلسالم منهعتمان، محمود
  ).ت.د

  ،فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ،
محب : بإخراجه وصححه وأشرف على طبعهمحمد فؤاد عبد الباقي، قام : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

دار : بيروت(عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، : الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة
 ).هـ١٣٧٩المعرفة،

  هـ٣٩٥نحو : ت(العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران(، 
 .)ت.دار العلم والثقافة، د: القاهرة(راهيم سليم، محمد إب:  تحقيق وتعليقط،.، دالفروق اللغوية

  ،ت.دار إحياء الكتب العربية، د: م.د(ط، .، دفصوص الحكم التعليقات علىعفيفي، أبو العال.( 

 ،قراءة في ضوابط التأويل وأبعادها المنهجية في الدراسات القرآنية  العلواني، رقية طه جابر
: م، تحت عنوان٢٠٠٦قي في مؤتمر عقد في بيروت،  بحث منشور على اإلنترنت، ألالمعاصرة،

باالشتراك بين المعهد العالمي للفكر اإلسالمي والملتقى " التطورات الحديثة في دراسة القرآن الكريم"
 .الفكري لإلبداع

 ،المعجم الموسوعي  ، وبمساعدة فريق عمل،)هـ١٤٢٤: المتوفى( أحمد مختار عبد الحميد عمر
 ).م٢٠٠٢ –ه ١٤٢٣مؤسسة سطور المعرفة، : الرياض(، ١، طم وقراءاتهأللفاظ القرآن الكري

  ،مركز الفكر : الرياض(فداء ياسر الجندي، : ، ترجمة١، طخرافة التطورغالغي، روبرت جميس
  ).ه١٤٣٦المعاصر، 

  ،موقع رحى : الرياض(ط، .، دالنفس والروح في القرآن الكريمالغيلي، عبدالمجيد بن محمد بن علي
 ).م٢٠١٥ –ه ١٤٣٦الحرف، 

  ،موقع رحى : الرياض(ط، .، دمن أفعال الخلق في القرآن الكريمالغيلي، عبدالمجيد بن محمد بن علي
  ).م٢٠١٣ –ه ١٤٣٤الحرف، 



 

 )٢٤٥٣(

 هـ ١٣٩٩دار الفكر، (ط، .، دعبد السالم محمد هارون: ، تحقيقمعجم مقاييس اللّغة، ابن فارس- 
 ).م١٩٧٩

 هـ٧٥١: المتوفى( بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  محمد بن أبي بكر بن أيوب،ابن القيم(، 
 ).ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت(ط، .دالروح، 

  ،دار : م.د(، ٢سامي بن محمد سالمة، ط: ، تحقيقتفسير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر
  ). م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠طيبة،

 الكليات معجم ، )هـ١٠٩٤: المتوفى( الحنفي الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء
مؤسسة : بيروت(ط، . محمد المصري، د-عدنان درويش : تحقيقفي المصطلحات والفروق اللغوية، 

  ).ت.الرسالة، د
  ،منشور بموقع مركز نماء للبحوث بحث، للقصص القرآني القراءة المعاصرةكنفودي، محمد 

 :والدراسات، على هذا الرابط
 http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=٤٠٨٤١  

  النكت ، )هـ٤٥٠: المتوفى(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي
  ).ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت(عبد الرحيم، السيد ابن عبد المقصود بن : ط، تحقيق.، دوالعيون

  ،مؤسسة أعمال الموسوعة : م.د(، ٢، طالموسوعة العربية العالميةمجموعة من العلماء والباحثين
  ). م١٩٩٩ –ه ١٤١٩للنشر والتوزيع، 

  ،المكتبة العصرية، : بيروت(، ١، طالموسوعة العربية الميسرةمجموعة من العلماء والباحثين
 ).م٢٠١٠ –ه ١٤٣١

  ،احه ١٤٢١المكتب اإلسالمي، : بيروت(، ١، طالماركسالمية والقرآنالمعراوي، محمد صي– 
  ).م٢٠٠٠

  ،هـ١٤١٤بيروت، دار صادر،(، ٣، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي(. 

  حقائق  مدارك التنزيل و،)هـ٧١٠:ت(النسفي، أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين
 - هـ ١٤١٩دار الكلم الطيب، : بيروت(، ١يوسف علي بديوي، ط: حققه وخرج أحاديثه التأويل،
 .) م١٩٩٨

  ،١محمد عوض مرعب، ط: ، تحقيقتهذيب اللغةالهروي، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري ،
  ).م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي،: بيروت(



– 

  )٢٤٥٤(

 



 

 )٢٤٥٥(

  
  
  

  
  

 
  :المقدمة

  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين
  :وبعد

 فإن من أوجه البالغة العربية التي انفردت بها عن جميع اللغات بالغة االلتفـات فـي                
ى غيـر  الكالم من جهٍة مخاطَبٍة إلى أخرى جديدة وذلك السترعاء السامع وشد انتباهه إل 

  .ذلك من األغراض التي قررها أهل البالغة
ويعود السبب في اختياري لهذا الموضوع إلى أهمية ربط أسـاليب البالغـة بـالقرآن               
الكريم ألنه نزل بلسان عربي مبين على وجـه التحـدي واإلعجـاز لبلغـاء العـرب                 

ويهـا  وفصحائهم ولذلك ال شك أنه سيكون محتوياً على أساليب وصـور بالغيـة ال يح     
كما أن أسلوب االلتفات تكرر في مواضع عديدة من هذا القسم من القرآن             ، كتاب غيره   

  .فأحببتُ حصر هذه المواضع وتتبعها على وجه االستقراء والتفصيل
وقد حاولتُ في هذا البحث المتواضع أن أقوم بدراسة بعض مواضـع االلتفـات التـي                

   ـل"يحتويها قسمـفَصوذلك بالرجوع إلى التفاسير التـي      ، الكريم  من سور القرآن    " الم
تعتني بإيراد أوجه البالغة وشرح أساليبها كتفسير الصابوني واأللوسي وابـن عاشـور             

  .وغيرهم
وكلي أمٌل أن أكون قد وصلتُ إلى نتيجة تتبين بها أهداف البحث وأغراضه وأن تكـون          

وداد /  به أسـتاذتي الـدكتورة     ثمرةُ البحث تتناسب مع الذوق البالغي الرفيع الذي تتمتع        
  .نوفل

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
  
  

 
 

   جامعة الملك سعود–كلية اآلداب 
  العربية السعوديةالمملكة 

  
  



– 

  )٢٤٥٦(

  :خطة البحث
  :وقسمين رئيسيين وخاتمة على التفصيل التالي، وتمهيد، يتكون البحث من مقدمة 

وخطة البحث ومـنهج    ، ومصادره  ، وأسباب اختياره   ، أهمية الموضوع   (المقدمة وفيها   
  )البحث
  )وأقوال العلماء فيه، وسبب تسميته بذلك ، وأقسامه ، " المفصل"معنى (د وفيه التمهي

  :وفيها، الدراسة النظرية : القسم األول
 تعريف االلتفات  
 صور االلتفات  
 شروط االلتفات  
 فوائد االلتفات  

وفيها أقوم بحصر اآليات القرآنية التي اشتملت علـى        ، الدراسة التطبيقية   : القسم الثاني   
 .وب االلتفات في جميع سور المفصل في القرآن الكريمأسل

  .ثم الخاتمة والفهرس وقائمة المصادر والمراجع
  :منهج البحث

ثم أفسرها تفسيراً مختصراً يتـضح بـه        ، أقوم بوضع اآلية القرآنية في أعلى الصفحة        
المعنى من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنـان للـشيخ عبـد الـرحمن      

  .وأبين جمالية االلتفات وفائدته، ثم أبين موضع االلتفات في اآلية ، سعدي ال
مع العزو للمصادر التي تحدثت عن موضع االلتفات والمشاركة في تقريـر الجماليـة               
البالغية لاللتفات بأسلوب تتضح معه شخصية الباحثة وأخرج به من حيز النقـل إلـى               

  .اإلضافة والمشاركة



 

 )٢٤٥٧(

  :وفيها، راسة النظرية الد: القسم األول 
 تعريف االلتفات  
 صور االلتفات 
 شروط االلتفات 
 فوائد االلتفات 

  : التمهيد 
إلى سـورة  ) ق(يطلق هذا االسم على سور القرآن التي تبدأ من سورة           : معنى المفصل   

  .في آخر القرآن) النَّاس(
  :ينقسم المفصل عند العلماء إلى ثالثة أقسـام: أقسامه
  .تبدأ من سورة الحجرات إلى آخر النازعاتطوال المفصل و . ١
 .أوساط المفصل وتبدأ من أول سورة عبس إلى آخر سورة البينة . ٢
 ١.قصار المفصل وتبدأ من سورة الزلزلة إلى آخر القرآن . ٣

المفصل بذلك لقـصر سـوره وقـرب انفـصال بعـضهن       سمى: سبب تسميته بذلك 
وذكـر  ، ن مـن سـوره      من بعض بوجود بسم اهللا الرحمن الرحيم بين كـل سـورتي           

بعضهم أن السبب يعود إلى أن آيات هـذا القـسم مـن القـرآن لـم يلحقهـا النَّـسخ                     
وقيل ألنـه سـوره قـصار فـصارت كـل سـورة بـذاتها               ، فلذلك سميت بالمفصل    

  ٢.كالفصل من الكالم
  :أقوال العلماء في المفصل

  :وهي، اختلف العلماء في بداية المفصل على عدة أقوال 
  الصف-الصافات – ق -الحجرات -محمد – الجاثية

  ٣.ولكن القول الذي ذهب إليه أكثر العلماء هو أنه يبدأ من سورة الحجرات

                                         
 ١/٦٣،  انظر تاريخ القرآن الكريم لمحمد طاهر الكردي -١
  ١/٢٤٥،  البرهان في علوم القرآن للزركشي -٢
  . نفس المرجع السابق-٣



– 

  )٢٤٥٨(

  :االلتفات 
هو اللي والصرفُ والتحول ،تقول لفته يلفتـه إذا أدار عنقـه مـن اليمـين إلـى                  : لغةً

الـشيء  وتلفـت إلـى      والتفـت التفاتـا،    ويقال لفت وجهه عن القوم ،صرفه،     . الشمال
 ١.ويقال لفت فالنا عن رأيه أي صرفته عنه ومنه االلتفات.. والتفت إليه 

أجئتنـا  : (   وذكر أبو زكريا الفراء في كتابه معاني القرآن االلتفات في قولـه تعـالى             
ف ويقـال مالفـك عـن فـالن أي      اللفت هـو الـصر   ٢) لتلفتنا عما وجدنا علية آباءنا    

  ٣.ماصرفك
انـصرافُ المـتكلِم عـن     (هو  ) هـ٢٩٦(ول ابن المعتز ت     وفي اصطالح البالغيين يق   

أو انـصرافُ  ، أو انصرافُ المتكلم عن الخطاب إلى اإلخبـار      ، اإلخباِر إلى المخاطبة    
  ٤)المتكلم من اإلخبار إلى التكلم أو االنصراف من التكلم إلى اإلخبار 
حٍد أو آيٍة واحدٍة وهذا     ووافقه ابن أبي اإلصبع  وزاد أن االلتفاتَ ال يكون إال في بيت وا             

  ٥.هو ما عليه جمهور البالغيين
، أما ابن األثير فيرى أنه انتقاٌل من خطاب حاضٍر إلى غائٍب أو من غائٍب إلى حاضٍر                 

  ٦.أو غير ذلك مما يأتي، أو من مستقبٍل إلى ماٍض، أو من فعٍل ماٍض إلى مستَقبل 
 عن اآلخر أو التعبيـر بأحـدهما         وأضاف بعد التعبير بأحدهما    ٧وكذلك قال الزمخشري  
  ٨وكذلك قال السكَّاكي نقالً عن السيوطي  ، فيما حقه التعبير بغيره 

وذاك أن  ، وسمي بذلك ألن الشجاعةَ هـي اإلقـدام         ، ويسمى االلتفاتُ شجاعةَ العربية     
        ما ال يستطيعه غيره الرجل الشجاع يركب ،         وكـذلك  ، ويتورد مـا ال يتـورد سـواه

                                         
   انظر لسان العرب البن منظور مادة لفت-١
  )٧٨(نس آية  سورة يو٢
    معاني القرآن للفراء -٣
  طبعة دار الكتب العلمية بيروت، خفاجي / تحقيق الدكتور ، ١٠٧البديع البن المعتز صـ : انظر-٤
، مصر ، لجنة إحياء التراث ، هـ١٣٨٣الطبعة الثانية  ، ١٢٤انظر التحرير والتحبير البن أبي اإلصبع صـ -٥

   ٤٠٨تحقيق محمد عويضة صـ 
    ١٩٨٧، طبعة دار الكتب العلمية األولى ، لمثل السائر البن األثير تحقيق كامل عويضة انظر ا-٦
  ١١صـ ، الجزء األول ،  تفسير الكشاف ٧
، ١٤٠٧طبعة دار إحياء العلوم        ، ٢٣٥صـ  ، ٢جـ،  انظر اإلتقان في علوم القرآن لجالل الدين السيوطي          -٨

  تحقيق محمد شريف سكر



 

 )٢٤٥٩(

فإن اللغة العربية تختص به دون سائر اللغات وهو خالصة علـم            ، تفات في الكالم    االل
  ١.البيان التي حولها يدندن وإليها تستند البالغة وعنها يعنعن

وأوضح الدكتور عبد الرحمن حبنكة أن البلغاء من ناطقي العربية كانت لديهم شـجاعة              
الخطـاب  (لتنقل بين طرق الكالم الثالث      أدبيةٌ بيانية استطاعوا بها أن يفاجئوا المتلقي با       

وااللتفـات لـه   ، مشيرين إلى أغراض بالغية يريدون التنبيـه عليهـا      ) والتكلم والغيبة 
لطائف نفيسة تكرر في القرآن استخدامه فهو فن بديع من فنون القول يتحقق به اقتـصاد     

  ٢.وإيجاز في العبارة
ر الجمهور أخص منه بتفـسير الـسكاكي    وااللتفاتُ في تفسي  (هالل عثمان   / قال الدكتور 

الخطـاب  (ألن النقل عنده أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطـرق الـثالث                 
أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريـق منهـا   ، ثم بطريق آخر  ) والتكلم والغيبة 

ر وعنـد الجمهـو  ، فترك وعدل إلى طريق آخر فيتحقق االلتفاتُ بتعبير واحـد عنـده          
فكل التفات عندهم التفاتٌ عنده     ، مخصوص باألول حتى ال يتحقق االلتفاتُ بتعبير واحد         

والمشهور عند الجمهور أن االلتفات هو التعبير عن معنى بطريق من           ، من غير عكس    
بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخـر مـن   ) الخطاب والتكلم والغيبة (الطرق الثالثة   

 يكون التعبير الثاني على خالف ما يقتضيه الظـاهر ويترقبـه            الطرق الثالثة بشرط أن   
  ٣) السامع

  :صور االلتفات
  :هناك صور لاللتفات منها ستُّ مطردةٌ عند جمهور البالغيين 

حيث أقبل  ، ووجهه حث السامع وبعثه على االستماع       ، االلتفاتُ من التكلم للخطاب     -١ 
كقوله ، وخصصه بالمراجعة ، ول الزركشي   المتكلم عليه وأنه أعطاه فضل عناية كما يق       

فالتفت مـن   ، األصُل وإليه أرجع     (٤)ومالي ال أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون      (تعالى  
التكلم إلى الخطاب وفائدته أنه أخرج الكالم في معرض مناصحته لنفـسه وهـو يريـد               

م لكونه في مقـام     ثم التفت إليه  ، نصح قومه تلطفاً وإعالماً أنه يريد لهم ما يريده لنفسه           

                                         
  ١/٤٠٨بن األثير انظر المثل السائر ال١
  هـ١٤١٦الطبعة األولى دار القلم بدمشق  ، ١جـ ، ٤٧٩عبد الرحمن حبنكة صـ /  البالغة العربية للدكتور٢
   الرياض-مكتبة الرشد  ، ١٤٢٥الطبعة األولى  ، ١٣٨صـ،  فصول من علم المعاني الدكتور هالل عثمان ٣
  ٢٢ سورة يس آية ٤



– 

  )٢٤٦٠(

فإن قومه لما أنكروا عليـه عبادتـه هللا         (ثم يكمل السيوطي     ١)تخويفهم ودعوتهم إلى اهللا   
، أخرج الكالم معهم في معرض التقبيح عليهم بأنه يقبح منه أنه ال يعبد فاطره ومبدعـه         

والواو هنا للحال لذلك أصبحت جملة الحال عبـارة         ، ) وإليه ترجعون (ثم حذرهم بقوله    
  ٢)عن جملتين فاكتمل شرطها

أوجز هنا في العبارة وأشعرهم بأسلوب غير مباشر أنهم  قد كان            : يقول الدكتور حبنكة    
ألنهـم سـيرجعون إليـه وسيحاسـبهم        ) إليه ترجعـون  (عليهم أن يؤمنوا كما آمن هو       

  ٣.ويجازيهم
نا يكتبـون   قل اهللا أسرع مكراً إن رسل     (االلتفات من الخطاب إلى التكلم كقوله تعالى        -٢

للمخاطـب  ) قل( على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة المخاطب فالضمير في           ٤)ما تمكرون 
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحـيم         (لللمتكلم وكذلك قوله تعالى     ) رسلنا(وفي  
ولعل الغرض من االلتفات القصد إلى تنزيه اهللا تعالى ودفـع تـوهم             ،  فقد التفت  ٥)ودود

  ٦. الجالل المذكور إلى آلهتهم انصراف صفات
جاء الخطـاب  ( ويقول الدكتور هالل عثمان      ٧ويقول السيوطي أن مثله لم يقع في القرآن       

وذلك ليدلل علـى أن اهللا  ) ربي(ثم التفت إلى التكلم في قوله      ) واستغفروا ربكم (في قوله   
  ٨.واحد ال شريك له

حتى إذا كنتم في الفلك     (ه تعالى   االلتفات من الخطاب إلى الغيبة يقول الزركشي كقول       -٣
وفائدة العدول من خطـابهم إلـى       ) جرين بهم (إلى  ) كنتم( فقد التفت عن     ٩)وجرين بهم   

إذ لو استمر على خطابهم لفاتت الفائدة       ، حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من فعلهم وكفرهم        
جـرين  (ل  ويرى أنه لو قـا    ، وقيل بأن الخطاب كان أوالً مع الناس مؤمنهم وكافرهم          ، 

                                         
  ٣/٣٦٣البرهان للزركشي  ١
  ٢/٢٣٦ للسيوطي اإلتقان-٢
  ١/٤٨٤ البالغة العربية -٣
  ٢١ سورة يونس آية -٤
  ٩٠ سورة هود آية ٥
  ٣/٣٦٥البرهان للزركشي  ٦
  ٢/٢٣٦ اإلتقان للسيوطي -٧
   ١٣٨صـ، هالل عثمان / للدكور،  فصول من علم المعاني ٨
  ٢٢ سورة يونس آية ٩



 

 )٢٤٦١(

فالتفت عن األول لإلشارة إلى االختصاص بهؤالء فـي آخـر           ، للزم الذم للجميع    ) بكم
  ١. اآلية فعدل عن الخطاب العام إلى الذم الخاص

ولما أِمنوا غـاب  ، خاطبهم خطاب الحاضرين عندما خشوا الهالك     : (وأضاف السيوطي 
، م اهللا بـصيغة الغيـاب   فلما غابوا ذكـره ، حضورهم كعادة اإلنسان إذا أمن غاب قلبه    

   .٢)وهذه إشارة صوفية
ولعل رأي األخوين علوان في كتابهم أنه يستدعي اإلنكار فبعد أن يتعرف اإلنسان على               

  ٣.هذه النعم ثم ينجيه اهللا من الكرب لم يشكره وإنما بغى وتجبر 
ألنهـم  بسيوني أن هذا التشهير بهم والتعجب منهم وافقه االلتفات عنهم           / ويقول الدكتور 

   ٤.بكفرهم وجحودهم لم يعودوا أهال للخطاب
وألن الخطاب موجه لزمرٍة من الناس إذ منهم مؤمنين         (وللدكتور حبنكة رأي آخر يقول      

ومنهم كافرين فتحدث عن هذه الزمرة بالغيبة إشعاراً لهم بـاإلعراض والتأنيـب علـى           
  ٥)فعلتهم القبيحة المنافية للدين

وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئـتم شـيئا        (لخطاب كقوله تعالى     االلتفات من الغيبة ل    -٤
  ٦)إداً

للداللة على أن من قال مثـل قـولهم ينبغـي أن            ، لم يقل لقد جاؤوا     (  يقول الزركشي   
 أما األخوان علوان فـذكرا  ٧)كأنه يخاطب قوما حاضرين، يكون موبخاً منكَراً عليه قوله    

عم اتخاذ الرحمن ولداً ال شك أنه مقتـون فـي دينـه             أن الهدف هنا التوبيخ ألن من يز      
وتوبيخُ الحاضر أشد ألمـاً ونكايـةً مـن      ، ويستنكر منه هذا القول اآلثم وينبغي توبيخه        

  ٨)الغائب

                                         
  ٢/٢٣٦واإلتقان للسيوطي  ، ٣/٣٦٦البرهان : انظر ١
  ٢/٢٣٧سيوطي  اإلتقان لل٢
الجامعـة   ، ١٩٩٨، الطبعة الثانيـة     ، ٩٧صـ  ، نعمان علوان   ، محمد علوان   / للدكتور،  من بالغة القرآن   ٣

  اإلسالمية غزة
   مصر-مطبعة الحسين  ، ١٤١٣الطبعة األولى  ، ١٥٧صـ ،  انظر من بالغة القرآن للدكتور بسيوني فيود -٤
  ٤٨٩ -٤٨٨صـ،  البالغة العربية للدكتور حبنكة ٥
  )٨٨(سورة مريم آية -٦
  ٢/٢٣٨واإلتقان للسيوطي  ، ٣/٣٧١ البرهان للزركشي ٧
  ٩٧ من بالغة القرآن لمحمد علوان  و نعمان علوان صـ ٨



– 

  )٢٤٦٢(

إن هذا االلتفات الغاضب المتوعد لعظم االفتراء علـى اهللا بهـذا            ( ويقول الدكتور فيود    
  ١)الكالم الشنيع

أوالً تثبيـت المـؤمنين     (ائدة االلتفات في هذه اآلية فيقول       ويتحدث الدكتور حبنكة عن ف    
  ٢)وتأنيب المفترين بارتكابهم ألمر بالغ النكارة والفظاعة والشناعة، على عقيدة التنزيه 

واهللا الذي أرسل الرياح فتثيـر سـحاباً        (قال تعالى   ،  االلتفات من الغيبة إلى التكلم       -٥
لما كان سوق السحاب إلى البلد إحياء لألرض بعـد          وفائدته أنه    ٣..)فسقناه إلى بلد ميت   

موتها بالمطر داالً على القدرة الباهرة واآلية العظيمة التي ال يقدر عليها غيره عدل عن               
وأشار الزمخشري إلـى  ، لفظ الغيبة للتكلم ألنه أدخل في االختصاص وأدل عليه وأفخم        

  ٤.قدرة وأنه ال يدخل تحت قدرة أحدأن فائدة االلتفات للتكلم التنبيه على التخصيص بال
ويقول األخوان علوان أن إرسال الريح وإثارة السحب وإحياء الموات ال يتأتى إال مـن               

  ٥.اهللا 

ويقول الدكتور عبد الفتاح ال شين أنه لإلشعار بأن منافع العبـاد فـي سـوق الـسحاب       
  ٦.ولما كانت فيها المنفعة التفت للتكلم من الغيبة، وإحياء الموات 

  ٧.  ويقول الدكتور حبنكة أنه إيقاظٌ للذهن للتفكر في منة اهللا
 االلتفات من التكلم إلى الغيب ووجهه أن يفهم السامع أن هذا نمط المـتكلم وقـصده          -٦

من السامع حضر أو غاب وأنه في كالمه ليس ممن يتلون ويتوجه ويبدي فـي الغيبـة                 
إلى الغيبة اإلبقاء علـى المخاطـب مـن    وأراد باالنتقال ، خالف ما يبديه في الحضور    

كقولـه  ، قرعه في الوجه بسهام الهجر فالغيبة أروح له وأبقى على ماء وجهه أن يفوت           

                                         
  ١٦١ - بسيوني فيود –انظر من بالغة النظم القرآني  ١
  ٤٩٢حبنكة صـ /  انظر البالغة العربية للدكتور-٢
  ٩ سورة فاطر آية ٣
  ٢/٢٣٨واإلتقان للسيوطي  ، ٣/٣٦٨للزركشي  انظر البرهان -٤
  ٩٥ من بالغة القرآن لمحمد علوان  و نعمان علوان صـ -٥
 مصر –الطبعة األولى  دار المعارف  ، ٢١٩ صـ – عبد الفتاح الشين –المعاني في ضوء أساليب القرآن       -٦
- ١٩٧٦  
  ٤٩٠ البالغة العربية لعبد الرحمن حبنكة صـ ٧



 

 )٢٤٦٣(

 ١)فـآمنوا بـاهللا ورسـوله     (إلى قولـه    ) يأيها الناس إني رسول اهللا إليكم جميعاً      (تعالى  
  :وعدل عنه لنكتتين) آمنوا باهللا وبي(واألصل 
  .نفسه بالعصبية لهادفع التهمة عن : إحداهما
تنبيههم على استحقاقه االتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة مـن النبـوة              : الثاني

واألمية التي هي أكبر دليل على صدقه وأنـه ال يـستحقُّ االتبـاع لذاتـه بـل لهـذه                    
  ٢.الخصائص

ولاللتفات صور أخرى زاد بها بعض العلماء هذه الصور السابقة التـي نـص عليهـا                
  :مهور ومنهاالج

 ًوتحته لطائف عدةٌ منها، التبادل بين األفعال وصيغتها : أوال:  
أنـه  (وهذا القسم يقول عنه ابـن األثيـر         ، الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل األمر        

وأنه ليس االنتقال فيه من صيغة إلى صيغة طلباً للتوسع في أساليب الكالم             ، كالذي قبله   
إنما يقصد إليه تعظيماً لحال من أجرى عليه الفعل المـستقبل           فقط؛ بل ألمر وراء ذلك و     

قال إني أشهد   (ومنه قوله تعالى    ، وبالضد فيمن أجري عليه فعل األمر       ، وتفخيماً لألمر   
ولـم يقـل   ) أشـهد اهللا واشـهدوا  ( فإنه إنما قال ٣)اهللا واشهدوا أني بريء مما تشركون    

اده اهللا على البراءة من الـشرك صـحيح         ألن إشه ، ليكون موازنا له وبمعناه     ) أشهدكم(
ولذلك عدل  ، وأما إشهادهم فما هو إال تهاون بهم وداللةٌ على قلة المباالة بأمرهم           ، ثابت  

  ٤)به عن اللفظ األول الختالف ما بينهما وجيء به على لفظ األمر
 لمـا   بل إنما يفعله توكيـداً    ، إال أنه ليس كاألول     ، الرجوع من الفعل الماضي إلى األمر     

قـل أمـر ربـي بالقـسط     (أجرى عليه فعل األمر لمكان العناية بتحقيقه كما قال تعالى         
أمـر ربـي بالقـسط وبإقامـة        :  وكان تقدير الكالم     ٥)وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد    

                                         
  ١٥٨ سورة األعراف -١
  ٢٣٦/ ٢واإلتقان للسيوطي  ، ٣/٣٦٥ انظر البرهان للزركشي ٢
  )٥٣( سورة هود آية ٣
  ٢/٢٤٠اإلتقان للسيوطي ، ٣/٣٨٦البرهان للزركشي  ، ٤١٥ المثل السائر البن األثير -٤
  )٢٩(سورة األعراف آية -٥



– 

  )٢٤٦٤(

فعدل إلى فعل األمر عن ذلك للعناية بتوكيده في نفوسهم فـإن    ، وجوهكم عند كل مسجد     
  ١)ثم أتبعوها باإلخالص الذي هو عمل القلب،  عباده الصالة أوكد فرائض اهللا على

إن الذين كفروا ويصدون عـن سـبيل        (الرجوع من الماضي إلى المستقبل كقوله تعالى        
  ٣ للداللة على أنه في كل وقت بصدد الصدود عن سبيل اهللا ٢)اهللا

ان ذلـك  يقول ابن األثير اعلم أن المستقبل إا أتي به في حالة اإلخبار عن وجود الفعل ك            
وذلك ألن المستقبل يوضح الحالة التـي يقـع فيهـا           ، أبلغ من اإلخبار بالفعل الماضي      

 ٤)ويستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع يشاهدها
وهو عكس ما تقدم وفائدته أن الفعل الماضـي إذا  : اإلخبار عن المستقبل بالفعل الماضي   

،  وأوكد في تحقيق الفعل وإيجـاده أخبر به عن المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ          
وإنما يفعل ذلـك إذا كـان الفعـل    ، ألن الفعل الماضي يعطي المعنى أنه قد كان ووِجد     

ويوم ينفخُ فـي الـصور   (المستَقبل من األشياء العظيمة التي يعظم وجودها كقوله تعالى    
وهـو  ) خُينف(بالماضي بعد قوله    ) ففزع( قال   ٥)ففزع من في السماوات ومن في األرض      

مستقبل لإلشعار بتحقُّق الفزع وأنه كائن ال محالة ألن الماضي يدل على وجـود الفعـل     
وذلك لنبين هيئة الفعل باستحضار صورته ليكون حاضراً للـسامع   ، ٦وكونه مقطوعاً به  

  .وكأنه شاهدا
وصيغ التبادل هذه قد نص عليها بعض البالغيين المعاصرين مثل توفيق الفيل في كتابه              

ونص عليها غيره من البالغيين مثل الدكتور عبد الرحمن حبنّكة في           ،  ٧الغة التراكيب ب
 .٤٨٣الصفحة " البالغة العربية"كتابه 

  

                                         
  ٢/٤٢٠اإلتقان للسيوطي  ، ٣/٣٨٦البرهان للزركشي ، ٤١٦ انظر المثل السائر البن األثير١
  )٢٥(سورة الحج آية -٢
  ٣/٣٨٦ البرهان للزركشي ٣
  ٤١٦ المثل السائر البن األثير -٤
  )٤٧( سورة الكهف آية -٥
  ٤١٩المثل السائر البن األثير -٦
، مكتبـة اآلداب بالقـاهرة    ، ٢٩٨-٢٩٤توفيق الفيل ص/ للدكتور، دراسة في علم المعاني  ، بالغة التراكيب    ٧

  .م١٩٦٧طبعة 



 

 )٢٤٦٥(

 األثيـر أيـضاً         :االنتقال بين صيغ العدد     : ثانيا قـال  ، وقد ذكره التنوخي وابن
ن ومما يقرب من االلتفات أيضاً االنتقال من خطاب الواحد واالثنـي          (الزركشي  

  :إلى خطاب آخر وهو ستة أقسـام
أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا      (كقوله تعالى   : االنتقال من خطاب الواحد إلى االثنين     

  ١)وتكون لكما الكبرياء في األرض
يا أيهـا النبـي إذا طلقـتم النـساء     (كقوله تعالى : االنتقال من خطاب الواحد إلى الجمع 

لعدتهن ٢)فطلقوهن  
  ٣)قال فمن ربكما يا موسى(كقوله تعالى :ل من خطاب االثنين إلى الواحد االنتقا

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا      (كقوله تعالى   : االنتقال من خطاب االثنين إلى الجمع     
  ٤)لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة

  ٥)وبشر المؤمنينوأقيموا الصالة (كقوله تعالى : االنتقال من خطاب الجمع إلى الواحد 
يا معشر الجن واإلنس إن استطعتم      (كقوله تعالى   : االنتقال من خطاب الجمع إلى التثنية       

فبـأي آالء   * أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فانفذوا ال تنفـذون إال بـسلطان              
  ٦)ربكما تكذبان

  ٧وقد نص على هذا النوع العددي من أنواع االلتفات جمع من البالغيين 
 ًجـاء فـي    (الذي أشار إليه ابن أبي األصبع حيث قال         : التفاتُ الضمائر : ثالثا

وهو أن يتقدم المتكلم في كالمـه  ، القرآن قسم غريب لم أظفر بمثاله في الشعر     
مذكورين مرتين ثم يخبر عن األول منهما وينصرف عن اإلخبار عنـه إلـى              

ِإن اإلنْـسان   (كقوله تعالى   ، اإلخبار عن الثاني ثم يعود إلى اإلخبار عن األول          
   ِه لَكَنُودبِلر *     لَشَِهيد لَى ذَِلكع ِإنَّهو *   ِر لَشَِديدالْخَي بِلح ِإنَّهانـصرف عـن    ) و

                                         
  )٧٨( آية سورة يونس-١
  )١(سورة الطالق  آية -٢
  )٤٩( سورة طه آية -٣
  )٨٧( سورة  يونس ٤
  )٨٧(سورة يونس ٥
  )٣٤-٣٣(سورة الرحمن آية ٦
  ٢/٢٤١اإلتقان للسيوطي ، ٣/٣٨٤البرهان للزركشي ، ٤٢٠المثل السائر البن األثير :  انظر٧



– 

  )٢٤٦٦(

وقال هـذا يحـسن أن يـسمى        ، اإلخبار عن اإلنسان إلى ربه ثم إلى اإلنسان         
  ١)التفات الضمائر

  :شروط االلتفات
غة على أن شرط االلتفات األول واألساسـي هـو أن يكـون             نص جمهور علماء البال   

الضمير المنقُل إليه عائداً في نفس األمر إلى الضمير المنتقل عنه وأن يخالف مقتـضى               
  ٢.الظاهر وما يترقبه السامع من كالم

وممـن نـص علـى ذلـك     ،  وزاد بعضهم على ذلك شرطاً وهو أن يكون في جملتين   
  ٣.سيوطي في اإلتقانوال، الزمخشري في الكشاف 

وفي هذا نظر؛ فقد وقع في القـرآن  (وخالفهما في ذلك الزركشي في كتابه البرهان وقال    
  ٤)ولم يكن بين جملتين، مواضع االلتفاتُ فيها وقع في كالٍم واحٍد 

  ) :أثر االلتفات وقيمته البالغية(فوائد االلتفات 
  .لاللتفات فوائد عامةٌ وأخرى خاصة

وفي ذلك تنشيطٌ للـسامع واسـتجالب       ، تفنُّن واالنتقال من أسلوب آلخر      ال: فمن العامة 
لما جبلت عليه النفوس من حـب التـنقالت   ، إلصغائه وصيانةٌ له عن الضجر والمالل       
  .والسالمة من االستمرار على منوال واحد

  :ومنها، أما فائدته الخاصة فتظهر في كل موضٍع بحسب اللطيفة التي تظهر فيه 
 االختـصار   – إفادة المعنى    - اإلعراض – االختصاص   – التوبيخ   – التعظيم   –لغة  المبا(

  ٥..) التعجب– الترفق والتلطف -واإليجاز

                                         
  ١٢٥ التحرير والتحبير البن أبي األصبع  صـ ١
  ٣/٣٨١البرهان للزركشي ، ١٢٣التحرير والتحبير البن أبي األصبع ، ٤١٢ر البن األثيرالمثل السائ: انظر-٢
  ٢/٢٣٩ اإلتقان للسيوطي ٣
  ٣/٣٨١ البرهان للزركشي -٤
 ، ٤٢٢المثل السائر البـن األثيـر       ، ٣٧٩-٣/٣٧٤البرهان للزركشي    ، ٢/٢٣٥اإلتقان للسيوطي   :  انظر   -٥

من بالغـة القـرآن     ، ١٤٠ول من علم المعاني للدكتور هالل عثمان        فص، ٤٨٢البالغة العربية للدكتور حبنكة     
  .٢٥٠ صـ -٢٢٠الشين صـ/ المعاني في ضوء أساليب القرآن للدكتور ، ٩٨ صـ– ٢٣لألخوين علوان صـ



 

 )٢٤٦٧(

  -:الدراسةُ التطبيقيـة: القسم الثاني
 سـلْطَاٍن ِإن    ِإن ِهي ِإلَّا َأسماء سميتُموها َأنْتُم وَآباُؤكُم ما َأنْزَل اللَّه ِبها ِمـن            (قوله تعالى   

  ١)يتَِّبعون ِإلَّا الظَّن وما تَهوى الَْأنْفُس ولَقَد جاءهم ِمن ربِهم الْهدى
  :تفسير اآلية

لما ذكر تعالى ما جاء به محمد صلى اهللا عليه وسلم من الهدى ودين الحـق، واألمـر               (
عبادة من ليس له من أوصـاف       بعبادة اهللا وتوحيده، ذكر بطالن ما عليه المشركون من          

الكمال شيء، وال تنفع وال تضر، وإنما هي أسـماء فارغـة عـن المعنـى، سـماها                  
المشركون هم وآباؤهم الجهال الضالل، ابتدعوا لها مـن األسـماء الباطلـة التـي ال                 
تستحقها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضالل، فاآللهة التي بهذه الحال، ال تـستحق             

  ٢)من العبادةمثقال ذرة 
  :قال الشوكاني

ما يتبعون فيما ذكر من التـسمية ،        : أي  } ِإن يتَِّبعون ِإالَّ الظن     { : ثم أخبر عنهم بقوله     
والعمل بموجبها إالَّ الظن الذي ال يغني من الحق شيًئا ، والتفت من الخطاب إلى الغيبة                 

  ٣.إعراضاً عنهم وتحقيراً لشأنهم
ة يجسـد مقدار هؤالء عند اهللا حيث تركهم في منتـصف اآليـة   وهذا االلتفات إلى الغيب   

وأعرض عنهم وجعلهم بمنزلة الغائب لتتكون عند قارئ اآلية صورةٌ حقيقيةٌ عن الباطل             
وأهله بأنهم كالمعدومات تماماً ألنهم خلوا من القيم التي يسمو بها اإلنسان ويرتفع وهـي        

 هذه العبودية يقل مقدار اإلنسان حتى يصبح في         وبقدر التفريط في  ، االمتثال لطاعة اهللا    
  .منزلة المعدومات

ِإن تَتُوبا ِإلَى اللَِّه فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما وِإن تَظَاهرا علَيِه فَِإن اللَّه هـو مولَـاه                (قوله تعالى   
   ٤)ِهير وِجبِريُل وصاِلح الْمْؤِمِنين والْملَاِئكَةُ بعد ذَِلك ظَ

                                         
  )٢٣( سورة النجم آية -١
منـان  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم ال      "تفسير السعدي المطبوع بهامش المصحف الشريف والمسمى      --٢

  ٨١٩صـ، هـ ١٤٢٤ طبعة مكتبة الرشد الرياض عام ٨١٩صـ" للشيخ عبد الرحمن السعدي
عبد الرحمن / تحقيق الدكتور، تح القدير الجامع بين فنَّي الرواية والدراية من علم التفسير لإلمام الشوكاني       - -٣

  ، هـ١٤١٨عام ،  المنصورة – طبعة دار الوفاء ١٤٤صـ، ٥جــ، عميرة 
  )٤(يم آية  التحر-٤



– 

  )٢٤٦٨(

  :تفسير اآلية
الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه صلى اهللا عليه وسلم عائشة وحفصة رضـي             
اهللا عنهما، كانتا سببا لتحريم النبي صلى اهللا عليه وسلم على نفسه ما يحبه، فعرض اهللا                

مالت وانحرفت  : عليهما التوبة، وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت أي          
ما ينبغي لهن، من الورع واألدب مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم واحترامه، وأن ال               ع

تعاونا على ما يشق عليه، ويستمر هـذا األمـر       : أي} وِإن تَظَاهرا علَيِه    { يشققن عليه،   
: أي} عد ذَِلـك ظَِهيـر      فَِإن اللَّه هو مواله وِجبِريُل وصاِلح الْمْؤِمِنين والْمالِئكَةُ ب        {منكن،  

الجميع أعوان للرسول، مظاهرون، ومن كان هؤالء أعوانه فهو المنصور، وغيره ممن            
يناوئه مخذول ، وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين، حيث جعل الباري نفـسه          

  ١.الكريمة، وخواص خلقه، أعوانًا لهذا الرسول الكريم
  :قال األلوسي

خطاب لحفصة وعائشة رضي اهللا تعالى عنهما على االلتفات مـن           } ى اهللا   ِإن تَتُوبا ِإلَ  { 
الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في المعاتبة فإن المبالغ في العتاب يصير المعاتب أوالً بعيداً              

 ٢.عن ساحة الحضور ، ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه بما يريد 
ر الـشيخ الـصابوني فـي صـفوة         وإلى نفس هذا الغرض البالغي من االلتفات أشـا        

  ٣.التفاسير
حيثُ كانت السورة فـي سـياق     ، وهذه الصورة القرآنيةُ عند تأملها يتضح أثر االلتفات         

وفي أثناء هذا السرد الـذي  ، سرد القصة التي حصلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
إذا بالخطـاب   فجـأةً؛؛   ،أصغى له المؤمنون ومنهم زوجات النبي صلى اهللا عليه وسلم           

وهذا أبلغُ مـا  ، السردي يتحول إلى خطاب موجٍه لشخصيتين معينتين من بين المؤمنين          
يستقر به العتاب في نفسيهما بخالف ما لو توجه الخطاب إلى كل زوجة تحمل زوجهـا            

  .على معاقبة نفسه بتحريم الطيبات

                                         
  ٨٧٢صفحة ،  تفسير السعدي -١
/ ١٤جـ ،  تحقيق علي عطية ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم تأليف السيد محمود األلوسي البغدادي -٢

  ٣٤٧صـ / ١٤جـ ، هـ ١٤١٥عام ،طبعة دار الكتب العلمية ببيروت ، ٣٤٧صـ 
  ١٥٤٣صـ ، هـ ١٤٢٤عام ، لعصرية بيروت طبعة المكتبة ا،  صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني --٣



 

 )٢٤٦٩(

  ١) ا علَيكُم كَما َأرسلْنَا ِإلَى ِفرعون رسولًا ِإنَّا َأرسلْنَا ِإلَيكُم رسولًا شَاِهد(قوله تعالى
  :تفسير اآلية

احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي األمي العربي البشير النذير، الـشاهد علـى األمـة           
بأعمالهم، واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروها، فتعصوا رسـولكم،            

هللا إليه موسى بن عمران، فدعاه إلى اهللا، وأمره بالتوحيد،          فتكونوا كفرعون حين أرسل ا    
  ٢.شديدا بليغا: فأخذه اهللا أخذا وبيال أي فلم يصدقه، بل عصاه،

  :قال األلوسي
}    كُملْنَا ِإلَيسخطاب للمكذبين أولى النعمة سواء جعلوا القائلين أو بعـضهم ففيـه            } ِإنَّا َأر

لموقع أي أنا أرسلنا إليكم أيها المكذبون مـن أهـل           التفات من الغيبة وهو التفات جليل ا      
كَما {من الكفر والعصيان    يشهد يوم القيامة بما صدر عنكم       } رسوالً شاهدا علَيكُم    { مكة  

هو موسى عليه السالم وعدم تعيينه لعدم دخله في التـشبيه          } َأرسلْنَا إلى ِفرعون رسوالً     
  ٣.أو ألنه معلوم غني عن البيان

يـوم  *وطَعاما ذَا غُصٍة وعذَابا َأِليما  *ِإن لَدينَا َأنْكَالًا وجِحيما     ( اآليات السابقة لهذه اآلية     
  ٤)تَرجفُ الَْأرض والِْجباُل وكَانَِت الِْجباُل كَِثيبا مِهيلًا 

ون إلى حالٍة فظيعٍة     كانت في سرد مشاهد يوم القيامة وهذه المشاهد تتغير فيها حالة الك           
فلما استغرق النص القرآني في ذكـر هـذه التغيـرات           ، لم يعهدها البشر في تاريخهم      

توجه إلى المشركين الذين ال شك أنهم كانوا يتابعون خبر هذه األحداث            ، الكونية الهائلة   
ـ    ، ولو من باب التعجب والفضول       ون ليتمكن من قلوبهم وآذانهم المصغية لخبر تبدل الك

ولذلك كان هذا االلتفات كأنه استدراج ألسماعهم ليـستقر فيهـا           ، عن حالته يوم القيامة     
  .الخطاب بمنة اهللا ببعثة نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم

  ٥.إن الغرض من االلتفات هو التقريع والتوبيخ على عدم اإليمـان :وقال الصابوني

                                         
  )١٥( المزمل آية -١
  ٨٩٤ -٨٩٣صـ ،  تفسير السعدي -٢
  ١٥/١٢٠  تفسير األلوسي -٣
  )١٦ -١٤( سورة المزمل آية -٤
  ١٥٩٩صـ ،  صفوة التفاسير الصابوني -٥



– 

  )٢٤٧٠(

وَل اللَِّه لَو يِطيعكُم ِفي كَِثيٍر ِمن الَْأمِر لَعِنتُّم ولَِكن اللَّـه            واعلَموا َأن ِفيكُم رس   (قوله تعالى   
               ـمه ُأولَِئـك انيالِْعصوقَ والْفُسو الْكُفْر كُمِإلَي هكَرو ِفي قُلُوِبكُم نَهيزو انالِْإيم كُمِإلَي ببح

وناِشد١)الر  
  :تفسير اآلية

ليكن لديكم معلوما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بين أظهـركم، وهـو الرسـول                 
الكريم، البار، الراشد، الذي يريد بكم الخير وينصح لكم، وتريدون ألنفسكم مـن الـشر               
والمضرة، ما ال يوافقكم الرسول عليه، ولو يطيعكم في كثير من األمـر لـشق علـيكم                 

واهللا تعالى يحبب إليكم اإليمان، ويزينه فـي قلـوبكم،          وأعنتكم، ولكن الرسول يرشدكم،     
بما أودع اهللا في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره، وبما ينصب على الحق من الـشواهد،                
واألدلة الدالة على صحته، وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم، من توفيقـه               

هـي مـا دون   : نوب الكبار، والعصيانالذ: لإلنابة إليه، ويكره إليكم الكفر والفسوق، أي  
ذلك من الذنوب بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر، وعدم إرادة فعله، وبما نصبه من                
األدلة والشواهد على فساده، وعدم قبول الفطر له، وبما يجعله اهللا مـن الكراهـة فـي                 

  .القلوب له
 }  إلـيهم، وكـره إلـيهم الكفـر        الذين زين اهللا اإليمان في قلوبهم، وحببه        : أي} ُأولَِئك

الذين صلحت علومهم وأعمالهم، واسـتقاموا      : أي} هم الراِشدون   { والفسوق والعصيان   
  ٢.على الدين القويم، والصراط المستقيم

  ٣.التفات من الخطاب إلى الغيبة: } أولئك هم الراشدون { :قال أبو حيان
  ٤.وهذا من المحسنات البديعية: قال الصابوني 

ه اآليةُ جاءت في طريقة اإلخبار من اهللا تعالى بمنته على المـؤمنين ببعثـة النبـي           وهذ
صلى اهللا عليه وسلم حيث جاء يحبب إليهم الخير و يدلهم على اهللا ليزينه فـي قلـوبهم                  

                                         
  )٧( الحجرات آية -١
  ٨٠٠ تفسير السعدي صفحة -٢
 طبعة مكتبة عباس الباز ١١٠صـ  ، ٨جـ، ، ق عادل عبد الموجود تحقي،  تفسير البحر المحيط ألبي حيان       -٣
  هـ ١٤٢٢عام ، 
  ، هـ ١٤٢٤عام ،  طبعة المكتبة العصرية بيروت ١٣٧٩صـ ،  صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني -٤



 

 )٢٤٧١(

ثم أتبع اهللا هذه المنَّة بأن من سعى لالتـصاف          ، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان      
  .مره إلى رشاد ويصلح اهللا له عمله ودينه ودنياه وآخرتهبهذه الصفات سيكون أ

يوم تَرى الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت يسعى نُورهم بين َأيِديِهم وِبَأيمـاِنِهم بـشْراكُم        (قوله تعالى   
ارا الَْأنْهِتهتَح ِري ِمننَّاتٌ تَجج مو١..)الْي  

  :تفسير اآلية
يوم تَـرى الْمـْؤِمِنين   { : -مبينا لفضل اإليمان واغتباط أهله به يوم القيامة     -الى  يقول تع 

       اِنِهممِبَأيو ِديِهمَأي نيب مهى نُورعسْؤِمنَاِت يالْمإذا كان يـوم القيامـة، وكـورت        : أي} و
الشمس، وخسف القمر، وصار الناس في الظلمة، ونصب الصراط على مـتن جهـنم،              
فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فيمشون بأيمـانهم            
ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب، كل على قدر إيمانه، ويبـشرون عنـد ذلـك                

ِلـك  بشْراكُم الْيوم جنَّاتٌ تَجِري ِمن تَحِتها األنْهار خَاِلِدين ِفيهـا ذَ  { : بأعظم بشارة، فيقال  
 ِظيمالْع زالْفَو و٢فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم} ه.  

 : قال أبو حيان
إلـى  } بـشراكم   { وال مخاطبة هنا ، بل هذا من باب االلتفات من ضمير الخطاب في              

ولو جرى على الخطاب ، لكان التركيب خالداً أنتم فيهـا           . } خالدين  { ضمير الغيبة في    
  .البيان، وااللتفات من فنون 

وفي هذا االلتفات بيان في غاية اإلبداع حيث ذكر جريان النور بـين أيـدي المـؤمنين              
فكـأن  ، والمؤمنات وإحاطته بجميع جهاتهم والحديث عنهم وهم في ضـمير الغائـب             

الشوق إلى هذه الحالة استحكم في نفوسهم وهم يتلون القرآن ويسمعونه فقربهم اهللا إليـه               
بـشراكم اليـوم   (اً لجدارتهم بهذه األنوار وزيادة في النعيم فقـال        بخطاب الحاضر تأكيد  

  )جناتٌ

                                         
  )١٢( سورة الحديد آية -١
  ٨١٩ تفسير السعدي صفحة -٢



– 

  )٢٤٧٢(

   ١)ِلمن شَاء ِمنْكُم َأن يتَقَدم َأو يتََأخَّر* نَِذيرا ِللْبشَِر (قوله تعالى  
 : تفسير اآلية

 فإذا أعلمناكم بها، وكنتم على بصيرة من أمرهـا، فمـن       ) الحديثُ السابقُ كله عن النار    (
شاء منكم أن يتقدم، فيعمل بما يقربه من ربه، ويدنيه مـن رضـاه، ويزلفـه مـن دار                   
كرامته، أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه اهللا ويرضاه، فيعمل بالمعاصي، ويتقرب إلى              

  .٢نار جهنم
  :قال البقاعي في تفسيره

ـ    » لمن يتوضأ أن يصلي     « مبتدأ ، وهو مثل     } أن يتقدم   {  و جملة    ون ويجـوز أن تك
على طريق االلتفات من الغائب إلى الحاضر ليـصير كـل           » للبشر  « الجملة بدالً من    

مخاطب به كأنه هو المقصود بذلك بالقصد األول فيتأمل المعنى في نفسه فيجده صـادقاً              
  . ٣ثم يتأمل فال يجد مانعاً من تعديته إلى غيره من جميع البشر

التفات من الغيبة   } منكم  {وفي ضمير   : هوإلى نفس المعنى أشار الطاهر بن عاشور بقول       
   ٤)لمن شاء منهم ، أي من البشر: إلى الخطاب ألن مقتضى الظاهر أن يقال 

أبلغُ فـي التـأثر وقيـام       ) منكم(والشك أن توجيه الخطاب إليهم على وجه التخصيص         
وهو من باب االستدراج ألسـماعهم بـذكر        ، الحجة مما لو كان الخطاب لجميع البشر        

حديث عن النار وأوصافها حتى إذا استرسلوا في السماع توجه اهللا إلـيهم بالخطـاب               ال
  .ليستقر في أذهانهم

  ٥)ِإن يتَِّبعون ِإالَّ الظن وما تَهوى األنفس ولَقَد جاءهم من ربِهم الهدى (قوله تعالى 
  :تفسير اآلية

المطالب التي يحتاج إليهـا العبـاد،       الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة، وجميع        : أي
فكلها قد بينها اهللا أكمل بيان وأوضحه، وأدله على المقصود، وأقام عليـه مـن األدلـة                 

                                         
  )٣٦( سورة المدثر آية -١
  ٨٩٧ تفسير السعدي صفحة -٢
 طبعـة دار الكتـاب      ٧٠صــ    ، ٢٦جـ  ،   نظم الدرر في تناسب اآليات والسور لبرهان الدين البقاعي            -٣

  اإلسالمي بالقاهرة 
   طبعة دار سحنون للنشر والتوزيع ٣٢٤صـ ، ١٤جـ ،  التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور  -٤

  

 )٢٣( سورة النجم آية -٥



 

 )٢٤٧٣(

والبراهين، ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يبق ألحد عذر وال حجة من بعـد البيـان     
بـدي والعـذاب    والبرهان، وإذا كان ما هم عليه، غايته اتباع الظن، ونهايته الـشقاء األ            

السرمدي، فالبقاء على هذه الحال، من أسفه السفه، وأظلم الظلم، ومـع ذلـك يتمنـون                
  ١.األماني، ويغترون بأنفسهم

  :قال الطاهر بن عاشور
هذا تحويل عن خطاب المشركين الذي كان ابتداؤه من أول السورة وهو من ضـروب               

إلى الذين كان الخطاب موجهـاً      عائد  } يتبعون  { االلتفات ، وهو استئناف بياني فضمير       
  .إليهم 

للداللة على أنهم سيسمرون على اتبـاع الظـن ومـا           } يتبعون  { وجيء بالمضارع في    
  ٢.تهواه نفوسهم وذلك يدل على أنهم اتبعوا ذلك من قبل بداللة لحن الخطاب أو فحواه 

 هذا التحويل للخطاب عن مقتضى الظاهر يتبين فيـه أحـد أغـراض االلتفـات عنـد                
فلما بين اهللا حقيقـة مـزاعمهم وأنهـا ليـست إال           ، البالغيين وهو التوبيخ واإلعراض     

أعرض اهللا عـن    ، مصطلحات وموروثات أخذوها عن آبائهم على سبيل الظن والوهم          
خطابهم توبيخاً لهم على شركهم وتوجه لعباده مبيناً أن كل دعاواهم قائمةٌ علـى الـوهم           

  .ل إليهم الهدى ولكنهم أعرضوا عنهوالظن الباطل مع أن اهللا أرس
  ٣)فَسلَام لَك ِمن َأصحاِب الْيِميِن* وَأما ِإن كَان ِمن َأصحاِب الْيِميِن (قوله تعالى 
  :تفسير اآلية

وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، و إن حصل منهم التقـصير فـي بعـض               
ـ   { : فـيقال ألحدهم الحقوق التي ال تخل بتوحيدهم وإيمانهم،      ك ِمـن َأصـحاِب     سـالم لَ

يسلمون عليـه ويحيونـه     : سالم حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين أي       : أي} الْيِميِن
سالم لك من اآلفات والبليات والعذاب، ألنـك        : عند وصوله إليهم ولقائهم له، أو يقال له       

  ٤.من أصحاب اليمين، الذين سلموا من الذنوب الموبقات

                                         
  ٨١٩ تفسير السعدي صفحة -١
  ١٠٩صـ  ، ١٣تحرير والتنوير جـ  ال-٢
  )٩٠ -٨٩( سورة الواقعة اآليات -٣
  ٨٣٦ تفسير السعدي صفحة -٤



– 

  )٢٤٧٤(

  :الطاهر بن عاشورقال 
ومقتـضى  . الكاف خطاب لمن كان من أصحاب اليمين على طريقة االلتفـات            : وقيل  

فسالم له ، فعدل إلى الخطاب الستحضار تلك الحالـة الـشريفة ، أي   : الظاهر أن يقال  
أي يبادرونـه   } وتحيتهم فيها سالم    { : فيسلم عليه أصحاب اليمين على نحو قوله تعالى         

  ١على هذا ابتدائية } من { ا كناية عن كونه من أهل منزلتهم ، و بالسالم ، وهذ
  :لما جعل اهللا تعالى الناس ثالثة أقسـام 

 السابقون المقربون  
 أصحاب اليمين  
 المكذبون الضالون  

وجعل الحميم والجحيم للمكذبين    ، وبين مصير كل قسٍم فجعل الروح والريحان للسابقين         
 أصحاب اليمين معنى بياني بديع ألنهم كانوا في حالة          كان لاللتفات في خطاب   ، الضالين

ومن كان متوسطاً في هذه الحالة فإنه يترقب السالمة         ، متوسطة بين المقربين والمكذبين   
فلما فصل اهللا أمرهم ونجاهم التفت إليهم بالخطاب فقال سالم لك من            ، وبتخوف العذاب   

 .العذاب والنار
  ٢)ه يحِيي الَْأرض بعد موِتها قَد بينَّا لَكُم الَْآياِت لَعلَّكُم تَعِقلُون اعلَموا َأن اللَّ(قوله تعالى 
  :تفسير اآلية

فإن اآليات تدل العقول على العلم بالمطالب اإللهية، والذي أحيا األرض بعد موتها قادر              
األرض بعد موتهـا    على أن يحيي األموات بعد موتهم، فيجازيهم بأعمالهم، والذي أحيا           

بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسـوله، وهـذه                 
  ٣.اآلية تدل على أنه ال عقل لمن لم يهتد بآيات اهللا ولم ينقد لشرائع اهللا

  :قال الطاهر بن عاشور 
  ٤.الهتمامللمؤمنين على طريقة االلتفات إقباالً عليهم ل} اعلموا { :والخطاب في قوله 

                                         
  ٣٤٩صـ ، ١٣ التحرير والتنوير جـ -١
  )١٧( سورة الحديد آية -٢
   ٨٤٠ تفسير السعدي صفحة -٣
  ٣٩٤صـ ، ١٣ التحرير والتنوير جـ -٤



 

 )٢٤٧٥(

هذا االلتفات فيه ربط بين أمر حسي مشاهد وبين أمر معنوي موجود وهو قسوة القلـب                
واآلية ترمي إلى هدٍف سامي وهو أن يتكون لدى المسلم يقين بـأن اهللا          ، وجدب األرض 

الذي يحي األرض بعد موتها بالمطر ال يعجزه أن يحي القلوب بعد غفلتها بتوفيقها إلـى       
ومناسبة هذه المقارنة هي أن اآلية السابقة كانت تتكلم عـن ضـرورة             ، التوبة واإلنابة   

َألَم يْأِن ِللَِّذين َآمنُوا َأن تَخْشَع قُلُوبهم ِلِذكِْر اللَِّه وما نَـزَل ِمـن              (خشوع القلب وإنابته هللا     
 علَيِهم الَْأمد فَقَستْ قُلُـوبهم وكَِثيـر        الْحقِّ ولَا يكُونُوا كَالَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب ِمن قَبُل فَطَالَ        

فَاِسقُون م١)ِمنْه  
وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انْفَضوا ِإلَيها وتَركُوك قَاِئما قُْل ما ِعنْد اللَّـِه خَيـر              (قوله تعالى   

الر رخَي اللَّهِة وارالتِّج ِمنِو واللَّه ِمن٢)اِزِقين  
  :تفسير اآلية

خرجوا من المسجد، حرصا على ذلك اللهو، وتلـك التجـارة، وتركـوا الخيـر،               : أي
تخطب الناس، وذلك في يوم جمعة، بينما النبي صلى اهللا عليه وسـلم             } وتَركُوك قَاِئما   {

د، يخطب الناس، إذ قدم المدينة، عير تحمل تجارة، فلما سمع الناس بها، وهم في المسج              
انفضوا من المسجد، وتركوا النبي صلى اهللا عليه وسلم يخطب استعجاال لما ال ينبغـي               

من األجر والثواب، لمن الزم الخيـر       } قُْل ما ِعنْد اللَِّه     { أن يستعجل له، وترك األدب،      
  .وصبر نفسه على عبادة اهللا

ض المقاصـد، فـإن ذلـك قليـل       خَير ِمن اللَّهِو وِمن التِّجارِة التي، وإن حصل منها بع         
منغص، مفوت لخير اآلخرة، وليس الصبر على طاعة اهللا مفوتًا للرزق، فإن اهللا خيـر               

  ٣.الرازقين، فمن اتقى اهللا رزقه من حيث ال يحتسب
  :قال الطاهر بن عاشور

عطف التوبيخ على ترك المأمور به بعد ذكر األمر وسـلكت فـي المعطوفـة طريقـة           
نبي صلى اهللا عليه وسلم إيذاناً بأنهم أحرياء أن يـصرف للخطـاب             االلتفات لخطاب ال  

  .وأخبر عنهم بحال الغائبين ، وفيه تعريض بالتوبيخ . عنهم فحرموا من عز الحضور 

                                         
  )١٨( سورة الحديد آية -١
 )١١( سورة الجمعة آية -٢
  ٨٦٣تفسير السعدي صفحة  -٣



– 

  )٢٤٧٦(

ومن مقتضيات  . وإذا رأيتم تجارة أو لهواً فال تنفضوا إليها         : ومقتضى الظاهر أن يقال     
أن يكون هذا التوبيخ غير شامل لجميـع        تخريج الكالم على خالف مقتضى الظاهر هنا        

المؤمنين فإن نفراً منهم بقُوا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم حين خطبته ولـم يخرجـوا                 
  ١.للتجارة وال للهو 

  ٢)أن جاءه الَْأعـمى* عبس وتولى (قوله تعالى 
 :تفسير اآلية

ى يسأل النبي صلى    وسبب نزول هذه اآليات الكريمات، أنه جاء رجل من المؤمنين أعم          
  .اهللا عليه ويتعلم منه

وجاءه رجل من األغنياء، وكان صلى اهللا عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمـال               
صلى اهللا عليه وسلم وأصغى إلى الغني، وصد عن األعمى الفقير، رجاء لهدايـة ذلـك           

فـي  : أي} س  عـب { : الغني، وطمعا في تزكيته، فعاتبه اهللا بهذا العتاب اللطيف، فقـال          
في بدنه، ألجل مجيء األعمى له، ثم ذكر الفائدة فـي اإلقبـال عليـه،        } وتَولَّى  {وجهه  

يتطهر عـن األخـالق الرذيلـة،      : أي} يزكَّى  { األعمى  : أي} وما يدِريك لَعلَّه    { : فقال
  ويتصف باألخالق الجميلة؟

  ٣.يتذكر ما ينفعه، فيعمل بتلك الذكرى: أي} َأو يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى { 
وهذه السورة يعيدنا االلتفات الموجود في مطلعها إلى أغـراض االلتفـات التـي منهـا      

فمن تعظيم القرآن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه لم يتوجه بنسبة الفعـل               ، التعظيم  
الف اآليـة التـي     بخ، وكأن المراد بالخطاب مجهوٌل بعيد      ) عبستَ وتولّيتَ (إليه فيقول 

 ٤...)ِإن تَتُوبا ِإلَى اللَِّه فَقَد صغَتْ قُلُوبكُمـا       ( وهي قوله تعالى     ١٥سبقت معنا في صفحة     
حيث كان الخطاب للغائب ثـم توجـه   ، فقد حصل فيها عكس ما حصل في سورة عبس        

نبـي  أما لما كان العتاب لل    ، إلى زوجات النبي صلى اهللا عليه وسلم للمبالغة في العتاب           
صلى اهللا عليه وسلم فإنه جاء على غير المعتاد ومقتضى الظاهر في كالم العرب عـن                

                                         
  ٢٢٨ -٢٢٧صـ ، ١٣ التحرير والتنوير جـ -١
  )٢-١( سورة عبس آية -٢
  ٩١٠ تفسير السعدي صفحة -٣
  ٤ سورة التحريم آية -٤



 

 )٢٤٧٧(

وما يدريك  : (ولكن لما جاء دور التوجيه لحل المشكلة توجه إليه بالخطاب وقال          ، العتاب
  ١)لعله يزكَّى

  ٢)فَصلِّ ِلربك وانْحر* ِإنَّا َأعطَينَاك الْكَوثَر (قوله تعالى 
  :ر اآليةتفسي

: أي} ِإنَّا َأعطَينَاك الْكَوثَر    { : قول اهللا تعالى لنبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم ممتنا عليه          
الخير الكثير، والفضل الغزير، الذي من جملته، ما يعطيه اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم               

عرضـه  ومن الحوض طولـه شـهر، و      } الكوثر  {يوم القيامة، من النهر الذي يقال له        
شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته كنجوم الـسماء فـي كثرتهـا       

  .واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا
خص هاتين العبـادتين    } فَصلِّ ِلربك وانْحر    { : ولما ذكر منته عليه، أمره بشكرها فقال      

  ٣.القرباتبالذكر، ألنهما من أفضل العبادات وأجل 
  :قال محي الدين درويش

ولكنه عدل عن ذلك ؛ ألن فـي        ، فصل لنا   : واألصل، فيه التفات من التكلم إلى الغيبة       
  ٤.ألن من يربيك يستحق العبادة، لفظ الرب حثاً على فعل المأمور به 

                                         
  )٣( سورة عبس آية رقم -١
  )٢-١( سورة الكوثر آية -٢
  ٩٣٥ تفسير السعدي -٣
طبعة دار اليمامة وابـن كثيـر     ، ٤٢٩صـ   ، ٨جـ  ، محي الدين درويش    ،  إعراب القرآن الكريم وبيانه      -٤

  .هـ١٤٢٢للنشر والتوزيع دمشق عام 



– 

  )٢٤٧٨(

  :المراجع
 القرآن الكريم  
 م١٩٨٠الطبعة الثانية،دار عالم الكتب بيروت ، معاني القرآن للفراء  
 طبعة دار الكتب العلمية بيروت ، تفسير الكشاف  لمحمود جار اهللا الزمخشري  
     طبعة مكتبة عباس الباز     ، تحقيق عادل عبد الموجود   ، تفسير البحر المحيط ألبي حيان ،

  .هـ١٤٢٢عام 
           تحقيـق  ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم تأليف السيد محمود األلوسي البغدادي

  هـ ١٤١٥عام ،ة دار الكتب العلمية ببيروت طبع ،علي عطية
             طبعـة دار الكتـاب     ، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور لبرهان الـدين البقـاعي

 .اإلسالمي بالقاهرة
   طبعة دار سحنون للنشر والتوزيع ،التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور 
          تحقيـق  ، لتفسير لإلمام الشوكاني    فتح القدير الجامع بين فنَّي الرواية والدراية من علم ا

  هـ١٤١٨عام ،  المنصورة –طبعة دار الوفاء ، عبد الرحمن عميرة / الدكتور
           طبعة مكتبـة   " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي

    .هـ١٤٢٤الرشد الرياض عام 
  هـ١٤٢٤عام، ة بيروت طبعة المكتبة العصري، صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني  
          تحقيق مـصطفى    ،البرهان في علوم القران لإلمام بدرالدين محمد بن عبداهللا الزركشي

  .هـ١٤٢٢طبعة دار الكتب العلمية بيروت ،عطا 
         تحقيق محمد شريف سكر طبعـة دار       ، اإلتقان في علوم القرآن لجالل الدين السيوطي

 .هـ١٤٠٧إحياء العلوم  
 رم بن منظورلسان العرب لمحمد بن مك. 
 طبعة دار الكتب العلمية بيروت، خفاجي/ البديع البن المعتز تحقيق الدكتور. 
       طبعة دار الكتـب العلميـة األولـى         ، المثل السائر البن األثير تحقيق كامل عويضة ،

١٩٨٧. 
  في صناعة النثر والشعر بيان إعجاز القران البـن أبـي اإلصـبع               التحرير والتحبير

  مصر-لجنة إحياء التراث، هـ١٣٨٣الطبعة الثانية ، عويضة المصري تحقيق محمد



 

 )٢٤٧٩(

                المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين نصر اهللا بن األثير تحقيـق كامـل
   .م١٩٨٧، طبعة دار الكتب العلمية األولى، عويضة 

    اهرة مكتبة اآلداب بالق  ، توفيق الفيل / للدكتور، دراسة في علم المعاني     ،بالغة التراكيب
  .م١٩٦٧طبعة ، 
       الطبعة األولى  دار المعارف   ، – عبد الفتاح الشين     – المعاني في ضوء أساليب القرآن

 .١٩٧٦ – مصر –
 تاريخ القرآن الكريم لمحمد طاهر الكردي  
         مكتبة الرشد   ، ١٤٢٥الطبعة األولى   ، ، فصول من علم المعاني الدكتور هالل عثمان

   الرياض –
   ١٩٩٨، الطبعـة الثانيـة   ، نعمان علـوان  ، محمد علوان   / كتورللد، من بالغة القرآن ،

 .الجامعة اإلسالمية غزة
           مطبعـة الحـسين      ، ١٤١٣من بالغة القرآن للدكتور بسيوني فيود  الطبعة األولى– 

  .مصر
      طبعة دار اليمامة وابـن كثيـر       ، محي الدين درويش      ، إعراب القرآن الكريم وبيانه

  .هـ١٤٢٢للنشر والتوزيع دمشق عام 
   الطبعـة األولـى دار القلـم بدمـشق         ، عبد الرحمن حبنكـة   / البالغة العربية للدكتور

  .هـ١٤١٦
 

 



– 

  )٢٤٨٠(

  



 

 )٢٤٨١(

  
  
  
  
  
  
  

  :ةالمقدم
إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 

  . ومن يضلل فال هادي له، من يهده اهللا فال مضل له،سيئات أعمالنا
 صلى ، وأشهد أن محمدا عبده ورسول،شريك له وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال

 وسلم تسليما ، وما ليل سجا،صبح بدا  مااهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
  .سرمديا أبدا

  .)١ (َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ 
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
   .)٢( َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ُّ 
   .)٣ (َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت

   ؛أما بعد
والخاصة عناية العلماء قديما وحديثا بسنة فإن من المعلوم لدى العامة 

 واهتمامهم بها غاية ،صلوات ربي وسالمه عليه  –بأبي هو وأمي - المصطفى
  . نشرا وتعليما وتأليفا،االهتمام

واالهتمام ببيان ، وقد كان للمحدثين منهم قصب السبق في نشر السنة النبوية
  . في ذلك وتأليف المصنفات، ونقد مروياتها،صحيحها من سقيمها

                                         
  ١٠٢: سورة آل عمران ) ١(
  ١: سورة النساء ) ٢(
  ٧١-٧٠: سورة األحزاب) ٣(

 
 

 
   مساعد بقسم الدراسات اإلسالميةأستاذ

   جامعة طيبة–كلية اآلداب 
  



– 

  )٢٤٨٢(

الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان  ؛ومن العلماء المبرزين الذين برزوا في ذلك
ورحل وجاهد ، فقد خدم السنة النبوية أيما خدمة.  )ـ ه٣٥٣ت (بن سعيد بن السكًن 

جمع ( : بقوله فيه– رحمه اهللا – فكان كما وصفه اإلمام الذهبي ،حق جهاده من أجلها
:  بقوله – أيضا –وقد وصفه اإلمام الذهبي . )١()وعلّلوصحح ، وصنّف وجرح وعدل

  .)٢() بعيد الصيت، مكثراً متقناً مصنفاً،كان كبير الشأن(
 كما – ها وإن لم تكن كلها مفقودلّ فج، أننا لم نفرح بمصنفاته تلك،ولكن لألسف

 – خال ما سأذكره في مبحث مخطوطة الكتاب من أنه يذكر أن كتابه هذا –سيأتي بيانه 
 ،ملك المغرب بمراكش ة مكتبة قصرن توجد مخطوطة منه في خزا–معرفة الصحابة 

 والتي أهداها أوالده بعد وفاة أبيهم لملك ،الشيخ عبدالحي الكتاني ضمن مخطوطات
 ، والذي توجد منه نسخة، في كتابه الصحيح المفقود- أيضا – وكذلك يقال .المغرب

  .-  أيضا- )٣(بوقطعة يسيرة يذكر أنها موجودة بالمغر
 القيمة هومكانة كتب، يدل على مكانة هذا العالم البحر المرموقة بين العلماء ومما

 ، على اقتناء كتبه واعتنائهم الفائق بها– سلفا وخلفا – هو تواتر العلماء ،والنفيسة
 ،فراحوا ينهلون من معينها ويستفيدون مما فيها من درر وحكم وترجيحات واختيارات

   .الخ ...  وتصحيح وتضعيف ونقد للمرويات،وجرح وتعديل
ولهذا السبب وغيره من األسباب اخترت أن يكون هذا الموضوع هو عنوان 

  .ولقد دعت طبيعة البحث إلى تقسيمه إلى  مقدمة وفصلين وخاتمة. بحثي هذا
  
  
  
  
  

  
  
  

                                         
  ).١٣٣ /٣١(سير أعالم النبالء ) ١(
  ٥٥ / ٨تاريخ اإلسالم ) ٢(
  www.ahlalhdeeth.com: كما في موقع ملتقى أهل الحديث بالشبكة العنكبوتية ) ٣(



 

 )٢٤٨٣(

  الفصل األول
  . التعريف بابن السكن وكتابه الصحابة 

  .ن السكن التعريف باب: المبحث األول 
ن كَد الكبير، أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن الساإلمام، الحافظ، المجوهو 

  .وكان ثقة حجة .المصري البزاز، وأصله بغدادي
نهر جيحون، ونهر النيل، : نزل مصر بعد أن أكثر الترحال ما بين النهرين

  .) هـ٢٩٤ (مولده سنة أربع وتسعين ومائتين
: من وبحران وطبقتهما، داود، أبي وابن البغوي، القاسم أبي: من ببغداد سمع

 عبد بن وسعيد جوصا، بن عمير بن أحمد: من وبدمشق وطائفة، عروبة، أبي الحافظ
 يوسف بن محمد: من) البخاري صحيح (وبخراسان وأقرانهما، الحلبي، العزيز

 مدمح: بمصر لحق وقد به، وحدث مصر، إلى الصحيح جلب من أول فكان الفربري،
  .الطحاوي جعفر وأبا عالن، أحمد بن وعلي الباهلي، بدر بن محمد بن

 بن هشام أصحاب بقايا من وجماعة خريم، بن محمد: من أيضا بدمشق وسمع
 سعة على وأعانه عبدان، بن ومكي الشرقي، بن حامد أبي: من بنيسابور وسمع عمار،
  .بالتجارة التكسب الرحلة

 هي تواليفه، نر ولم، وعلل وصحح دل،وع وجرح وصنف، جمع: قال الذهبي
  .المغاربة عند

 األزدي، الغني وعبد مندة، بن اهللا عبد وأبو زبر، بن سليمان أبو: عنه حدث
 أسد بن محمد بن اهللا وعبد النحاس، بن عمر بن الرحمن وعبد الدقاق، محمد بن وعلي

  .مفرج بن حمدأ بن محمد اهللا عبد أبو والقاضي اهللا، عون بن جعفر وأبو القرطبي،
اجتمع :وقال أيضا  .غرائب وفيه المنتقى،) صحيحه (على يثني حزم ابن كان

إن الكتب في الحديث كثيرة فلو دلنا الشيخ على : إليه قوم من أصحاب الحديث فقالوا
شيء نقتصر عليه منها فدخل إلى بيته وأخرج أربع رزم ووضع بعضها على بعض 

لبخاري وكتاب مسلم وكتاب أبي داود وكتاب هذه قواعد اإلسالم كتاب ا(: وقال
  . )النسائي



– 

  )٢٤٨٤(

 بعيد ، مكثرا متقنا مصنفا،كان كبير الشأن (:وقال اإلمام الذهبي عنه أيضا
ه العلماء من أحد كتب صحيح ابن السكن الذي عد:  ومن مصنفاته.)١()الصيت

  .الصحاح
وله تسع . ) هـ٣٥٣ (مائة وثالث وخمسين ثالث سنة المحرم في توفي

    )٢(. سنة)٥٩ (وخمسون
  :التعريف بكتاب الصحابة البن السكن : ث الثاني حالمب

  :مخطوطة الكتاب: المطلب األول 
الزال ن لي من خاللها أن هذا الكتاب  تبي،بعد بحث ودراسة مستفيضة

أنه  )هـ٥١٩ ت(وقد ذكر أبو بكر ابن فتحون األندلسي . وربما كان مفقودا، مخطوطا
وقد سألت عنه كثيرا من المتخصصين بالحديث من مشايخنا . )٣(في عداد المفقود

  .ذكرت واهللا أعلم وغيرهم فكلهم ذكروا مثل ما
مخطوطات نادرة، لكن كيف  :هنص ووجدت في أرشيف ملتقى أهل الحديث ما

  :بالمغرب توجد مخطوطات نادرة جدا، من بينها. ؟السبيل للحصول عليها
  أخبرني بعض اإلخوة :  البن السكن))ةالحروف في معرفة الصحاب((كتاب

الثقات أنه موجود بخزانة الملك بقصره في مراكش، وبالقصر المذكور أنفس 
المخطوطات ونوادرها، وهي مخطوطات الشيخ عبد الحي الكتاني التي كانت ال تفارقه، 

                                         
 )٨/٥٥(تاريخ اإلسالم ) (١
تاريخ  ،)٣١/١٣٣( سير أعالم النبالء ،)٣/١٠٠(تذكرة الحفاظ  ،)٣/٣١٣(مختصر تاريخ دمشق : انظر)  (٢

، )٢/٩٢(العبر في خبر من غبر ، )١/٣٥١(حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة ، )٨/٥٥(اإلسالم 
  .)٢/١٧١١( كشف الظنون ،)٣/١٢(شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

 في عداد الكتب -القاصر حسب بحثي وعلمي -تى اآلن  وكتابه هذا يعد ح،ذيل االستيعاب  البن فتحون (٣)
في موقع مركز عقبة بن نافع للدراسات (  وأشار إلى ذلك أيضا الدكتور عبداللطيف السماللي ،المفقودة كاملة

. ٥٥٥٨=http://www.oqba.ma/Article.aspx?Cوالتابعين في الشبكة العنكبوتية  والبحوث حول الصحابة
الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة األعالم (هذا الذيل هي في كتاب وقد ذكر أن جل مادة 
 الذي نقل ستة ،) هـ٦٣٢ ت(لإلمام الحافظ عيسى بن سليمان الرعيني األندلسي ) أولي الفضائل واألحالم
ورقتان من  سقطت منه .وذكر أن الكتاب مطبوع من نسخة خطية وحيدة يعتريها بتر. وتسعين وألف نقل منه

ثم ذكر أن األستاذ محمد ياسر الشعايري أنجز بحثا لدبلوم الدراسات العليا في أبي محمد الرعيني . مقدمته
 – هذا أيضا –ثم أعد بحثا جامعيا  لنيل شهادة الدكتوراة في موضوع الجامع . - هذا –ومنهجه في كتابه الجامع 

بحوث  ق هذا الكتاب في إطاري في الختام إلى أنه تم تحق-يعبداللطيف السمالل: د  -ثم أشار. دراسة وتحقيق 
 .    م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٥جامعية لنيل شهادة الماجستير بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة عام 



 

 )٢٤٨٥(

علم وحيثما حل وارتحل يأخذها معه، وأهداها أوالده للملك بعد وفاة والدهم، واهللا وحده ي
  . انتهى ،)١(ما يوجد فيها من نوادر

وفي الشبكة ،  كما بحثت في فهارس الكتب واألدلة والتراجم والطبقات والتاريخ
أن كتاب الصحابة البن السكن   ذكرفلم أجد أحداً، العنكبوتية والمكتبة الشاملة وغيرها 

عن الكتاني  -   قبل عدة سطور- ذكرته  خال ما، المطبوع  يعتبر في عداد المخطوط أو
  . واهللا أعلم ،بالمغرب

  : عنوان الكتاب واسمه وإثبات نسبته لمؤلفه:نيالمطلب الثا
  :عنوانه واسمه : أوال 

معرفة (( ـفمنهم من يسميه ب. اختلف العلماء في تسميتهم لكتاب ابن السكن هذا
الحروف ((ـ ومنهم من سماه ب .))كتاب الصحابة((ـ ومنهم من يسميه ب، ))الصحابة

)) الصحابة((ـ  ومنهم من يسميه ب،))الحروف في الصحابة((أو )) في أسماء الصحابة
قاله أو ذكره أبو علي (:  ومنهم من يسميه باسم مؤلفه ابن السكن فتجده يقول،- فقط –

 وهذه نماذج من تسمية العلماء له مع عزوها . ويعني في الصحابة وهكذا،ابن السكن
  .قائليها وإحالتها لمصادر

  أبو عمر ابن عبد البر   :))كتاب الصحابة(( أو ))الصحابة((ـ ممن سماه بإن
 .)٤( والحافظ ابن حجر،)٣(وأبو الحسن علي ابن القطان، )٢(القرطبي
 الحروف في (( ؛ أو ))الحروف في أسما الصحابة((ـ وممن سماه ب

والكتاني  .)٦(وأبو الحسن ابن القطان. )٥(البر القرطبي أبو عمر ابن عبد  :))الصحابة
وقد تقدم في مبحث . )٧(عبداهللا محمد بن أبي الفيض صاحب الرسالة المستطرفةو أب

كتاب الحروف في معرفة الصحابة :بأنه وجد بهذا االسم ، االتعريف بكتاب الصحابة هذ

                                         
 .بملتقى أهل الحديث بالشبكة العنكبوتية) ٥٧ / ٧١ (-٤-أرشيف ملتقى أهل الحديث) (١

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٢٤٤٨ 
   )١/١٤٦(ستيعاب اال) (٢
  .وغيرها، )٣/٤٦٠(، )٣/٣٧٦(، )٢/٢٥٩(، )٢/٤٦ (بيان الوهم واإليهام) (٣
  ).٦/١٨٦(، )٢/٤٥٠(اإلصابة ) (٤
  .)١/٣٢(ستيعاب اال) (٥
 ).٥/٦٤٣ (بيان الوهم واإليهام) (٦
 ).١/١٢٧(الرسالة المستطرفة ) (٧



– 

  )٢٤٨٦(

 وذلك ضمن مخطوطات الشيخ عبدالحي الكتاني بخزانة الملك بقصره في ،نالبن السك
  .)١(مراكش بالمغرب

 معرفة (:  حيث قال،فظ ابن حجراالح  :))معرفة الصحابة((ـ ن سماه بومم
 أن الحافظ -  واهللا أعلم -ويبدو ، )٢()الصحابة ألبي علي بن السكن ويسمى الحروف

مها على حيث قد) معرفة الصحابة(سم  يميل إلى تسميته بهذا اال- رحمه اهللا-ابن حجر 
  .م قبل عدة سطور كما تقد،)ويسمى الحروف(: اسم الحروف بقوله

  :إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه  :ثانيا
 يتبين -عن عنوان هذا الكتاب واسمه -تقدم في أول هذا المبحث  من خالل ما

  .ثبوت نسبته لمؤلفه ابن السكن  رحمه اهللا 
 ، والحافظ ابن حجر، وأبو الحسن ابن القطان،البر ابن عبد: وممن نسبه إليه 

وقد تقدمت ، د بن أبي الفيض صاحب الرسالة المستطرفةاهللا محم والكتاني أبو عبد
  .اإلحالة إلى مصادرهم في أول هذا المبحث في اسم الكتاب وعنوانه

 ومما يزيد تأكيد ثبوت نسبة كتاب الصحابة هذا البن السكن هو أن بعض العلماء
  وذلك، قد رواه مسندا عن ابن السكن،- ممن تقدموا في هذا المبحث قبل عدة سطور -

  :مثل
 حيث ذكر إسناده الذي روى به كتاب أبي علي ابن ، البر أبو عمر ابن عبد

 .)٣()المعروف بكتاب الحروف في الصحابة( :السكن وقال
  وكذلك الحافظ ابن حجر أورد إسناده الذي روى به كتاب ابن السكن هذا من

  .)٤()روف ويسمى الح،معرفة الصحابة ألبي علي بن السكن (:طريق ابن عبد البر فقال

                                         
 .بملتقى أهل الحديث بالشبكة العنكبوتية) ٥٧/  ٧١ (-٤-أرشيف ملتقى أهل الحديث )(١

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٢٤٤٨ 
   .)١٦٨: ص(تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة = المعجم المفهرس (٨) 
 ).١/٢٣ (ستيعاباال) (٣
 )٦٨: ص(منثورة  تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء ال=المعجم المفهرس)  (٤



 

 )٢٤٨٧(

  الفصل الثاني
  طريقة ابن السكن ومنهجه في كتابه الصحابة 

  :إثباته للصحبة: المبحث األول 
 - رحمه اهللا  - إن الناظر في تراجم ابن السكن للصحابة رضي اهللا عنهم يجده 

  :ومن ذلك قوله، يثبت صحبة كثير منهم
سكن له قال الترمذي، وابن حبان، وابن ال: َأبو حاتم المزني حجازي(  .١
 .)١()صحبة

من بني محارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن  :أبان المحاربي( .٢
 في ه حديث،له صحبة: أبان العبدي أيضا قال ابن السكن: عبد القيس فيقال له

 .)٢()البصريين
٣. )سكن ،له صحبة: قال ابن السكن: بديل بن ورقاء بن عمرو الخزاعي 

 .)٣()مكة
  .)٤(من الصحابة رضي اهللا عنهمكما أثبت صحبة كثير 

  : ضبطه لألسماء : المبحث الثاني 
وذكر الحافظ ابن حجر رحمه اهللا أن ابن السكن رحمه اهللا كان يعتني بضبط 

  : ومن نماذج ذلك .األسماء
ن السكن بوقال ا، قطبة بن مالك الثعلبي بمثلثة ومهملة :قوله رحمه اهللا  .١

بن السكن عن ابن عقدة أنه ا وذكر ،ني ال تميميمعدود في الكوفيين والصحيح أنه ذيبا
وقال ابن  .)لى بضم المثلثة وفتح العين من ثعل قبيلة من طي مشهورةعهو ثُ( :قال

  .)٥()والناس يخالفونه ويقولون الثعلبي(: السكن
وفي الصحابة للطبراني والبارودي وابن السكن : (وقال ابن حجر رحمه اهللا .٢

بن عرفة تردد فيه ابن األثير، ورأيته أنا في أكثر الروايات سنان ، وابن مندة وغيرهم
وكذا هو (:  ضبطه ابن فتحون عن ابن مفرج في كتاب ابن السكن؛ قالربالمعجمة، وذك

                                         
 .)١٣٥/ ١٢(اإلصابة في تمييز الصحابة ) (١
  .)٣٨/ ١(اإلصابة في تمييز الصحابة ) (٢

  .)٥١٣/ ١(اإلصابة في تمييز الصحابة (٣) 
  .وغيرها كثير، )٤٣٨-٣( و،)١٨٣- ٢(و، )١/٥٨٥( و،)١/٢٣٨(وينظر اإلصابة ) (٤
  .)٧٢/ ٩(اإلصابة في تمييز الصحابة ) (٥



– 

  )٢٤٨٨(

ورأيته في نسخة من كتاب ابن السكن بكسر العين المهملة ( :قال. )في كتاب البارودي
    .انتهى. )١()وسكون الراء بعدها قاف

  .جرحه وتعديله: لث المبحث الثا
وقد وصفه الذهبي رحمه . يعد ابن السكن رحمه اهللا من علماء الجرح والتعديل 

واستشهد بجرحه . )٢()وصحح وعلّل، جمع وصنّف وجرح وعدل: (بذلك فقال اهللا
  :ومن ذلك  . الحافظ ابن حجر رحمه اهللا وغيره- كثيرا- وتعديله 

 :قال ابن السكن: فقال ، مينقله عنه في ترجمة سيف بن عمر التمي ما .١
 .)٣(ضعيف

  .)٤(صالح الحديث: وقال في مفضل بن صدقة الحنفي  .٢
 .)٥(أحد الضعفاء: وقال في ليث بن أبي سليم القرشي  .٣

  : حكمه على األحاديث صحة وضعفا : المبحث الرابع 
 قول الحافظ الذهبي رحمه اهللا – قبل عدة سطور –تقدم قريبا في المبحث الثالث 

  .)٦()وصحح وعلّل، جمع وصنّف وجرح وعدل(:  السكن رحمه اهللاعن ابن
 بأحكام ابن السكن على المرويات – سابقا والحقا –وقد اعتنى المحدثون 

 – من المحدثين والفقهاء -وقد أكثر العلماء  .فيها من علل تصحيحا وتضعفا، ونقد ما
أحكامه على المرويات وممن أكثروا نقل ، نقل أحكامه ونقده للمرويات صحة وضعفا

   :ومن ذلك قوله .ونقدها الحافظ ابن حجر رحمه اهللا تعالى
يكنى ، أحمر بن معاوية بن سليم بن ألي بن الحارث بن صريم بن الحارث .١

أبا شعيل له حديثٌ عند ابن السكَن وغيره يروى من طريق محمد بن عمر بن حفص 
أن أحمر (( :ة، عن أبيه، عن جدهبن السكَن بن سواء، عن شعيل بن أحمر بن معاوي

                                         
 )٩٤٢/ ٣(ه بتحرير المشتبه تبصير المنتب) (١
  ).١٦/١١٧(سير أعالم النبالء ) (٢
 ).٩/٧٨(اإلصابة ) (٣
  ).٧/٥٨٧(اإلصابة ) (٤
 ).٥/٥٦٢(اإلصابة ) (٥
  ).١٦/١١٧(سير أعالم النبالء ) (٦



 

 )٢٤٨٩(

صلى اهللا عليه وسلم، وكان وافد بني تميم فكتب له النبي صلى اهللا عليه ي وفد إلى النب
 .)٢)(١()إسناده مجهول(: قال ابن السكن .))وسلم كتابا والبنه شعيل

ما بال أقوام ال ))الحافظ ابن حجر أيضا حكم ابن السكن على حديث  وذكر .٢
إسناده (: قال ابن السكن: فقال  .))الح... هم وال يتفقهونيتعلمون من جيران

 .)٤)(٣()صالح
نقله   ما، على المرويات ونقده لها–رحمه اهللا  -ومن أحكام ابن السكن  .٣

 واستشهد به في ترجمة األخضر بن أبي - رحمه اهللا -عنه الحافظ ابن حجر 
السكن وروى من ذكره ابن  .اَألنصاري األخضر بن أبي األخضر : فقال،األخضر

طريق الحارث بن حصيرة، عن جابر الجعفي، عن محمد بن علي بن الحسين، عن 
أنا أقاتل ((: وسلم قال أبيه، عن األخضر بن أبي األخضر عن النبي صلى اهللا عليه

هو غير مشهور في (: وقال ابن السكن، )٥())على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويله

                                         
    )) . ٧١/ ١(اإلصابة في تمييز الصحابة ) (١
 ونقله ،)ب ال يعرف إال من هذا الوجهغري(: وقال ،)١/٣٣٠(الحديث أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ) (٢

وفيه انقطاع، وأصله عن وجادة نسخة كتاب عندهم  (: وقال،)١/١٩٠(عنه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن 
 .م واهللا أعل،)يتوارثونه

  )١/٤٩(  في تمييز الصحابةاإلصابة) (٣
، )وفيه بكير بن معروف: (وقال الهيثمي، )١/١٦٥: كما في مجمع الزوائد(الطبراني في الكبير  الحديث رواه )(٤

، )أرجو أنه ال بأس به: (وقال ابن عدي، وضعفه في أخرى، ووثقه أحمد في رواية، )ارم به: (وقال البخاري
:  وقال،)١/٦٥( ؛ وضعفه األلباني في ضعيف  الترغيب )١/٣٦٦(ورواه أيضا أبو نعيم في معرفة الصحابة 

  .غير مترجم فيما عندي من كتب الرجال، فهو العلة) مة بن سعيدعلق(بكير مختلف فيه، لكن : قلت
) يوهو رافضي تفرد به جابر الجعف(:  األفراد وقال ي في والدارقطن،)١/٤٦ (في الفردوس رواه الديلمي) (٥

ذكره ابن حبان في ،  فيه جابر بن يزيد الجعفي،وهو حديث ضعيف.  للسيوطي)١/٥٩٥٣(كما في الجامع الكبير
وقال زائدة أما جابر ، )جابر الجعفي ال يكتب حديثه: (قال يحيى بن معين:  وقال،)٢٠٩- ١/٢٠٨( حينالمجرو

 أفضل من عطاء وال لقيت فيمن ما رأيت فيمن لقيت (:الْجعفي فكان واهللا كذاب يؤمن بالرجعة ؛ وقال أبوحنيفة
يطلق على ، ائدهم وإمامهم في مذهبهمهذا زعيم أهل الرأي وق: (وقال أبو حاتم، )لقيت أكذب من جابر الجعفي

 ونقل ،)أحد علماء الشيعة (:)١/٣٧٩ (وقال الذهبي في الميزان). جابر الجعفي الكذب ضد قول من انتحل مذهبه
وقال  .) كان جابر الجعفي ورعا في الحديث، ما رأيت أورع منه في الحديث:عن سفيان(: عن ابن مهدي أنه قال

 فهو من - أخبرنا، وحدثنا، وسمعت : كان جابر إذا قال(: ن أبى بكير، عن شعبةوقال يحيى ب، )صدوق(: شعبة
وضعف الحديث الشيخ األلباني ). فال تشكوا أن جابرا الجعفي ثقةيء ما شككتم في ش(: وقال وكيع). أوثق الناس

  .)٩٦٥/ ١٠( رحمه اهللا في السلسلة الضعيفة 



– 

  )٢٤٩٠(

وأشار الدارقطني إلى أن جابرا تفرد به وجابر  .ه نَظَرالصحابة وفي إسناد حديث
 .)رافضي

:  في حكمه على المرويات ونقدها–رحمه اهللا –ومما جاء عن ابن السكن  .٤
 -  حينما ترجم ألبي الطفيل عامر بن واثلة – رحمه اهللا –نقله عنه الحافظ ابن حجر  ما

يات ثابتة أنه رأى النَّبي جاءت عنه روا(: قال ابن السكن: فقال  –رضي اهللا عنه 
 .)١()صلى اهللا عليه وسلم وأما سماعه منه صلى اهللا عليه وسلم فلم يثبت

  على المرويات ونقده لها ؛ ما–رحمه اهللا أيضا –ومن أحكام ابن السكن  .٥
 عبد اهللا بن أبي حبيبة  واستشهد به في ترجمة- رحمه اهللا–نقله عنه الحافظ ابن حجر 

ثم دعا ، فجئت أنا وغالم حتى جلست عن يمينه، ي مسجدنا بقباءف: ((رضي اهللا عنه
فرأيته ، ثم قام يصلي، ثم أعطانيه وأنا عن يمينه فشربت منه، فشرب منه، بشراب

  .)٣()إسناد حديثه صالح(: قال ابن السكن   )٢())يصلي في نعله
  :اختياراته وترجيحاته  : المبحث الخامس

 مجموعة من اختيارات وترجيحات ابن –  رحمه اهللا–نقل الحافظ ابن حجر 
  :وهذه نماذج منها ، السكن رحمه اهللا

وعلى هذا  (:نقل عنه إبان ترجمته إلبراهيم الطائفي ترجيحه فقال .١
 .)٤()ورجحها ابن السكن فالصحابي عطاء

 نقله عنه  في ترجيحه اإلرسال لحديث أم أيمن  ما- أيضا–ومن ذلك  .٢
  .)٥() ألن مكحوال لم يدرك أم أيمن، هو مرسل:السكنقال ابن (: رضي اهللا عنها فقال

                                         
 ٣٨٤ /١٢اإلصابة ) (١

  ).٦/٨٩ (اإلصابة(٢) 
 وأبو نعيم في الصحابة، )٤/١٦٧ (وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني، )٣١/٢٨١(الحديث رواه أحمد ) (٣

  ).٦/١٠٦١(وقد حسنه األلباني في الصحيحة ، وسنده حسن، )٣/١٥٩١(
  ).١/٤٢(اإلصابة ) (٤
  ).١٣/١٧٥(اإلصابة ) (٥



 

 )٢٤٩١(

  الخاتمة
 وأشهد أال إله إال اهللا رب األرض ،الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

 صلى اهللا عليه وعلى آله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات،والسماوات
  . وسلم تسليما كثيرا،وأصحابه وأزواجه الطاهرات

،  كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه،بحانه وتعالى حمدا كثيراوأحمد اهللا س
فله الحمد في األولى ،  بهذه الصورة،ر لي وأعانني على إتمام هذا البحثالذي يس
 يل ىل مل خل ُّ:ال تعالى ــق، ة أوال وآخراــــ وله الفضل والمن،واآلخرة
وقال . )١(َّ مه جه ين منىن خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم

 من خن حن ممجن خم حم جم  هل خلمل حل جل مك لك خك ُّ :تعالى 
 .)٢( َّ هن

إن  –امتن اهللا به علي بعد هذه الرحلة العلمية الماتعة المباركة   فهذا ما؛وبعد
 والتي تجولت من خاللها وطفت لمعرفة منهج اإلمام الحافظ ابن –شاء اهللا تعالى 

 الذي يعد من أمهات كتب ،))معرفة الصحابة((  في كتابه- رحمه اهللا –السكن 
 بدليل تواتر العلماء في النقل عنه واالستشهاد بأقواله وتصحيحاته للمرويات ٠حابة الص

  . وترجيحاته واختياراته القوية، وجرحه وتعديله،ونقده لها
 وتوصل إليه الفهم ،وسمح به الوقت،  وجاد به القلم،وسعه جهد المقل وهذا ما

الحمد والشكر والثناء أوال  وله ، فمن اهللا وحده،كان فيه من صواب ثم ما. المتواضع
  . واهللا ورسوله منه بريئان،كان فيه من خطأ أو نقص فمني ومن الشيطان  وما،وآخرا

 فإنه من ،وال أدعي الكمال،  وتلك سنة اهللا في بني اإلنسان،وأستغفر اهللا منه
 من صفات الجنس  والنقص والتقصير واختالف وجهات النظر،لصفات الكبير المتعا

 ، واستنفذت طاقتي،سبي أني بذلت جهدي وحاولت السداد والتقريبوح. البشري
،  وما ذاك كله إال بتوفيق اهللا تعالى،ووضعت لبنة في طريق من يريد إتمام البناء

ينفع مال وال  سبحانه أن ينفعني بذلك وأن يجعله في ميزان حسناتي ؛ يوم ال وأسأله
 فإنه ، أن ينفع به جميع المسلمين،حانهكما أسأله سب.  إال من أتى اهللا بقلب سليم،بنون

  . وباإلجابة جدير،على كل شيء قدير

                                         
  ١:سورة سبأ ) (١
 ٧٠: سورة القصص) (٢



– 

  )٢٤٩٢(

  :خالصة البحث وأهم نتائجه : المطلب األول 
  :وأما عن خالصة البحث وأهم نتائجه فهي كما يلي 

 أن العلماء يعتبرونه من علماء -رحمه اهللا  - تبين إبان ترجمة ابن السكن .١
حه وتعديله ؛ وتصحيحه وتضعيفه ؛ ونقده  ويستشهدون بجر،الجرح والتعديل

 من –  في ترجمته في المبحث األول من الفصل األول -  كما تقدم ٠للمرويات 
وصحح ، جمع وصنّف وجرح وعدل( :وصف الذهبي رحمه اهللا له بقوله

 .)١()وعلّل
 فما من أحد صنف ،يعد من أمهات كتب الصحابة) معرفة الصحابة (  إن كتابه .٢

صحابة إال وقد أشاد بكتابه هذا ؛ ونقل وأفاد منه ؛ واستشهد بأقواله بعده في ال
 وابن حجر في ، وابن األثير في األسد،البر في االستيعاب  كابن عبد.واحتج بها

وأما عن عدد اقتباسه .  وقد نقل عنه مئات المرويات واحتج به كثيرا،اإلصابة
قد اقتبس منه في تسعمائة في اإلصابة من كتاب معرفة الصحابة البن السكن ؛ ف

 .)٢(وخمسين موضعا كما ذكر الدكتور شاكر محمود
وبعد دراسة مستفيضة تبين لي من خاللها أن هذا الكتاب الزال مخطوطا ؛  .٣

في المطلب األول  -وربما كان مفقودا كما تقدم من قول ابن فتحون األندلسي 
 .- من المبحث الثاني من الفصل األول

كما تقدم في  -تقى أهل الحديث في الشبكة العنكبوتية بيد أني وجدت في مل .٤
 أن هذا الكتاب موجود -المطلب األول من المبحث الثاني من الفصل األول 

 وأنه من مخطوطات الشيخ عبدالحي ،بخزانة ملك المغرب بقصره في مراكش
 . واهللا أعلم بصحة ذلك،الكتاني التي أهداها أوالده للملك بعد وفاة والدهم

معرفة (( ـ فمنهم من يسميه ب.اختلف العلماء في تسميتهم لكتاب ابن السكن هذا .٥
ـ  ومنهم من سماه ب،))كتاب الصحابة((ـ  ومنهم من يسميه ب،))الصحابة

 ومنهم من ،))الحروف في الصحابة ((أو، ))الحروف في أسماء الصحابة((
السكن فتجده  ومنهم من يسميه باسم مؤلفه ابن ،فقط)) الصحابة((ـ يسميه ب

وقد تقدم . ويعني في الصحابة وهكذا. قاله أو ذكره أبو علي ابن السكن  (:يقول
 .تفصيل ذلك في موضعه بالمطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل األول

                                         
  ).١٣٣ /٣١(سير أعالم النبالء ) ١(

 ).١٤٢ /٢(مصنفاته ودراسة منهجه وموارده في اإلصابة ؛  ابن حجر العسقالني)(٢



 

 )٢٤٩٣(

كما رواه عنه  -رحمه اهللا -كما أن نسبة كتاب الصحابة ثابتة لمؤلفه ابن السكن  .٦
قد تقدم تفصيل ذلك في المطلب الثاني من و. البر وابن حجر مسندا ابن عبد

 .المبحث الثاني  بالفصل األول
 :وأما طريقة ومنهج ابن السكن في كتابه الصحابة فهي كالتالي  .٧
 إن الناظر في تراجم ابن السكن للصحابة رضي اهللا عنهم يجده : إثباته للصحبة

 .ضعها وقد تقدمت نماذج من ذلك في مو٠ رحمه اهللا يثبت صحبة كثير منهم
  ذكر الحافظ ابن حجر رحمه اهللا أن ابن السكن رحمه اهللا كان  :ضبطه لألسماء

 . وقد تقدمت نماذج من ذلك في موضعها، يعتني بضبط األسماء
  وقد . يعد ابن السكن رحمه اهللا من علماء الجرح والتعديل  :جرحه وتعديله

وصحح ، لجمع وصنّف وجرح وعد(: وصفه الذهبي رحمه اهللا بذلك فقال 
 .)١()وعلّل

 السابق وصف الذهبي ٩تقدم  في رقم : األحاديث صحة وضعفا حكمه على  - 
وقد اعتد . )٢()وصحح وعلّل، جمع وصنّف وجرح وعدل(:  له بقوله –رحمه اهللا 

العلماء بأحكام ابن السكن على األحاديث صحة وضعفا ؛ ونقده للمرويات وبيان 
 .هايستشهدون ب عللها ؛ وكثيرا ما

 ترجيحاته : هومما تميز به ابن السكن رحمه اهللا عن غير :اختياراته وترجيحاته
ثبات الصحبة أو في الجرح والتعديل أو في إ سواء كان ذلك في ،واختياراته

  .وتقدمت نماذج من ذلك في موضعها، التصحيح والتضعيف أو في غيرها
  :التوصيات والمقترحات : المطلب الثاني 

 –من توصيات فإن أول ما أوصي به نفسي وإخواني المسلمين إن كانت هناك  .١
 ،فهي وصية اهللا لخلقه أجمعين. وجل  تقوى اهللا عز،-السيما الدعاة والباحثين

 ىي  ني مي زي ري ٰى ُّ  :قال تعالى  كما،األولين واآلخرين
  .)٣(َّهئمئ خئ حئ جئ يي

 هذا كما أوصي  إخواني طلبة العلم والمحققين والباحثين بالبحث عن مخطوطات .٢
وقد تقدم في ، فيه من كنوز ثمينة وتحقيقه وطباعته واستخراج ما الكتاب النفيس

                                         
  ).١٣٣ /٣١(سير أعالم النبالء ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

 ١٣١: سورة النساء ) (٣



– 

  )٢٤٩٤(

بأن الكتاب يوجد مخطوطا بخزانة ملك ، ٤المطلب األول من هذه الخاتمة رقم 
 .المغرب بقصره في مراكش

وذلك عن طريق ، وأقترح أن يؤخذ هذا الكتاب رسائل للماجستير والدكتوراة .٣
فيقسموا هذا الكتاب على مجموعة من ، حوث والتحقيقالجامعات ومراكز الب

وبإمكان الجامعات تكليف . ه شتاتولم، الباحثين والمحققين لجمع مخطوطاته
 .األقسام المختصة فيها بجمع شتات هذا السفر العظيم

 جمعه من – في حالة عدم العثور على مخطوطة هذا الكتاب –كما أقترح  .٤
 ، واألسد البن األثير،البر كاالستيعاب البن عبد ،المصادر التي نقلت منه كثيرا

 في المطلب األول ٢ كما تقدم في رقم ،واإلصابة البن حجر والذي نقل منه كثيرا
  .من هذه الخاتمة

 في – من اإلصابة وغيره -كما أقترح أن تجمع أقوال ابن السكن رحمه اهللا  .٥
وفرة عن ابن السكن  وذلك حسب كمية المادة العلمية المت،بحوث ترقية صغيرة

 .رحمه اهللا تعالى
  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  



 

 )٢٤٩٥(

  فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم .١
محمود عبد   شاكر مصنفاته ودراسة منهجه وموارده في اإلصابة ابن حجر العسقالني .٢

   . األولى : بعةالط    - م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧: عام    - بيروت- مؤسسة الرسالة-- المنعم
 ألبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد اآلحاد والمثاني .٣

 – دار الراية -باسم فيصل أحمد الجوابرة.  تحقيق د-)هـ٢٨٧: المتوفى(الشيباني  
  .١٩٩١ – ١٤١١األولى، : الطبعة  -الرياض

البر بن  ن محمد بن عبد  ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا باالستيعاب في معرفة األصحاب .٤
 دار الجيل، - تحقيق علي محمد البجاوي-)هـ٤٦٣: المتوفى(عاصم النمري القرطبي 

  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢األولى، :  الطبعة-بيروت 
الواحد   ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد أسد الغابة .٥

 -  بيروت– دار الفكر -)هـ٦٣٠: المتوفى (الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير
 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩: عام 

: المتوفى( ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني اإلصابة في تمييز الصحابة .٦
  . دار هجر-  تحقيق مركز هجر للبحوث-) هـ٨٥٢  

ري الحمي  لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي في كتاب األحكام بيان الوهم واإليهام .٧
 دار -سعيد الحسين آيت .  تحقيق د- )هـ٦٢٨: المتوفى (الفاسي، أبو الحسن ابن القطان 

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨األولى ، :  الطبعة - الرياض–طيبة 
أحمد بن   لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم .٨

 دار -يق عمر عبد السالم التدمري تحق- )هـ٧٤٨: المتوفى(عثمان بن قَايماز الذهبي 
  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الثانية، :  الطبعة-الكتاب العربي، بيروت 

 ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر تبصير المنتبه بتحرير المشتبه .٩
 مراجعة علي محمد - تحقيق محمد علي النجار-)هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني  

  . لبنان–ية، بيروت المكتبة العلم  - البجاوي
دار   -زكريا عميرات:  دراسة وتحقيق-  لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبىتذكرة الحفاظ .١٠

 م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ الطبعة األولى - لبنان-الكتب العلمية بيروت



– 

  )٢٤٩٦(

 ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير جامع المسانيد والسنَن الهادي ألقوم سنَن .١١
عبد الملك بن عبد اهللا .  تحقيق د-)هـ٧٧٤: المتوفى(القرشي البصري ثم الدمشقي  
                  الثانية، :  الطبعة- لبنان– دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - الدهيش 

  .م١٩٩٨ -    هـ ١٤١٩
 ٢   قام بتنسيقه وفهرسته للموسوعة الشاملة - للسيوطيجمع الجوامع أو الجامع الكبير .١٢

  ).٨٠(أبوعمر
 لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةحسن  .١٣

 دار إحياء الكتب - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-)هـ٩١١:المتوفى (السيوطي  
  . م١٩٦٧- هـ١٣٨٧األولى :  الطبعة-  مصر–عيسى البابي الحلبي وشركاه   -العربية 

ألبي عبد اهللا محمد بن أبي لمشرفة الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة ا .١٤
 - )هـ١٣٤٥: المتوفى(الفيض جعفر بن إدريس الحسني اإلدريسي الشهير بـ الكتاني  

السادسة :  الطبعة- دار البشائر اإلسالمية- محمد المنتصر بن محمد الزمزمي تحقيق 
  .م٢٠٠٠  -هـ١٤٢١

ناصر  لرحمن محمد  ألبي عبد اسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .١٥
 - )هـ١٤٢٠: المتوفى(الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 

 عام -)لمكتبة المعارف(األولى، :  الطبعة- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض 
  ). م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٦: ٦جـ (و، ) م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: ٤ - ١  جـ :(النشر

الدين بن   لمحمد ناصر ة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةسلسلة األحاديث الضعيف .١٦
/  هـ١٤١٢:  عام-األولى:  الطبعة - الرياض- دار المعارف- الحاج نوح األلباني

 .م١٩٩٢
قَايماز الذهبي   لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن سير أعالم النبالء .١٧

 -األرناؤوط حققين بإشراف الشيخ شعيب  تحقيق مجموعة من الم-)هـ٧٤٨: المتوفى (
 . م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥الثالثة ، :  الطبعة - مؤسسة الرسالة

 -الحنبلي  لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري شذرات الذهب في أخبار من ذهب .١٨
–كثير   دار بن -  تحقيق عبد القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط-)هـ١٠٨٩: المتوفى(

  . هـ١٤٠٦  سنة النشر -دمشق



 

 )٢٤٩٧(

والتوزيع،   مكتَبة المعارف ِللنَشِْر - لمحمد ناصر الدين األلبانيضعيف الترغيب والترهيب .١٩
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى، :  الطبعة- المملكة العربية السعودية-الرياض 

 تحقيق - ألبي عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيالعبر في خبر من غبر .٢٠
  . بيروت– دار الكتب العلمية -مد السعيد بن بسيوني زغلولأبو هاجر مح 

الهمذاني   ألبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الفردوس بمأثور الخطاب .٢١
 دار الكتب -  تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول- ) هـ٥٠٩: المتوفى( الملقب إلكيا

 .م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦:   عام - بيروت- العلمية 
القسطنطيني   لمصطفى بن عبد اهللا كاتب جلبي عن أسامي الكتب والفنونكشف الظنون  .٢٢

 بغداد -   مكتبة المثنى -)هـ١٠٦٧: المتوفى(المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة 
دار إحياء التراث العربي، : وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل(
 .م١٩٤١:  عام-)علميةودار العلوم الحديثة، ودار الكتب ال 

بن   لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .٢٣
 تحقيق محمود -)هـ٣٥٤: المتوفى(معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي 

  .هـ١٣٩٦األولى، :  الطبعة- حلب– دار الوعي -إبراهيم زايد 
الهيثمي   ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان لفوائدمجمع الزوائد ومنبع ا .٢٤

                  : عام- مكتبة القدسي، القاهرة-سي تحقيق حسام الدين القد-)هـ٨٠٧: المتوفى(
  . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤  

الدين   لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال مختصر تاريخ دمشق البن عساكر .٢٥
 تحقيق روحية النحاس، - )هـ٧١١: المتوفى(نصاري الرويفعى اإلفريقى ابن منظور اال

 – دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق - رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع 
  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٢األولى، : الطبعة  - سوريا

أسد   ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن مسند اإلمام أحمد بن حنبل .٢٦
 -  عادل مرشد، وآخرون- تحقيق شعيب األرنؤوط -)هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني 

               األولى،:  الطبعة- مؤسسة الرسالة- د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: إشراف 
  . م٢٠٠١ -    هـ ١٤٢١



– 

  )٢٤٩٨(

الفضل  ألبي المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة  .٢٧
 تحقيق محمد - )هـ٨٥٢: المتوفى(بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني أحمد 

  . م١٩٩٨- هـ١٤١٨األولى، :  الطبعة- بيروت– مؤسسة الرسالة -شكور المياديني 
 البن منده أبي عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منْده معرفة الصحابة .٢٨

 مطبوعات -عامر حسن صبري/ اذ الدكتور تحقيق األست-)هـ٣٩٥: المتوفى(العبدي  
 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى، :  الطبعة-اإلمارات العربية المتحدة جامعة 

مهران   ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن معرفة الصحابة .٢٩
 دار الوطن للنشر، -  تحقيق عادل بن يوسف العزازي- )هـ٤٣٠: المتوفى(األصبهاني 

  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى :  الطبعة-اضالري 
بن   في نقد الرجال لشمس الدين أبوعبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان ميزان االعتدال .٣٠

 تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل - )هـ٧٤٨: المتوفى (قَايماز الذهبي 
  .عبد الموجود أحمد 
  
  
  

 
  



 

 )٢٤٩٩(

  
  
  
  
  

  
  
  

الحمد هللا وكفى، وصالة وسالما على عبده ونبيه المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن 
  .بآثاره اقتفى واقتدى

  ...وبعد
     فكل إنسان عليه أن يتعامل مع غيره ويتحاور بآداب سواء في حالة توافقهما أو 

أدبهم تخالفهما، وكان السلف الصالح من الصحابة يختلفون ويتحاورون فيتفقون، لت
بآداب الخالف، واستخدامهم شروط النصيحة وآدابها، وسيرهم على ضوابط الدعوة 
ومبادئها، ولنا فيهم األسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، فأردت بيان مبادئ التعامل، 
والتعريف باآلداب والشروط واألساليب؛ ألن كل مسلم ال يخلو من أي تعامل، وعليه أن 

ه تحت ضوء السنة النبوية المطهرة، فكتبت أوراقي هذه، يتعرف على ذلك؛ ليكون عمل
وعنونت للبحث بمبادئ التعامل العام في سنة خير األنام، سائرة في بحثي على التقسيم 

  :التالي
  .آداب الخالف والحوار:   المطلب األول
  .أساليب الدعوة:   المطلب الثاني
  . أساليب النصيحة:   المطلب الثالث
  . وآخرا، والصالة على رسوله خير الورى، واهللا أعلم بالصوابوالحمد هللا أوالً

 
 

  دكتوراه تخصص الحديث وعلومهحاصلة على 
  كلية الدعوة وأصول  الدين –قسم الكتاب والسنة 
  عربية السعودية المملكة ال–جامعة أم القرى 

  



– 

  )٢٥٠٠(

  :مقدمة
 والوالء والمودة، المحبة (أساس على تقوم بالمسلمين، المسلمين عالقة كانت   إذا

 أساس على تقوم بغيرهم المسلمين عالقة فإن..) .واإليثار واإلحسان والنصرة،
 ومحاربة المساِلمين، ومسالَمِة ،والبراء والوفاء، والعدل والرحمة، الدعوة،(

   )١( .)...المحاربين

  :  فهيللتعامل مع اآلخر التي أصلها اإلسالم المبادئ العامةأما 
M   M:ال تعالىــ، وق)٢(M®  ¬  «  ªL : ، قال تعالىالعدل -   L  K  

   NL)٣(   
 ،اهللا إال إله ال أن شهادة :العدل:  عباس ابن قال: ذكر الخازن في تفسيره لهذه اآلية

 تعبد أن واإلحسان، األنداد خلع العدل: قال عنه رواية وفي. الفرائض أداء :واإلحسان
، إيمانًا يزداد أن تحب مؤمنًا كان إن لنفسك، تحب ما للناس تحب  وأن،تراه كأنك اهللا

  )٤( .اإلسالم في أخاك يكون أن تحب كافرا كان وإن
ذر  أبا لقيت: ن المعرور بن سويد قال، أخرج البخاري في صحيحه، ع الكرامة-

 رجالً، ساببت إني :فقال ذلك، عن فسألته حلة، غالمه وعلى حلة، بالربذة، وعليه
 جاهلية، فيك امرؤ إنك بأمه؟ أعيرته ذر، أبا يا :( النبي لي فقال بأمه، فعيرته

 يأكل، امم فليطعمه يده تحت أخوه كان فمن أيديكم، تحت اهللا جعلهم خولكم، إخوانكم
  ))٥(فأعينوهم كلفتموهم فإن يغلبهم، ما تكلفوهم وال يلبس، مما وليلبسه

     )٦(MOL   والتواصلالتعارف -
M c  تدافعال -   b   a  `Lوبالحلم الغضب، عند بالصبر أمر: عباس ابن  قال 

 ذلك فعلت إذا:  يعنيMh  g  f  e    d  L اإلساءة عند وبالعفو الجهل، عند

                                         
األصول الشرعية للعالقات بين المسلمين وغيرهم في المجتمعات غير ) ٢٢٠/١(مقاالت موقع األلوكة )  ١(

 .الفتح البيانونيمحمد أبو . د: المسلمة صاحب المقالة
 ٨: المائدة)  ٢(
 ٩٠: النحل)  ٣(
 )٤/٢٠٤(تفسير الخازن )  ٤(
 )٢٢ح-٢٣(كتاب اإليمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية : صحيح البخاري)  ٥(
 ١٣: الحجرات)  ٦(



 

 )٢٥٠١(

M  l  k  j عداوة، وبينه بينك الذي وصار ،عدوك لك خضع     i  L )كالصديق  )١ 
  )٢(. والقريب

  فغاية التدافع هي عمارة األرض، واإلبقاء على األنفع واألحسن، واألكثر فائدة 
  )٣(. للبشرية، وليس الغرض الصراع والتصادم

M  µ  :ه تعالىــه قولـر أدلتـن أظهـ، وم التنافس في الخير-   ´  ³
 ¶ ̧  L)٤(   

التنافس في أمور الدنيا النافعة الحالل، وأمور اآلخرة من أجل الحصول على : أقول
  .األفضل والتقدم، حتى يبذل المتنافس نفَسه ونفْسه، وهو أغلى ما يملك

   )٥(. التحصيل إلى المسابقة هي: وقيل، الطلب شدة إظهار والمنافسة: قال السمعاني
 حد إلى بهم يصل سباقًا المتسابقون فليتسابق أي: نى اآليةقال الشيخ العثيمين في مع

 بي بلغ سباقًا سابقته أي نافسته: يقال. المسابقة في السرعة عن كناية وهو النفس،
  )٦(. النَّفَس

، العالقة بين األفراد تقوم على تبادل المعارف واألفكار، والحاجات  تبادل الحاجات-
لكن على  كثير، مما يحتاجه الفرد لذاته أو لمجتمعه،المختلفة، من طعام ولباس وغيرها 

أن تكون الحاجة مباحة، : المسلم عند تبادل هذه المنافع وضع شروط نصب عينيه، منها
وأن يكون في حاجة إليها فعالً ال ظنًا، وعدم اإلجبار عند أخذها، بل يكون التبادل 

  .ما يعطي، ال أقل وال أكثربرضى الطرفين، وأن يبادل بالتساوي فيأخذ شيًئا مساٍو ل
، على المسلم في تعامله مع اآلخر أن ينظر، هل يحقق هذا التعامل كامل المصالحت -

   مصالح عامة للدين والوطن ثم النفس؟
، التي من أجلها خلق اهللا الناس، وبين هذا األمر لمالئكته في قوله  أمانة االستخالف-
: M    +   *)  (  '  &  %  $  #  "  !-  ,  0  /  .  

  6  5   4   3  2  1?   > =<  ;  :  9  87L)وعن )٧ ،
                                         

 ٣٤: فصلت)  ١(
 )٧/١٧٤(تفسير البغوي )  ٢(
  )٧(حوار الحضارات للسنيدي ص)  ٣(
 ٢٦: المطففين)  ٤(
 )٦/١٨٣( تفسير السمعاني ) ٥(
 )٢١/١٢(تفسير القرآن للعثيمين )  ٦(
 ٣٠: البقرة)  ٧(



– 

  )٢٥٠٢(

 فيها، مستخلفكم اهللا وإن خضرة، حلوة الدنيا إن :(قال  النبي الخدري عن أبي سعيد
 في كانت إسرائيل بني فتنة أول فإن النساء؛ واتقوا الدنيا، فاتقوا .تعملون كيف فينظر
   )١() النساء

 لبعض، بعضهم تسخير  ومعنى)٢( MÀ  ¿   ¾  ½ L   التسخير المتبادل-
 قيامه يتوقف الدنيا، في العالم نظام ألن لبعض؛ بعضهم وعمل البعض، بعضهم خدمة
   )٣(.ذلك على

 االستهزاء، هنا المراد وليس المصالح، في بعضا بعضهم ليسخِّر أي :  وقال العثيمين
M   UT  S  R   Q  P  O  Y  X  W V:وتعالى تبارك اهللا وقال

[   ZL )فبعضهم العلم، في يتفاضلون فهم الناس، بين التفضيل هذا ثبت إذا )٤ 
 اللغة كعلوم الشريعة، علوم إلى الوسيلة وعلوم الشريعة، علوم في بعض من أعلم

 في له بسط من فمنهم الرزق، في يتفاضلون وهم وغيرها، والبالغة النحو من العربية
 األخالق ذوو فمنهم األخالق، في يتفاضلون وهم رزقه، في عليه قدر من ومنهم رزقه،

 الخلقة، السوي فمنهم الخلقة، في يتفاضلون وهم ذلك، دون ومنهم العالية، الفاضلة
 ونسب، حسب ذو هو من فمنهم الحسب، في كذلك ويتفاضلون ذلك، دون من ومنهم
  )٥(.ذلك دون ومنهم

  )٧(. عنهم احلم: لحسنا  قال)٦( M×  Ö  Õ  Ô L  السلم العالمي   -
       )٩( )٨(M  ^  ]  \  [   Z  YL :تعالى كقوله المتاركة،: معناه: وقال البغوي

 :أوجه خمسة فيه:" وقال الماوردي
 .عيسى ابن قاله، شرهم من به تسلم ما قل أي: أحدها
 .السدي قاله شرهم، من بدالً خيرا قل: الثاني

                                         
 )٦٩٤٨ح-١٠٢٣(كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء : أخرجه مسلم في صحيحه)  ١(
 ٣٢: الزخرف)  ٢(
 )٧/١١٢(أضواء البيان للشنقيطي )  ٣(
 ٢١: اإلسراء)  ٤(
 )٧/٢٤(تفسير القرآن للعثيمين )  ٥(
 ٨٩: الزخرف)  ٦(
 )٥/١٢٠(تفسير السمعاني )  ٧(
 ٥٥: القصص)  ٨(
 )٦/٢١٥(تفسير البغوي )  ٩(



 

 )٢٥٠٣(

 .الحسن قاله عنهم، احلم أي: الثالث
 .النقاش حكاه لهم، تحية يجعله ولم بالسالم بتوديعهم أمره أنه: الرابع

  )١(."الحباب بن شعيب رواه عليهم، السالم كيف بذلك عرفه أنه: الخامس
 :أمور ثالث تضمنت، الكريمة اآلية وهذه
 .الكفار عن بالصفح  أمره: األول

  .سالم :لهم يقول أن: والثاني
 من الكافر، به يوعد ما وصحة األمر، حقيقة سيعلمون همبأن الكفار، تهديد: والثالث
 .النار عذاب

 :األول في تعالى هـالموضع، كقول هذا غير في موضحة جاءت الثالثة األمور   وهذه
 M  ¦  ¥   ¤  £  ¢¡  �   ~L )تعالى وقوله ،)٢: M   E   D   C

   P  O  N  M  LK  J  I  H  G   FL )٤( )٣(  
 واضحة، دعوة  فهذه)٥( MB  A  @  ?  >  =L : قال تعالى الحوار،-

M   l :تعالى القرآن الجلية المالمح قوله في الحوار والمفاهمة، ومن صور للمحاورة
   �  ~    }  |{  z  y  x  w   v  u   t   s  r  q  p  o  n  m

¢  ¡  L)٨( )٧( )٦(   

                                         
 )٥/٢٤٣(النكت والعيون )  ١(
 ٨٥: الحجر)  ٢(
 ٤٨: األحزاب)  ٣(
 )٧/١٦٩(أضواء البيان للشنقيطي )  ٤(
 ٦٤: آل عمران)  ٥(
      ٥٩: يونس)  ٦(
 )٢٣٣ص (منهج الدعوة لعدنان آل عرعور )  ٧(
 .موقع المنتدى اإلسالمي العالمي للحوار. حامد الرفاعي. االجتهاد وتحديات األمة لـ أ د)  ٨(



– 

  )٢٥٠٤(

  : آداب الخالف والحوار: المطلب األول
حدة، وحذر من التفرق واالختالف،  ولما كان من الطبيعة البشرية   حرص اإلسالم على الو

تعدد الوجهات، واختالف اآلراء، جعل اإلسالم للخالف والحوار بين المختلفين آدابا، وأقوى 
 يوما،  للنبي قريش اجتمعت: قال عبداهللا  بن األدلة في هذا المطلب حديث جابر

 جماعتنا، فرق قد الذي الرجل هذا  فليأت،والشعر انةوالكه بالسحر أعلمكم انظروا : فقالوا
 بن عتبة غير أحدا نعلم ما: قالوا عليه يرد ما ولينظر فليكلمه، ديننا، وعاب أمرنا، وشتت
 رسول فسكت ؟ عبداهللا أم خير أنت محمد يا: فقال عتبة فأتاه الوليد، أبا يا أنت: قالوا، ربيعة

 أن تزعم كنت فإن: قال،  اهللا رسول فسكت  طلب؟الم عبد أم خير أنت: قال ثم  اهللا
 نسمع  حتى؛فتكلم منهم خير أنك تزعم كنت وإن عبت، التي اآللهة عبدوا منك خير هؤالء
 أمرنا، وشتت جماعتنا، فرقت! منك قومك على أشأم  قط)١( سخلة رأينا ما واهللا إنا قولك،
 قريش في وأن ساحرا، قريش في أن فيهم طار لقد حتى العرب، في ففضحتنا ديننا، وعبت
 حتى بالسيوف، بعض إلى بعضنا يقوم ، بأن)٢(الحبلى صيحة مثل إال ننتظر ما واهللا كاهنًا،
 وإن رجالً، قريش أغنى تكون حتى جمعنا لك، الحاجة بك إنما كان إن الرجل، أيها .نتفانى
            :اهللا رسول هل قال ! عشرا فنـزوجك شئت قريش نساء أي فاختر الباءة بك إنما كان

 )٣(: M   '  &  %  $  #  "  !L اهللا رسول فقال: قال .نعم: قال أفرغت؟ (
:  ;  >    =   <   ?  @   M :بلغ حتى   9  8  7L )حسبك: عتبة  فقال)٤ 

   )٥(الحديث ...) حسبك
  لنبيا له يستمع ذلك ومع مشرك، وهو الدعوة، بترك  الرسول إلقناع جاء الرجل   فهذا
 يطلب ثم الوليد؟ أبا أفرغت:   له قال كالمه من فرغ إذا حتى! يقاطعه وال لكالمه، منصتًا

 أدب في درس وهذا.  تعالى اهللا كالم من آيات عليه فيتلو هو، استمع  كما،إليه االستماع منه
                                         

عون . بفتح السين وسكون الخاء المعجمة، ولد الشاة من المعز والضأن، حين يولد، ذكرا كان أو أنثى) ١(
 .واهللا أعلم. اللفظة احتقاراوالمقصود أنك ابن للقوم، واختار هذه : أقول) ١/١٦٣(المعبود للعظيم آبادي 

 .واهللا أعلم. لعل المقصود القيام على ِغرة وفجأة، كما تكون والدة الحبلى: أقول) ٢(
 ٢-١: فصلت) ٣(
 ١٣: فصلت) ٤(
: وإسناده حسن، فيه األجلح، قال ابن حجر في تقريب التهذيب: ، أقول)١٨١٨ح- ٣/٣٤٩(أخرجه أبو يعلى في مسنده ) ٥(

، والبيهقي في دالئل النبوة  )٣٨/٢٤٣(ه ثقات، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق صدوق، وبقية رجال
عن أبي بكر، وصححه الحاكم، من طريق : رواه عبد بن حميد وأبو يعلى جميعا: قال ابن حجر ) ٥٠٩ح-٢/٧٩(

 )١٢/١٦٥(المطالب العالية . جعفر بن عون، عن األجلح



 

 )٢٥٠٥(

 إرادة وهو قصد، وحسن بأدب، عندك ما تُسمعه وأن اآلخر، الطرف من تستمع أن: الحوار
  )٢( .االئتالف يحصل بها فبالتأدب الخالف، آداب معرفة الضروري  ومن)١(.له الهداية

 مجملة في اختالفهم آداب -  وهم خير من اقتدى بالنبي المصطفى -ولهذا كان للصحابة 
  : فيما يلي

 من يكثرون يكونوا فلم أمكن، ما يختلفوا أال يحاولون - عليهم اهللا رضوان-  الصحابة كان ]١
  ومعالجة، الرسول هدي ظالل في النوازل من يقع ما يعالجون والتفريعات، بل ائلالمس
 أخرج البخاري .والشقاق التنازع عن فضالً للجدل، كبيرة فرصة تتيح ال عادة الواقع األمر

 فلم أجنبت، إني :فقال الخطاب  بن عمر إلى رجل  جاء:عن عبدالرحمن بن أبزى قال
 أنا -سفر  في كنا أنا تذكر أما :الخطاب  بن لعمر ياسر  بن عمار  فقال،الماء أصب
 النبي فقال ، للنبي ذلك  فذكرت،فصليت )٣(فتمعكت  أنا وأما تصل، فلم أنت فأما - وأنت 
 ):النبي  فضرب )هكذا يكفيك كان إنما  وجهه بهما مسح ثم فيهما، ونفخ األرض بكفيه 

  )٤( .وكفيه
 إلى فيه المختلف األمر رد في سارعوا -تحاشيه  حاوالتم  رغم-  االختالف وقع إذا ]٢

 سفر، ومثاله أن رجالن خرجا في .الخالف يرتفع ما  وسرعان، رسوله وإلى اهللا، كتاب
 ،الوقت في الماء وجدا فصليا، ثم طيبا صعيدا فتيمما ماء، معهما وليس الصالة، فحضرت

 فقال له، ذلك فذكرا  اهللا رسول أتيا مث اآلخر، يعد ولم والوضوء، الصالة أحدهما فأعاد
  )٥( )مرتين األجر لك: وأعاد توضأ للذي وقال، صالتك وأجزأتك السنة، أصبت(:يعد لم للذي

  .له الكامل التام وتسليمهم ورسوله، اهللا بحكم والتزامهم خضوعهم، سرعة] ٣
 كل ولدى يل،التأو تحتمل التي األمور، من كثير في للمختلفين  اهللا رسول تصويب ]٤

 كفيل الشعور وهذا لنفسه، يراه  كالذي،الصواب يحتمل أخوه إليه ذهب ما بأن شعور منهم
 بن  فعن عمر.للرأي التعصب عن والبعد ألخيه، المختلفين من كل احترام على بالحفاظ

                                         
 )٥ص (ني دعوة أهل البدع لخالد الزهرا) ١(
 )١ص/١٥١درس(شرح بلوغ المرام للشيخ عطية سالم ) ٢(
 .مادة معك) ٤/٢٨٥(النهاية . الدلك: والمعك. أي تمرغ في ترابه)  ٣(
 ) ٣٣٨ح-٧٦(كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما : صحيح البخاري)  ٤(
-١/١٤٢(ء بعد ما يصلى في الوقت كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الما: أخرجه أبو داود في سننه)  ٥(

وغير ابن نافع يرويه، عن الليث، عن عميرة بن أبى ناجية، عن بكر بن سوادة، عن : وقال) ٣٣٨ح
قال أبو داود وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو . عطاء بن يسار، عن النبي 

 .وصححه األلباني. مرسل



– 

  )٢٥٠٦(

 اهللا رسول حياة في الفرقان، سورة يقرأ حزام، بن حكيم بن بهشام مررت (:قال الخطاب 
، اهللا رسول يقرئنيها لم كثيرة، حروف على يقرأ هو فإذا قراءته، معتفاست ، فكدت 

 هذه أقراك من :فقلت بردائه، )٢(لببته سلم فلما سلم، حتى فنظرته الصالة،  في)١(أساوره
 إن واهللا كذبت، :له قلت : قال. اهللا رسول أقرأنيها :فقال تقرؤها؟ سمعتك التي السورة
 يا :فقلت  النبي إلى أقوده فانطلقت تقرؤها، التي السورة هذه يأقرأن لهو  اهللا رسول
 سورة أقرأتني وأنت تقرئنيها، لم حروف على الفرقان سورة يقرأ هذا سمعت إني اهللا، رسول
 : النبي فقال سمعته، التي القراءة فقرأ هشام، يا اقرأ عمر، يا  أرسله: النبي فقال .الفرقان

 النبي  فقال، النبي أقرأني التي القراءة فقرأت عمر، يا اقرأ : يالنب قال ثم أنزلت، هكذا
:النبي قال ثم أنزلت،  هكذا :٣ ()تيسر ما فاقرءوا أحرف، سبعة على أنزل القرآن  إن(  
 المختلفين، هدف وحدها الحقيقة يجعل أن شأنه من وذلك الهوى، وتجنب بالتقوى االلتزام ]٥

  .أخيه لسان على أو لسانه، على الحقيقة تظهر أن منهما أي يهم ال حيث
 المختلفين، بين الجارحة األلفاظ وتجنب الكلم، أطايب انتقاء من اإلسالم، بآداب التزامهم ]٦
  .لآلخر منهما كل استماع حسن مع
 مما البحث، موضوع في الجهد أنواع أقصى وبذلهم أمكن، ما المماراة عن تنـزههم ]٧

 المخالف ويدفع اآلخر، الطرف من واالحترام الجد صفة المختلفين من كل لرأي يعطي
  )٤( .منه األفضل الرأي تقديم محاولة أو لقبوله،

  هذا بالنسبة لخالف المسلمين بعضهم بعضا، أما آداب الخالف والحوار مع اآلخر؛ من أجل 
، فال  عن أصول الدين والمعتقداتابعيدالتعايش، والبحث عن القواسم الحياتية المشتركة، 

 أو التهاون ،يمس بها وال يزعزعها، بل هو تعايش بشري، وتعامل حياتي دون التنازل
 حيث عقد رسول النبوية،، وقد ظهر هذا اللون من الحوار في المدينة )٥(باألصول والمعتقدات

قاط المشتركة نالب هذا النوع عتنيا مع كفار قريش، فيا مع اليهود، وأبرم صلح عقوداهللا 

                                         
 .مادة سور) ٢/٣٥٦( النهاية .أي ُأواِثبه وأقاتله)  ١(
وأخَذْتُ ِبتَلْبيب فالن إذا جمعتَ . لَببتُ الرجل ولَببتُه إذا جعلَتَ في عنُقه ثَوباً أو غيره وجررته به: يقال)  ٢( 

 .مادة لبب) ٤/١٨٨(النهاية . عليه ثوبه الذي هو البسه، وقَبضت عليه تَجره
) ٢٩٤٣ح-٥/٨٧٧(أبواب القراءات، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف : نهأخرجه الترمذي في سن)  ٣(

 .وصححه األلباني. حديث حسن صحيح: وقال
 )١٢ص (أدب االختالف في اإلسالم للعلواني )  ٤(
 .أي نتحاور من أجل فوائد دنيوية ال من أجل قرارت دينية أو دعوية) ٥(



 

 )٢٥٠٧(

ا ما تصطبغ يتفق عليها المحاورون، فيهدفون إلى تعميقها، والتكاتف في سبيلها، وغالبالتي 
  .بالصبغة األخالقية أو المصلحية

 ومنطلق دعوة آخر ، عاصمة اإلسالمالنبوية، إن النموذج العظيم للتعايش هو أنموذج المدينة 
 فإذا ما ،عض سنة كونيةوعلى هذا فقضية عيش بني اإلنسان، وتعامل بعضهم مع ب، األنبياء 

ومنذ عهد ،ا به هذا المعنى فهو حقأطلق التعايش بين األمم على اختالف أديانهم مقصود 
 ونحوها ، لم تزل أكثر المأكوالت والمصنوعات والملبوسات واآلالت الحربيةالرسول 

  .تتبادل بين المسلمين وغيرهم، وهذا ظاهر معلوم
 ،مثل إلغاء الفارق العقدي والشرعي والسلوكي  أخرى، يحمل هذا المعنى مدلوالت أنلكن 

 ، والخطورة في هذا المصطلح الظرف الزماني واآلني، أو إضعافه،بين المسلمين والكفار
 بعقائدها ونظمها وأخالقها، حتى وصفت ، وهو طغيان الحضارة الغربية،الذي يرفع اليوم

ا فهنا يكون التعايش خطير. ..بأنها األعلى والقدوة التي يسعى كل شعب للحاق بها
١(.امرفوض(  

  :، في النقاط التاليةتداخل آداب الخالف والحوار في بعضهما
 اهللا وجه هو الحوار من القصد يكون أن  فيجب.اإلخالص والتجرد في طلب الحق - ١

 بالحجة المخالفين أفحم جيد، محاور فالنًا أن األلسنة تتناقل أن أجل من ال، وتعالى تبارك
  .عوارهم وكشف موقفهم وأحرج، ورطة في وجعلهم برهان،وال
  .الصحيح الطريق إلى المخالف تمني عودة -  ٢
،  ورسـوله  تعالى اهللا إلى  فيرد  والسلف الصالح، دون االبتداع،    االتباع للرسول    -٣

، فإن لم يجد فيرجـع  )٢(﴾، فَِإن تَنَازعتُم ِفي شَيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل   ﴿ تعالى قال
 فينظر في عمـل الـصحابة       )٣(M  1  0  /     .  -   ,   +  *L : إلى قوله تعالى  

  .والسلف وإجماع األمة، فإن لم يجد فيجتهد ويعمل بالقياس
  . وسالسة العبارة، وحسن العرض،جودة اإللقاء - ٤
  .الرد، والتواضع فيه في  الهدوء- ٥
 وهو من األسس المتبعة، والقواعد المرعية، التي ، حسن االستماع وأدب اإلنصات- ٦

، فالدين اإلسالمي حث يجب االلتزام بها في الحوار، قبل إصدار الحكم على المخالف

                                         
 )٧٥(حوار الحضارات ص ) ١(
 ٥٩: النساء)  ٢(
   ٧: ، األنبياء٤٣:   النحل)٣(



– 

  )٢٥٠٨(

على االستماع إلى اآلخر عندما يتكلم، ال سيما وأن االستماع الجيد لآلخر يعطي 
 أعرابي إلى النبي جاء . (حتى تعم الفائدة الفرصة لتفحص كل ما يرد في نص حواره،

فضحك، إليه فالتفت عندك، الذي اهللا مال من لي مر :قال  ثم،به  فجذبه جذبة أثرت 
       : اهللا رسول فقال أصحابه، به فهم فأغلظ، يتقاضاه ، وأتاه رجل))١(بعطاء له أمر ثم
 ال هللا،ا رسول يا :قالوا. سنه مثل سنًا أعطوه: قال ثم، مقاالً الحق لصاحب فإن دعوه،( 

 وكذلك فعل )٢( )قضاء أحسنكم خيركم من فإن أعطوه: فقال سنه، من أمثل إال نجد
 ، كما ، حين قال عمر ، يوم موت النبي صحابته الكرام، فها هو ذا أبو بكر 

 :عمر وقال :قالت . اهللا رسول مات ما واهللا: قال عمر:  قالتروي عائشة 
: وأرجلهم، قالت رجال أيدي فليقطعن اهللا، وليبعثنه ،ذاك إال نفسي في يقع كان ما واهللا

  أبو- اهللا  فحمد،عمر جلس بكر، أبو تكلم فلما رسلك، على الحالف، أيها: فقال أبو بكر
 كان ومن مات، قد محمدا فإن  محمدا يعبد كان من أال :وقال عليه، وأثنى -بكر 
  )٣( ...يموت ال حي اهللا فإن اهللا يعبد

  .كثيرة في السنة النبوية، وعمل الصحابة ال تحتاج لمزيد لبيان وأمثلة ذلك 
 ،على المحاور أن يراعي في حواره مع أي طرف كان:  تقدير الخصم واحترامه-٧ 

 والتقدير الواجب، سواء أكان الطرف اآلخر من المسلمين ،االحترام واألخالق الفاضلة
 هم، فليس الكبير كالصغير،زل الناس منازلـوين أم غيرهم، فيعطي كل ذي حق حقه،

وليس الشريف في قومه كغيره، مع االنضباط بالضوابط  وليس الرئيس كالمرؤوس،
 تعاملنا مع اآلخرين بهذه الروح الواثقة المؤدبة وإن.  والبعد عما يخالفها،الشرعية

  . وحسن التأني،يضفي علينا صفة الذوق واألدب
 حسن التصورع الفهم مع العلم، ووذلك بجم : الحكمة في الحوار والتعامل- ٨

بل  ، أو متضاربة، أو متداخلة،تكون األفكار عند المتحدث مشوشة فال ،للموضوع
  .ربط بعضها ببعضي األفكار، ويرتب

                                         
 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس كتاب فرض الخمس، باب ما كان للنبي : أخرجه البخاري في صحيحه)  ١(

 )٢٤٢٩ح- ٣٦٧(كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة : ومسلم في صحيحه) ٣١٤٩ح- ٥٥٣(ونحوه  
 )٢٣٠٦ح- ٣٩٤(، باب الوكالة في قضاء الديون كتاب الوكالة: أخرجه البخاري في صحيحه)  ٢(
- ٦٤٣) (لو كنت متخذًا خليالً:( ، باب قول النبي كتاب فضائل أصحاب النبي : أخرجه البخاري في صحيحه)  ٣(
 )٣٦٦٧ح



 

 )٢٥٠٩(

 في سبيل تحقيق ،لتقرير نقاط االختالف منها؛  واالنطالق:نقاط االتفاقب هتمام اال- ٩
 ما دام المسلم على حق ،أو التفريط فيهوال يجوز التنازل عن الرأي ، األهداف النبيلة

.  التي هي عنوانه وشخصيته، مهما كان الطرف اآلخر،ودراية كاملة بصدق قضيته
فمن المصلحة أال يبدأ اإلنسان الحوار بقضية مختلف فيها، بل يبدأ بموضوع متفق 

ا، ثم إلى عليه، أو بقاعدة كلية مسلَّمة أو بدهية، ويتدرج منها إلى ما يشبهها أو يقاربه
  . مواضع الخالف

من أهم آداب وأسس الحوار االلتزام بالموضوع ف:  االلتزام بموضوع الحوار-١٠
 ؛ والنقاش بشأنه، فال ينبغي الحيدة واالبتعاد عن الموضوع األصلي،المراد التحاور فيه

جنب االجتماع ت وتعم الفائدة، وينبغي أن ،حتى تتحقق النتائج المرجوة من الحوار
 فال بد أن تحمل ،فعندما يتم عقد مؤتمر أو ندوة ما. حاور من أجل الجدال العقيموالت

 دون انحراف عن ،ا تدور حوله الندوة، ويلتزم جميع المحاضرين بموضوعهاعنوانً
  .سياق الحوار وموضوعه

 حين أرسله إلى فرعون، ، ببيان ما أمره اهللاى ذلك جليا في التزام موسى ريو 
 وعدم تعذيبهم، فإذا فرعون يخرج من ، أن اهللا أرسله إلخراج بني إسرائيلفأخذ يبين له

   )١(. مناقشة موسى فيما أرسل إليه بطلب اآليات
من أهم مبادئ أدب ، وهذا  وتجنب منهج التحدي واإلفحام، التزام القول الحسن-١١

ساليب السليمة  القائمة على األ، استخدام لغة الحوار الراقية. لكي يفهمنا غيرنا؛الحوار
 وتجنب أسلوب ، وذلك عن طريق االلتزام بالقول الحسن،المعنى الصحيحة التعبير

 فالمحاور ال يجوز أن ينحرف عن ، حتى تتحقق الفائدة من الحوار؛التهكم والتحدي
 فالبد ، وهي محاولة الجتذاب اآلخر بالخداع دون اإلقناع،تباع وسيلة مضللةاطريقه ب

 وأن يتجرد من شهوة الغلبة ،أن يتحرى الحق في كل ما يقولعلى المحاور أيضا 
 وأال يقتصر على نصفها ، وهذا يقتضي أن يذكر الحقيقة كاملة،ولو بالباطل واإلفحام،

  . وقد يضمن للمحاور نفسه الفوز في حواره الذي قد يرضي الفريق اآلخر،
 ودين ،سامح أو سماحة إن اإلسالم دين ت:ومن ذلك أننا دأبنا على القول في حوارنا 

 نحرص -   عند حوار اآلخر -  ولكننا ، وذلك صحيح بال ريب،رحمة وإحسان ومغفرة
   ! على استخدام لغة اإلفحام والتحدي

                                         
قال أم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك .أن أرسل معنا بني إسرائيل (: وذلك في قوله تعالى: أقول)   ١( 

 ]١٨ - ١٧: الشعراء[  )سنين



– 

  )٢٥١٠(

 وذلك ألن الخالف بين ،فقد جعل القرآن الكريم للعالقة بين المسلمين وغيرهم درجات 
لطالب لسماع غيره دون  ا،عي مشهور، فاألصل مع المسالم من الناسيالناس أمر طب

¸    M  ¹  :ال تعالىـ ق، ويسمع كالما حسنًا، أن يعامل معاملة حسنة،اعتداء
  ºL )وآداب اإلسالم،  وإظهار خُلق المسلم، وهذا أصل عظيم في حسن المعاملة، )١

 على الدخول في دين اهللا ،وهو من أعظم أسباب إقبال الناس من شتى األمم والبالد
  .تعالى

M   H :تعالى  قال.يجدي وال يكفي ال وحده والكالم التهويل الدليل؛ ألن  إيراد-١٢    G
M  L  K  J  I L )سبحانه  ويقول)٢:  M   Ë  Ê  É  È  Ç

Í  ÌL  ) ٤)(٣(  
  :أساليب الدعوة: المطلب الثاني

  الدعوة واجب بالقول والفعل لألفراد والجماعات، ولكن ينبغي للداعي أن يتحلى بأمور 
عل المدعو يتقبل الدعوة، وعليه أن يتخذ الوسائل المعينة له للقيام بالدعوة على أكمل تج

  .وجه
 والحث فيه، والترغيب به، بالتعريف الحنيف، اإلسالم إلى الدعوة: بالدعوة   والمقصود

  )٥( .بشريعته به، والعاملين المؤمنين سلك في االنخراط على والحض اعتناقه، على
. بصيرة على الحق ن يتصف بمحاسن حتى يتحقق المقصود من تبليغ  وعلى الداعي أ

  :الداعية صفاتومن 
 والتحلي المنهيات، وترك المأمورات، فعل من معانيها كل بها  ويقصد:التقوى - أ

 ألن في تطبيقها إنارة للقلب، وتفتحا للمدارك، واستبصارا لمواطن ؛اإليمان أهل بصفات
M  p  o    n  m  l    k :قال تعالى )٦(M ±    °  ¯L  الحق، وألن   jL)٧( 

 M  Ë        Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  ÃL)٨(   
                                         

   ٨٣: البقرة) ١(
   ١٤٨: األنعام) ٢(
  ٦٤:، النمل١١١: البقرة) ٣(
 )٦٣-٥٥ص  (وحوار الحضارات) ٣٨ص (الخالف أسبابه وآدابه لعائض القرني ) ٤(
 )٣ص (فقه الدعوة اإلسالمية في الغرب للريسوني ) ٥(
 ١٣٢: طه) ٦(
 ٢: الطالق) ٧(
 ٤: الطالق) ٨(



 

 )٢٥١١(

 ينبغي عظيمة آفة وهاهنا:"  قال الغزالي في معرض حديثه عن الوعظ:اإلخالص - ب
 غيره وذل بالعلم، نفسه عز التعريف عند يرى العالم أن وهي مهلكة، فإنها يتوقاها، أن

 صاحبه وإذالل العلم، بشرف التمييز وإظهار اإلذالل، بالتعريف قصدي بالجهل، فربما
 المنكر من نفسه في أقبح المنكر فهذا هذا الباعث كان  فإن،الجهل خسة إلى بالنسبة

 بإحراق النار من غيره يخلص من مثال المحتسب هذا ومثال عليه، يعترض الذي
 يتدلى للشيطان وغرور هائلة، عظيمة، وغائلة مذلة وهذه الجهل، في غاية  وهو،نفسه
 في فإن هدايته، بنور بصيرته  وفتح،نفسه عيوب اهللا عرفه من إال إنسان، كل بحبله

 من واآلخر العلم، جهة من أحدهما :وجهين من عظيمة للنفس لذة الغير على االحتكام
 يةالخف الشهوة وهو الجاه، وطلب الرياء إلى يرجع وذلك والسلطنة، االحتكام دالة جهة

  )١(."الخفي الشرك إلى الداعية
M   R   Q  P  S :تعالى قوله في البصيرة من األعظم المقصود  وهو:العلم -  ج

X  W  VU  T  L)يقين على: والحكمة، قال البغوي العلم تجمع  فالبصيرة.)٢ .
  )٣(.والباطل الحق بين بها تُميز التي المعرفة هي: والبصيرة

  محمدا نبيه اهللا خاطب وقد. وبالنفس باهللا المعرفة ثمرة عالتواض  فإن:التواضع -  د
#  $  %  &  '  )   (  *+  , M :بقوله   "  !  .   -  

/L )الرسول نهي  والمراد.)٤  رثاثة عن عينه وتعلو المؤمنين، بفقراء يزدري أن 
 إال وما تواضع أحد هللا: (  القائل وهو )٥(. األغنياء زي طراوة إلى طموحا زيهم،

 تقع ال العزة فإن تعالى، هللا فليتواضع الرفعة أراد  من:الحاج ابن ، ويقول)٦() رفعه اهللا
  )٧(. النزول بقدر إال

 ثورة عند العقل إلى والنـزوع، الغضب عند النفس ضبط إال الحلم  ما:الحلم - هـ
 نفسه يملك الذي الشديد إنما بالصرعة، الشديد ليس( القوة عالمة إال هذا وما، االنفعال

                                         
 )٣/٣٤٨(م الدين إحياء علو)  ١(
 ١٠٨: يوسف)  ٢(
 )٤/٢٨٤(تفسير البغوي )  ٣(
 ٢٨: الكهف)  ٤(
 )٣/٤٨٠(تفسير البيضاوي )  ٥(
 )٦٥٩٢ح- ٩٧٤(باب استحباب العفو والتواضع  البر والصلة واآلداب،كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه)  ٦(
 )٢/١٢٠(المدخل )  ٧(



– 

  )٢٥١٢(

 عن العفو الترقي في يعقبه ثم، الغيظ كظم: الحلم صور أبرز ومن) )١(الغضب عند
  .المتقين صفات وتلك، الناس

 ال وحلم يسعهم، ود إلى بحاجة. سمحة وبشاشة رحيم كنف إلى حاجة في   الناس
 في يجدون.. بهمومه عليهم يثقل وال، همومهم يحمل من إلى بحاجة. بجهلهم يضيق
 الرسول وهو ، لمحمد الربانية الرحمة جاءت هذا أجل  من.والرضا العطف هرحاب
  (  *  +   ,  -  ./  M :  9   87   6  5  4  3  2     1  0 :القدوة

  <  ;L )٣( )٢(  
المدعوين،  وطبقات النفوس طبائع  مراعاة:الحكمة المتمثلة في: الداعي صفات ومن

 فعدة )٤(.في الدعوة األولويات وترتيب  والتدرج،المناسبات وانتهاز األوقات وتخير
العميق، االتصال الوثيق باهللا، األخالق  الدقيق، اإليمان الفهم: الداعي الجامعة هي

  )٥(. الحسنة
  :كالتالي مراتب أربع اهللا إلى الدعوة مراتبأما 

أو الحسنة بالترغيب والتبشير  الموعظة: الثانية  المرتبة.الحكمة: األولى المرتبة
الترهيب واإلنذار، والقصص، والتشبيه وضرب األمثال، ولفت األنظار والقلوب إلى 

 هي بالتي الجدال: الثالثة المرتبة. الصور المعنوية وآثارها، وإلى اآلثار المحسوسة
  )٦(. القوة استخدام: الرابعة  المرتبة.أحسن

  :كالتالي دعوينالم مراتب ويقابل كل مرتبة في الدعوة مرتبة في المدعو، فتكون
 علما الحق له يبين وهذا يأباه، وال يعاند ال الذي للحق، القابل الذكي، المستجيب - ١

  .به ويعمل فيقبله واعتقادا، وعمالً
 تصده وشهوات أهواء وله وتأخر، غفلة نوع عنده لكن به، المعترف للحق القابل -  ٢

 الحق، في الترغيب على المشتملة الحسنة، بالموعظة يدعى فهذا الحق، اتباع عن
  .الباطل من والترهيب

                                         
كتاب : ، ومسلم في صحيحه)٦١١٤ح-١٠٩٨(الحذر من الغضب كتاب األدب، باب : أخرجه البخاري في صحيحه)  ١(

 )٦٦٤٣ح- ٩٨٠(البر والصلة واآلداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب 
 ١٥٩: آل عمران)  ٢(
 )١٧ -١/١١(مفهوم الحكمة في الدعوة البن حميد )  ٣(
 )١/١٩(مفهوم الحكمة في الدعوة )  ٤(
 )١/٣٦٧(عبد الكريم زيدان أصول الدعوة ل)  ٥(
 )٢/١٥١(الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى )  ٦(



 

 )٢٥١٣(

  .أحسن هي بالتي يجادل فهذا الجاحد، المعاند - ٣
 إن القوة، استخدام مرتبة إلى معه انتقل الحق، إلى يرجع ولم المعاند، ظلم فإن - ٤

 سبيل في وبالجهاد وقوة، سلطة له لمن وبالتأديب بالكالم، يكون القوة  واستخدام.أمكن
  )١(. والسنة الكتاب عليها دلت التي  بالشروط،المسلمين أمر ولي لواء ت، تح اهللا

 قواعد عن تنحرف ال حتى ضوابط؛ وأساليبها تعالى اهللا إلى الدعوة لوسائل   إن
اإلسالمية، وهذه  الدعوة نجاح أجل من وضعت التي األهداف عن تخرج وال الشرع،

  : هيالضوابط
شرع، فيتخذ األساليب والوسائل الدعوية من األدلة ال بأحكام االنضباط: األول الضابط

  )٢(.-  القرآن والسنة واإلجماع والقياس-الشرعية 
 أي: أعظم مفسدة في الوقوع إلى مصلحة أجل من استعمالها يؤدي أال: الثاني الضابط
 أن يجب كان التي المصلحة، من أكثر الوسيلة استخدام على مفسدة تترتب ال بحيث

 عليه يترتب استخدامها ولكن جيدة، شروط ولها ممتازة، الوسيلة تكون دق ألنه تحققها؛
   )٣( M ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  ¦  ¥    §     ¨   L :تعالى قال مفسدة،
  . فيتخذ مرتبة الدعوة المقابلة لمرتبة الداعي:األولويات مراعاة: الثالث الضابط
 متخذًا من تنزل القرآن منهجا، :ساليبواأل الوسائل استخدام في التدرج: الرابع الضابط

M   5  4  3  2  1 : قال تعالى     0  /    .  -  ,L)فتكون دعوته )٤ ،
أوالً إلى الشهادتين، وإصالح العقيدة، وما يتعلق بها، ثم تأتي األمور تباعا، من صالة 

  .وصيام وزكاة وهكذا
  )٥( .والناقوس البوق مثل لكفار،ا شعار األسلوب أو الوسيلة تكون أالَّ: الخامس الضابط

 المطهرة، النبوية السنة الكريم، القرآن:  رئيسة هيمصادر ووسائلها الدعوة   وألساليب
 العلم أهل من بإحسان لهم والتابعين الكرام، الصحابة الصالح من السلف سيرة

 التجارب التي تحصل للداعي في مجال الدعوة؛ ألن الفقهاء، استنباطات واإليمان،
  )٦(.تطبيقه للدعوة يظهر له وجه خطئه فيتجنبها في المستقبل

                                         
 .المرجع السابق)  ١(
  )٢١ص(علم أصول الفقه لخالف : انظر)  ٢(
 ١٠٨: األنعام)  ٣(
 ١٠٦: اإلسراء)  ٤(
 )٨ص (كلنا دعاة لعبداهللا الغامدي )  ٥(
 )١٤٣ص (سعيد القحطاني الحكمة في الدعوة إلى اهللا ل) ١/٤٦٤(أصول الدعوة )   ٦(



– 

  )٢٥١٤(

-  نوفل السيد المجد أبو   بينت ضوابط ومصادر أساليب الدعوة، التي عرفها الدكتور
 في وأحكام، ومبادئ وأفكار معاني من عرضه يراد ما عرض: "بأنها - تعالى اهللا رحمه

  )١(. معينة شروط ذات وصيغ عبارات
 رجل يتعاطاه ما هنا باألساليب يقصد:  الشيخ ابن حميد الذي قالوقريب منه تعريف

 بما وتبصيرهم، الناس إلى الحق إبالغ إلى خاللها من يتوصل وصيغ، طرق من الدعوة
  )٢(. يضرهم ما ودفع ينفعهم

  )٣(.عنه العوائق وإزالة التبليغ، مباشرة بكيفية يتصل الذي العلم هي: الدعوة فأساليب
 ترفق في المدعوين مع مباشر تعامل أو، كالمية قولية جملتها في باألسالي   وهذه

  .واللين والشدة، والترهيب الترغيب نهجي وسلوك، الهفوات عن وغض، ولين
  :األساليب لهذه بسٍط من شيء وهذا

 اآلية هذه في فدخل: عطاء يقول. )٤(M º ¹   ¸L :الحسن القول: األول المعلم
   !يفيبالحن فكيف والنصارى اليهود
 والتلميح التعريض إلى الجنوح الحسن القول  ومن.والتعريض التصريح: الثاني المعلم
 ويهيج، الهجوم على الجرأة ويورث، الهيبة حجاب يهتك  فالتصريح؛التصريح دون
، الذكية واألذهان، الفاضلة النفوس فيستميل التعريض  أما،والعناد اإلصرار على

  .اللماحة والبصائر
         أنه   عائشة  ومن صوره اللين والمداراة، حديث.التعامل أدب: لثالثا المعلم

. العشيرة أخو بئس أو، العشيرة ابن  بئس،له ائذنوا: فقال رجل،  النبي على استأذن (
 له ألنت ثم قلت، ما قلت، اهللا رسول يا :فقلت: عائشة تقول. الكالم له أالن دخل فلما

 اتقاء الناس ودعه أو تركه، من اهللا عند منـزلة الناس شر نإ، عائشة أي: فقال القول؟
 ولين، للناس الجناح خفض وهي المؤمنين، أخالق من المدارة: قال ابن بطال) )٥(فحشه

  )٦ (.السخيمة وسلِّ األلفة أسباب أقوى من وذلك القول، في لهم اإلغالظ وترك الكلمة،

                                         
 )٧ص (كلنا دعاة )  ١(
 )١/٢٦(مفهوم الحكمة في الدعوة )  ٢(
 )١٤٣ص (الحكمة في الدعوة إلى اهللا )  ٣(
  ٨٣:البقرة)  ٤(
 )٦٠٣٢ح-١٠٨٦( فاحشًا وال متفحشًا كتاب األدب، باب لم يكن النبي : أخرجه البخاري في صحيحه)  ٥(
 )٩/٣٠٥(شرح صحيح البخاري )  ٦(



 

 )٢٥١٥(

 غلط؛ وذلك، المداهنة هي المدارة أن النظر يمعن لم من ظن وقد: العلماء بعض  وقال
 المداهنة أن وذلك، بين بينهما والفرق، محرمة والمداهنة إليها، مندوب المدارة ألن

 وفسرها، بواطنها ويستر األشياء، ظواهر على يظهر الذي الدهان، من اسمها اشتق
، ويشاربه ؤاكلهوي فيؤالفه، المعلن بفسقه الفاسق يلقى أن هي المداهنة: فقالوا العلماء
 أضعف وهو -بقلبه  ولو عليه  وال ينكرها،بها الرضا ويريه المنكرة أفعاله ويرى

§  ¨    ©   M :بقوله  نبيه اــمنه  اهللا برأ التي المداهنة فهذه -  اإليمان
«  ªL)وال يجاهر بالمعاصي يستتر الذي بالجاهل الرفق هي والمدارة. )١ 

 هم عما يرجعوا حتى ولطف، بلين اهللا مراد إلى الباطل هلأ رد في والمعاطفة، بالكبائر
  .)٢(عليه

 عن معمر، أخبرنا:  قال عبدالرزاق.األخطاء عن والغض العثرات إقالة: الرابع المعلم
 يسبونه، فكانوا ذنبا، أصاب قد رجل على مر الدرداء  أبا أن قالبة، أبي عن أيوب،

 تسبوا فال :قال .بلى :قالوا مستخرجيه؟ تكونوا ألم )٣(قليب في وجدتموه لو أرأيتم :فقال
 تركه فإذا عمله، أبغض إنما :قال تبغضه؟  أفال:قالوا .عافاكم الذي اهللا واحمدوا أخاكم،

   )٤(.أخي فهو
 مسالك على التأكيد من تقدم ما  كل.الشدة ومواقف والترهيب الترغيب: الخامس المعلم
 من الشرع، مسالك في ومتقرر معروف هو مال معارضا ليس، والمداراة والرفق اللين

 المقدم لكن. والشدة والرخاء، والرهبة الرغبة حالي بين والمربين، الدعاة سير ضرورة
 مداراة إلى يحتاجون والناس: أحمد اإلمام قال كما والرفق، الترغيب هو التعامل في

 ليس: يقال ألنه؛ يهنه فيجب، والردى بالفسق معلنًا مباينًا رجالً إال، غلظة بال ورفق
  )٥(. له حرمة ال المصر فالمعلن، حرمة لفاسق

  )٦(. وأمور أشياء من الدعوة، تبليغ على الداعية به يستعين ما هي: الدعوة ووسائل

                                         
   ٩: القلم)  ١(
 )٣٢/٣٢٦(وانظر عمدة القاري للعيني ) ٩/٣٠٦(شرح صحيح البخاري )  ٢(
)٣  (النهاية . الِبئر التي لم تُطْو)مادة قلب) ٤/٨٥. 
 .ورجاله ثقات) ٢٠٢٦٧ح -١١/١٨٠(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )  ٤(
 )٤٤-١/٢٦(مفهوم الحكمة في الدعوة )  ٥(
 )١٤٥ص (اهللا تعالى الحكمة في الدعوة إلى )  ٦(



– 

  )٢٥١٦(

  :أنواع وسائل الدعوة
مباشرة من الداعي، وبصورة  بصورة الدعوة المعنوية تبليغ وسائل: األول النوع

  .خارجية
 أن للدعاة ينبغي التي الصفات وتمثل: معنوية بصورة مباشرة لوسائ: األول القسم

 والتبليغ بالسيرة الحسنة، واألفعال الحميدة، والصفات العالية، واألخالق .بها يتصفوا
 من أبلغ والسلوك باألفعال التأثير ألن الكريمة، تجعل الداعي قدوة طيبة، وأسوة حسنة؛

  .وحده بالكالم التأثير
 أصلين إلى ترجع لغيره طيبةً قدوةً الداعية بها يكون التي حسنةال السيرة وأصول
 من كثير تحتها يندرج كلمة الخلق فحسن. للقول العمل وموافقة الخلق، حسن: عظيمين
 والصبر، والشجاعة، العزيمة، وقوة واألمانة، بالعهد، والوفاء كالتواضع،: الصفات
 والصدق والكرم، والجود والصفح، لعفووا والحياء، والتقوى، والرفق، والحلم، والشكر،
 الداعية فعل يكون أن هي للعمل القول وموافقة. الخ.. .والرحمة اللسان، وحفظ والعدل،
 أمر فإن باطنه، ظاهره يخالف وال لقوله، عمليا تطبيقًا وسيرته المستقيم، للطريق موافقًا
 إرشاده، وينفع ،وعظه ليفيد له؛ تارٍك أول كان شيء عن نهى وإن التزمه، بشيء

 فيه، واقع وهو الشر عن وينهى يفعله، وال بالخير يأمر كان فإن به، ويقتدي ويثمر،
   .تعالى اللّه إلى الدعوة سبيل في عقبة هذه بحاله فهو

 المجال لتهيئة األسباب؛ باتخاذ تتعلق: معنوية بصورة خارجية وسائل: الثاني القسم
  :يأتي ما المثال سبيل على ومنها. المناسب

 أنواع الحذر أن ومعلوم. باألسباب األخذ  معاهللا  على التوكل على المبني الحذر - أ
 من والحذر المعاصي، في الوقوع من حذره: فهناك المسلم، الداعي يحذره ما جهة من

  .والكفار المنافقين من والحذر الهوى، اتباع من والحذر والولد، األهل
 الدعوة إيصال على يحرص فالداعية الدعوة، تبليغ في  بالغيراهللا  بعد االستعانة -ب
  .عليه يحرص ما لتحقيق مشروعة؛ وسيلة بكل فيستعين الناس؛ إلى
 وإذا إضاعته، وعدم وقته تنظيم الداعية كحفظ: المشروع النظام على المحافظة - ج

 ثمرت حتى اإلسالم، بها أمر التي النظام، قواعد يراعوا أن فعليهم جماعة الدعاة كان
 مع الكثير، من خير عليه والدوام بنظام، العمل من القليل فإن تضيع، وال جهودهم
  .واالنقطاع الفوضى

  :الدعوة المادية ولهذا النوع أقسام تبليغ وسائل: الثاني النوع



 

 )٢٥١٧(

 والدرس، الخطبة،: منها متعددة أنواع التبليغ مجال في القول: بالقول التبليغ - أ
 المنكر، عن والنهي بالمعروف واألمر والجدل، مناقشةوال والندوة، والمحاضرة،

: والكتابة الشرعية، والفتوى األخوية، والنصيحة الفردية، والدعوة الوعظية، والكلمة
 دعوته تبليغ في يستعين والداعية. والنشرة والكُتيب، والكتاب، والمقال، كالرسالة،

 زمن في نافعة الوسائل بعض كونت وقد المفيدة، المشروعة، المختلفة، الوسائل بجميع
 المناسبة الوسائل يختار الذي هو الحكيم والداعية آخر، دون مجتمع وفي زمن، دون
  .ومصر عصر لكل

  :اآلتية الوسائل طريق عن تُبلَّغ بالقول التبليغ ووسيلة
 في والدروس والمناقشات، والندوات، المحاضرات، كإقامة: العامة اللقاءات - ١

 التي المناسبات وفي والمؤتمرات، والمدارس، والمعاهد، جامعات،وال المساجد،
  .كبيرة جماعية بصورة الناس يحضرها

  .غيرهم حضور يمنع وال العلم، بطالب الخاصة كالدروس: الخاصة اللقاءات - ٢
  .الرمزية والهدية األخوية، بالنصيحة: الفردية الدعوة - ٣
  .والنشرة والكُتيب، والكتاب، والمقال، الرسالة،: الكتابة - ٤
   .والشخصية والمقروءة، والمرئية، المسموعة، :الحديثة اإلعالم وسائل - ٥
  .والهاتف التسجيل، وشرائط كالمسجالت، الشخصية الوسائل - ٦
 وإظهاره، الحق ونصرة المنكر، إزالة إلى يؤدي فعل كل هو: بالعمل التبليغ -ب

 فبلسانه، يستطع لم فإن بيده، فليغيره نكرام منكم رأى من (:  قوله ذلك في واألصل
 المنكر بإزالة يكون كما بالعمل والتبليغ، )١()اِإليمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن

 اإلسالمية، والمدارس والمعاهد الجامعات وبناء المساجد، كبناء: المعروف بإقامة يكون
 ودور اإلسالمية، المستشفيات اءوبن النافعة، بالكتب وتزويدها فيها، المكتبات وإقامة

 للعمل الصالح الرجل واختيار وتوزيعها، اإلسالمية الكتب وطبع االجتماعية، الرعاية
 إلى صامتة دعوة الحقيقة في -كله - وهذا. المهمة المجاالت وفي المجاالت، هذه في
  )٢( .تعالى اهللا

                                         
 )١٧٧ح-٣٢(كتاب اإليمان، باب كون النهى عن المنكر من اإليمان : أخرجه مسلم في صحيحه)  ١(
 )٢/٦٩(أصول الدعوة ) ١٥٠- ١٤٥ص (الحكمة في الدعوة إلى اهللا )  ٢(



– 

  )٢٥١٨(

 على اجتهادية وال كلية،بال توقيفية ليست الدعوية واألساليب الوسائل أن:   والخالصة
 هو ما ومنها والسنة، الكتاب في المنصوص وهو توقيفي هو ما فيها وإنما اإلطالق،
  )١( .الشرع بضوابط مضبوط ولكنه اجتهادي،

  :أساليب النصيحة: المطلب الثالث
، وقال )٢(: M   c  bL  ذكر النصح في القرآن على لسان األنبياء، فقال نوح 

   ) : M&  %  $  (  '  L)٣هود 
  وذلك،عيبا أو خطأ منه رأى إذا له ينصح أن المسلم أخيه على المسلم حق من إن

 الداري أوس بن تميم رقية أبي حديث فمنها، ذلك في الواردة واآلثار لألحاديث امتثاالً
، النبي أن  وألئمة ولرسوله ولكتابه هللا: قال  لمن؟:قلنا. النصيحة الدين(: قال 

  اهللا رسول بايعت(: قال  البجلي عبداهللا بن جرير وحديث ،)٤()وعامتهم المسلمين
  ) ٥ ()مسلم  لكل والنصح الزكاة، وإيتاء الصالة، إقام على
واجب لعامة المسلمين، آخرين وغير آخرين؛ ألن في النصيحة لهم  حق فالنصح   إذًا

 دليل وفي بذل النصح صالحهم، وتعاون على البر والتقوى، وتناٍه عن اإلثم والعدوان،
  )٦(.اإلخاء والرحمة بالمسلمين صدق على

  : ينبغي على الناصح أن يتحلى بها، ومنهاوللنصيحة آداب
السر،  في النصح يكون أن -٣ .التشهير يقصد ال أن - ٢ . اهللا وجه يقصد أن - ١

 وفي له،ك المجتمع حياة في سلبيا أثرا لها ألن األسرار؛ تُذاع أن أحد مصلحة من فليس
 وقديما، تقوله لما قبوله إلى أدعى كان له نصيحتك في عليه سترتَ فإن، نفسه المنصوح

 أن - ٤ وشَانَه فضحه فقد جهرا نصحه ومن، وزانَه ستره فقد سرا أخاه نصح من: قالوا
 قسوة مع َأِلف مما الحرمان قسوة عليه يجمع ورفق، فال وأدب بلطف النصح يكون

 في عليه، نسير أن يجب الذي الدعوي سبحانه المنهج الحق لنا وضع وقد. ةالنصيح

                                         
 )١٠ص (كلنا دعاة )  ١(
 ٦٢: األعراف)  ٢(
 ٦٨: األعراف)  ٣(
 )١٩٦ح-٤٦(يمان، باب بيان أن الدين النصيحة كتاب اإل: أخرجه مسلم في صحيحه)  ٤(
الدين النصيحة هللا ولرسوله وألئمة :( كتاب اإليمان، باب قول النبي : أخرجه البخاري في صحيحه)  ٥(

 )٥٧ح-٢٨) (المسلمين وعامتهم
 )٨/٩(وانظر شرح متن األربعين النووية لصالح آل الشيخ ) ٣٣ص (فقه التعامل مع األخطاء للمدخلي )  ٦(



 

 )٢٥١٩(

اإللزام بتنفيذ  عدم -٥ )١ (M   }|  {   z  y  x   w  vL :تعالى قوله
  )٢( .للنصيحة المناسب الوقت مراعاة حال المنصوح، واختيار -٦ .النصيحة

ج القويم، فعليه أن عند تثبت الناصح من وقوع الخطأ من اآلخر، أو مخالفته للمنه
  : يراعي أمورا شرعية حال نصحه، منها

 بخطأ الخطأ يعالج أو، منه أكبر خطأ إلى يؤدي ال حتى الخطأ؛ معالجة في الحكمة - ١
¡  M : تعالى الـآخر، ق   �  ~  }|  {   z  y  x   w  v

¢  L )ذاإ قبله، العلماء من أخطأ من خطأ بيان وأما" :رجب ابن الحافظ ، وقال)٣ 
  وإن،إليه يتوجه لوم وال عليه، حرج فال والجواب، الرد في  وأحسن،الخطاب في تأدب
   )٤("عليه حرج فال بمقالته االغترار منه صدر
 يرى  النبي كان وقد، أعالهما لدرء المفسدتين؛ أدنى تحمل الشريعة قواعد من   فإن
 مع يقتلهم، ولم لمنافقينا عن وسكت، يغيرها وال األصنام وأكبر المنكرات، أكبر بمكة
 ابن  قال.أصحابه يقتل محمدا أن الناس يتحدث لئال أذاهم؛ على وصبر، كفرهم ثبوت
 من بإنكاره ليحصل المنكر؛ إنكار إيجاب ألمته  شرعإن النبي : "اهللا رحمه القيم

 وأبغض منه، أنكر هو ما يستلزم المنكر إنكار كان فإذا ورسوله اهللا يحبه ما المعروف
أهله، ثم ضرب  ويمقت يبغضه اهللا كان وإن إنكاره، يسوغ ال فإنه ورسوله، اهللا لىإ

 عليهم إنكارك كان بالشطرنج، يلعبون والفسوق الفجور أهل رأيت فإذا: مثاالً لذلك فقال
 كرمي ورسوله، اهللا إلى أحب هو ما إلى منه نقلتهم إذا إال والبصيرة، الفقه عدم من

 أو ولعب، لهو على اجتمعوا قد الفساق رأيت وإذا ذلك، حوون الخيل، وسباق النشاب
 على تركهم كان وإال المراد، فهو اهللا طاعة إلى عنه نقلتهم فإن وتصدية، مكاء سماع
 ذلك، عن لهم شاغالً فيه هم ما فكان ذلك، من أعظم هو لما تفرغهم أن من خيرا ذلك
 إلى انتقاله عنها نقله من خفتو ونحوها، المجون بكتب مشتغالً الرجل كان إذا وكما
 شيخ  وسمعت.واسع باب وهذا األولى، وكتبه فدعه والسحر، والضالل البدع كتب

 أصحابي وبعض أنا مررت :يقول )٥(ضريحه ونور روحه اهللا قدس تيمية ابن اإلسالم
                                         

   ١٢٥: النحل)  ١(
 )٥١٧٨ص (تفسير الشعراوي ) ٤ص (فقه النصيحة لصعيليك )  ٢(
 ١٢٥: النحل)  ٣(
 )٦ص (كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير )  ٤(
الضريح : ، والضِريح الشَّقُّ في وسط القبر، وقيلهذا دعاء معروف عند المتقدمين، ومعناه تطهير باطنة)  ٥(

  .مادة ضرح) ٢/٥٢٥(لسان العرب . هو قبر بال لحد: القبر كلُّه، وقيل



– 

  )٢٥٢٠(

 ،عليه فأنكرت معي، كان من عليهم فأنكر الخمر، يشربون منهم بقوم التتار، زمن في
 يصدهم  وهؤالء،الصالة وعن اهللا ذكر عن تصد  ألنها؛الخمر اهللا حرم إنما :له وقلت
  )١ ("فدعهم األموال وأخذ الذرية وسبي النفوس قتل عن الخمر

M   B :تعالى قوله القاعدة هذه في  واألصل:الخطأ صدور عند بالغير النفس مقارنة - ٢
  N  M    L  K  J  I  H  G   F  E  D   CL )رأة أيوب  قالت ام)٢

 وذلك بلى، :قال عائشة؟ في الناس يقول ما تسمع أال أيوب، أبا يا: لزوجها خالد بن زيد
 خير واهللا فعائشة :قال .ألفعله كنت ما واهللا، ال :قالت فاعلة؟ أيوب أم يا أكنت .الكذب
 المؤمنين فضالء يقيس أن ينبغي كان أنه المعنى: "اهللا رحمه القرطبي  قال)٣(.منك

 وصفوان عائشة في فذلك فيهم يبعد ذلك كان فإن، أنفسهم على األمر اتوالمؤمن
 بمنزلة كلهم اإلسالم أهل ألن؛ بأنفسهم  وقال: "اهللا رحمه الطبري اإلمام ، وقال)٤("أبعد
 بأنفسهم معنى ":، ونقل القرطبي عن النحاس قوله)٥("واحدة ملة أهل ألنهم؛ واحدة نفس

 ال بقبيح ويذكره أحدا يقذف رجالً سمعوا إذا لمينالمس على اهللا فأوجب، بإخوانهم
 اآلية إن: العلماء قال هذا وألجل:  ثم عقب بقوله،ويكذبوه عليه ينكروا أن به، يعرفونه

، المؤمن حلها التي الصالح ومنزلة، اإلنسان حازها التي اإليمان درجة أن في أصل
 كان إذا، شاع وإن محتمل خبر عنه يزيلها ال المسلم بها يستتر التي العفاف ولُبسة
  ) ٦( اهـ"مجهوالً أو فاسدا أصله

، القلوب أطباء منها حذر التي العظام اآلفات من وهذه، للغير واالحتقار بالنفس العجب
 العبد شهود  إن: "اهللا رحمه القيم ابن  قال.منها التنفير في الشرعية النصوص وتوافرت

 فإنه، حقًا أحد على له وال فضالً، أحد على سهلنف يرى ال أن له موجب، وخطاياه ذنوبه
 ما  ويحرم،ورسوله باهللا يؤمن مسلم من خير أنه يظن فال وذنوبه نفسه عيوب يشهد

                                         
 ) ٣/٤(إعالم الموقعين )  ١(
 ١٢: النور)  ٢(
وإسناده ضعيف؛ رواه إسحاق بن يسار عن بعض رجال ) ٤/٢٦٨(أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية )   ٣( 

صدوق يدلس : ببني النجار، ولم يذكرهم، ورواه عنه ابنه محمد، قال ابن حجر عنه في تقريب التهذي
وابن شبه في تاريخ المدينة ) ١٠/٥٨(ابن أبي حاتم في تفسيره : ورمي بالتشيع والقدر، ورواه عنه

 )١٦/٤٨(وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ) ٢/١١٤(والطبري في تاريخ األمم والملوك ) ١/٣٣٥(
  )١٢/٢٠٢(تفسير القرطبي )  ٤(
  )١٩/١٢٨(تفسير الطبري )  ٥(
 )١٢/٢٠٢(القرطبي تفسير )  ٦(



 

 )٢٥٢١(

 فإن عيوبه، في فليفكر بالعجب امتُحن من: "حزم ابن كالم ، ومن)١("ورسوله  اهللا حرم
 حتى جملةً عيوبه عليه تخِفي فإن الدنيئة، األخالق من فيه ما فليفتش، بفضائله أعجب

 عيوبا وأعظمهم نقصا الناس أتم وأنه، األبد إلى مصيبته أن فليعلم، فيه عيب ال أنه يظن
 ألن؛ هذين من أشد عيب وال جاهٌل، العقل ضعيف أنه ذلك تمييزا، وأول وأضعفهم

 يجهل الذي هو  واألحمق،قمعها في وسعى فغالَبها؛ نفسه عيوب ميز من هو العاقل
، خصاٌل عيوبه أن يقدر ألنه وإما، فكْرته وضعف، وتمييزه علمه لقلة إما: نفسه عيوب
، والظلم والسرقة واللياطة بالزنا يفْخرون كثير الناس وفي؛ األرض في عيٍب أشد وهذا

بجعته، له النحوس هذه بتأتّي في٢(" المخازي هذه على وبقو(  
 واضحا منهجا الصالح  يرسم السلف:والصواب الحق ظهر إذا الخطأ عن الرجوع - ٣

: األشعري موسى أبي إلى يكتب الخطاب بن عمر  فهذا،القضية هذه في مشرقًا
 تراجع أن لرشدك فيه فهديت رأيك، فيك فراجعت اليوم فيه قضيت قضاء يمنعنَّك وال"

 في التمادي من خير الحق ومراجعة، شيء يبطله ال قديم الحق فإن، الحقَّ فيه
  )٣("الباطل
 إال إله ال أن يشهد مسلم كل على والواجب: "اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ   قال

 يدور، رسوله وطاعة له، شريك ال وحده بعبادته اهللا توحيد قصده أصل يكون أن، اهللا
 ينتصر فال، الصحابة هم األنبياء بعد الخلق أفضل أن ويعلم، وجده أين ويتبعه ذلك على

 إال عاما مطلقًا انتصارا طائفة وال،  اهللا لرسول إال عاما مطلقًا نتصاراا لشخص
 دون- أصحابه مع ويدور، دار حيث الرسول  مع يدور الهدى فإن ، للصحابة
 أصحاب بخالف، قط خطأ على يجمعوا لم أجمعوا فإذا، داروا حيث -غيره أصحاب

 من غيرهم يقله ولم قالوه قول كل بل، خطأ على يجمعون قد فإنهم، العلماء من عالم
 واحد عالم إلى مسلَّما ليس رسوله به اهللا بعث الذي فإن الدين، خطأ إال يكون ال األمة

 بقول شبيه وهو  اهللا لرسول نظيرا الشخص ذلك لكان كذلك كان ولو، وأصحابه
العلم، كما  أما التعصب للذات فهو آفة ماحقة لبركة )٤("المعصوم اإلمام في الرافضة

  )١( )٥(ذكره الشوكاني
                                         

 )١/٢٩٨(مفتاح دار السعادة )  ١(
 )  ١٣٩ص(األخالق والسير البن حزم )  ٢(
 )١/٨٦(إعالم الموقعين )  ٣(
  )٥/١٨١(منهاج السنة النبوية البن تيمية )  ٤(
 )٨٨ص(أدب الطلب للشوكاني )  ٥(



– 

  )٢٥٢٢(

  :هي والمنصوح، الناصح في تتوفر أن  البدللنصيحة شروطوهناك 
 بعض فيرى للمنصوح، بالنسبة وأما مسلما، يكون أن الناصح في فاألصل: اإلسالم - ١

 نصح المسلم على ليس: أحمد اإلمام يقول هذا وفي مسلما، يكون أن البد أنه العلم أهل
 لكل والنصح: ( وفيه  عبداهللا بن جرير حديث اإلسالم اشترط من حجةو. )٢(الذمي
  )٣() مسلم

 ابن يقول هذا وفي لألغلب، باإلسالم التقييد وأن اإلسالم، اشتراط عدم آخرون  ويرى
  ويشار،اإلسالم إلى يدعى بأن معتبر للكافر فالنصح  وإال،لألغلب بالمسلم التقييد: حجر
  )٤(.استشار إذا بالصواب عليه

 بالغًا يكن لم ومن التكليف، مناط البلوغ ألن بالغين؛ يكونا أن فيهما فيتشرط: البلوغ - ٢
 حتَّى الصِبى وعِن ...ثالثة عن القلم رفع: (النبي  يقول هذا وفي تكليف، عليه فليس
تَِلمح٥()ي(  

 ليس عمن القلم رفع وقد التكليف، مناط العقل ألن عاقلين؛ يكونا أن فالبد: العقل - ٣
  )٦() يفيق حتى المجنون وعن. ..: (الحديث وفي بعاقل،

  :يلي ما به ينصح الذي األمر في ومما يشترط
 شرعا، فعله مطلوب لفعل طلًبا إما يكون بأن الشرعي، األمر تحت داخالً يكون أن - ١
   .شرعا تركه مطلوب أمر لترك طلبا أو
 يكون وال تركه، أو فعله طلب على العلم أهل اتفق قد به المنصوح األمر يكون أن - ٢

 قاعدة على متفرع أمر وهذا آخرون، ويمنعه قوم، يبيحه العلم أهل بين خالفيا أمرا

                                                                                                     
 )٤٥ -٤٠ص(فقه التعامل مع األخطاء )  ١(
 )٨٢ص(جب جامع العلوم والحكم البن ر)  ٢(
  ١٥سبق تخريجه ص )  ٣(
 )١/١٤٠(فتح الباري )  ٤(
) ٤٤٠١ح-٤/١٣١(كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا : أخرجه أبو داود في سننه)  ٥( 

 .ورجاله ثقات، وصححه األلباني، ولم يخرجه بهذا اللفظ غيره: أقول
) ٤٤٠٠ح-٤/١٣٠(ي المجنون يسرق أو يصيب حدا كتاب الحدود، باب ف:  أخرجه أبو داود في سننه)  ٦( 

صدوق، وباقي رجاله : وإسناده حسن فيه يوسف بن موسى، قال ابن حجر عنه في تقريب التهذيب: أقول
 .ثقات، وصححه األلباني



 

 )٢٥٢٣(

 إنكار وال مجتهد، على إنكار ال أنه في المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر في العلماء
  )١(. فيه مختلف أمر في

 الذي العمل، يعمل الرجل رأيت إذا: - اهللا رحمه-  الثوري سفيان يقول المقام هذا وفي
 فال، الفقهاء فيه اختلف ما: أيضا ويقول ،)٢( .تنهه فال غيره، ترى وأنت فيه، اختلف قد

  )٣( .به يأخذ أن إخواني من أحدا أنهى
: يقول حيث الحنبلي، يعلى أبو القاضي ذكرهما حالتان، القاعدة هذه من يستثنى   ولكن

 فيه الخالف النقد كربا عليه، متفق محظور إلى ذريعة وكان فيه الخالف ضعف ما
 صارت وربما المتعة وكنكاح تحريمه، على المتفق النساء ربا إلى ذريعة وهو ضعيف،

  )٥( )٤(. واليته بحكم المحتسب إنكار في فيدخل الزنا استباحة إلى ذريعة

                                         
 )٣ص(فقه النصيحة )  ١(
رأيتهم : أنه قالوإسناده ضعيف، نقل الخطيب عن البخاري، ) ٦/٣٦٨(أخرجه أبو نعيم في حلية األولياء )  ٢(

 .مجمعين على ضعفه
، وإسناده ضعيف جدا، رواه عن الثوري رواد بن )٧٥٤ح-٢/٣٥٤(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )  ٣(

 .صدوق اختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد: الجراح، قال ابن حجر في تقريب التهذيب
 )١١٠ص(اآلداب الشرعية )  ٤(
 )٤ص (صيحة فقه الن)  ٥(



– 

  )٢٥٢٤(

  :الخاتمة
  ..وبعد. ومن وااله  الحمد هللا، والصالة والسالم على رسوله وآله 

فها هو ذا البحث في نهايته، أسأل اهللا أن يكون نافعا وصوابا، و مما توصلت إليه في 
  :هذا البحث ما يلي

التعامل اإلسالمي مع األفراد والجماعات، مسلمين كانوا وغير مسلمين، قائم على  ]١
 .الحق والسالم والتسامح

والشعوب،  األمم بين المشتركة ادئوالمب القيم اإلسالمية عالقات التعامل تراعي ]٢
 في اإلسالم، أو االنغالق التطرف إلى الجنوح وتمنع جماعة، لكل والخصوصيات

أساسيات  الفكري والتنوير اإلنسانية، الكرامة ومراعاة والوسطية االعتدال بل
  . واستقرار وأمان سالم في العيش

بيق الطرق السليمة  عبر وفوائد، تفيدنا في تطفي سيرة صحابة رسول اهللا  ]٣
 .للتعامالت اإلنسانية

 .أوصي بتدريس مبادئ التعامل لألبناء في مدارسهم كمادة نظامية وكتطبيق عملي ]٤
  هذا غاية ما بذلت ونهاية ما إليه توصلت، فإن أكن أصبت فلله الحمد وحده، وإن تكن 

  .األخرى فليعذرني القارئ الكريم، واهللا أعلم
  .يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد هللا رب العالمينسبحان ربك رب العزة عما 



 

 )٢٥٢٥(

  :فهرس المراجع والصادر
   ـ ٥٠٥: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : المؤلف، علوم الدين إحياء دار ) هـ

  بيروت–المعرفة 
     لسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األند         : المؤلف،  األخالق والسير في مداواة النفوس

هـ ١٣٩٩الثانية،  : الطبعة،   بيروت –دار اآلفاق الجديدة    ) هـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاهري   
 .م١٩٧٩ - 
    المعهد العالمي للفكر اإلسـالمي،   : الناشر،  طه جابر فياض العلواني   ، ل أدب االختالف في اإلسالم

 .م١٩٨٧، لعام الواليات المتحدة األمريكية- فيرجينيا 
    المتـوفى (محمد بن علي بن محمد بن عبداهللا الـشوكاني اليمنـي    ل ،دبأدب الطلب ومنتهى األ :

الطبعـة  ،  بيـروت /  لبنان   - دار ابن حزم    : الناشر،  عبداهللا يحيى السريحي  : المحقق) هـ١٢٥٠
 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، 

    محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبداهللا، شمس          : المؤلف،  اآلداب الشرعية والمنح المرعية
 .عالم الكتب: الناشر) هـ٧٦٣المتوفى ( ثم الصالحي الحنبلي يدين المقدسي الرامينال
 م٢٠٠١- هـ١٤٢١الطبعة التاسعة ، مؤسسة الرسالة، عبدالكريم زيدان، لأصول الدعوة. 
      محمد األمين بن محمد المختار بن عبـدالقادر  : المؤلف ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

عام ، ل لبنان–دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ) هـ١٣٩٣: المتوفى (الجكني الشنقيطي 
 . مـ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥

     محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن قـيم    ، إعالم الموقعين عن رب العالمين
عة الطب، روتبي –دار الكتب العلمية ، محمد عبدالسالم إبراهيم: تحقيق) هـ٧٥١المتوفى(الجوزية 
 .م١٩٩١ - هـ ١٤١١األولى، 

    ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بـن عمـر بـن محمـد              : المؤلف،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل
دار : الناشـر ،  محمد عبد الرحمن المرعشلي   : المحقق) هـ٦٨٥: المتوفى(الشيرازي البيضاوي   
 .ه١٤١٨ - األولى : الطبعة،  بيروت–إحياء التراث العربي 

 العلميـة  الكتب دار: جعفر،  الناشر   أبو الطبري جرير بن محمد: الملوك، المؤلف و األمم تاريخ 
 ١٤٠٧ األولى بيروت، الطبعة

 هبة ابن الحسن بن علي القاسم األماثل، أبي من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ 
 دار عمري، الناشر ال غرامة بن عمر سعيد أبي الدين محب تحقيق) ٥٧١(الشافعي   عبداهللا بن اهللا

   ١٩٩٥الفكر بيروت، 
 البصري النميري شبه بن عمر زيد أبو شبه البن) النبوية   المدينة  أخبار  (المنورة المدينة تاريخ 



– 

  )٢٥٢٦(

  .قم إيران الفكر دار من منشورات شلتوت، محمد فهيم حققه) ه٢٦٢ -  ه ١٧٣(
 هـ١٤٢١ المتوفى (العثيمين محمد بن صالح بن محمد: القرآن، المؤلف تفسير(  
 التأويل لباب =الخازن  تفسير  
  معالم التنـزيل= تفسير البغوي. 
  أنوار التنـزيل = تفسير البيضاوي 
  الجامع ألحكام القرآن= تفسير القرطبي. 
 هـ٤٨٩ (السمعاني   عبدالجبار بن محمد بن منصور المظفر القرآن، أبو  تفسير السمعاني تفسير (

 الرياض الـسعودية، سـنة     الوطن دار غنيم، الناشر  بن باسع بن وغنيم إبراهيم بن ياسر تحقيق
 .م١٩٩٧هـ١٤١٨ النشر

  ٣تفسير الشعراوي، الشاملة. 
 المعرفـة  الحنبلـي، دار   رجب بن أحمد بن عبدالرحمن الفرج أبو: والحكم، المؤلف  العلوم جامع 

 .هـ١٤٠٨ األولى بيروت، الطبعة
 األنـصاري  فـرح  بـن  بكر أبي بن أحمد بن محمد عبداهللا أبو: القرآن، المؤلف  ألحكام الجامع 

 دار البخاري، الناشـر   سمير هشام:  المحقق )هـ٦٧١ المتوفى (القرطبي الدين شمس الخزرجي
  .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٣السعودية،  العربية المملكة الرياض الكتب عالم

 ةوزار: الناشـر ،  القحطـاني  وهف بن علي بن سعيد: المؤلف،  تعالى اهللا إلى الدعوة في الحكمة 
 األولـى  الطبعـة ،  الـسعودية  العربيـة  المملكة واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون
 .هـ١٤٢٣

    أبو نعيم أحمد بن عبداهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى : المؤلف،  حلية األولياء وطبقات األصفياء
 - هــ   ١٣٩٤ بجوار محافظة مـصر،      - السعادة  : الناشر) هـ٤٣٠ ت(بن مهران األصبهاني    

 .م١٩٧٤
    دكتوراه في تخصص العقيدة     رسالة) دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة       ( حوار الحضارات 

، أعدها الطالـب   جامعة الملك سعود– قسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية     –والمذاهب المعاصرة   
الدراسي فهد بن عبدالعزيز بن عبداهللا السنيدي، إشراف الدكتور مازن بن صالح مطبقاني، الفصل 

 .هـ١٤٣٠/ ١٤٢٩الثاني سنة 
 فـوزان  بـن  الشيخ صـالح  معالي له الزهراني، قدم  أحمد بن البدع، تأليف خالد   أهل دعوة 

الـدرويش   عبـداهللا  بن الشيخ صالح  فضيلة له وقدم العلماء، قرأه  كبار هيئة الفوزان عضو 
 .بالقطيف الكبرى بالمحكمة القاضي

 البيهقي علي بن الحسين بن أحمد كرب أبو الحافظ اإلمام النبوة، دالئل.  



 

 )٢٥٢٧(

  محمد أبو صعيليك فقه النصيحة )١٠(سلسلة بحوث وتحقيقات مختارة من مجلة الحكمة. 

       ـ ٢٧٥سـنة  (سنن أبي داود، للحافظ أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني المتوفى ) هـ
حـوث  تحقيق صدقي محمد جميل، طبعة جديدة منقحة ومشكولة ومرقمة بإشراف مكتب الب           

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤والدراسات، دار الفكر بيروت لبنان، 

               سنن الترمذي، لإلمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، اعتنى به وراجعه األستاذ محمد
 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٦بربر، المكتبة العصرية صيدا بيروت، الطبعة األولى 

 ٢١٣ (محمـد    أبـو  افريالمع الحميري أيوب بن هشام بن هشام عبدالملك  البن النبوية، السيرة (
  .١٤١١ الجيل بيروت، دار سعد، الناشر عبدالرؤوف طه تحقيق

 بتفريغها قام صوتية دروس )هـ١٤٢٠ المتوفى (سالم محمد بن عطية المؤلف، المرام بلوغ شرح 
  .اإلسالمية الشبكة موقع

 البكـري  بطـال  بـن  عبـدالملك  بن خلف بن علي الحسن أبو:  المؤلف ،البخاري صحيح شرح 
الثانيـة    الطبعـة  ،الرياض الـسعودية   الرشد إبراهيم، مكتبة  بن ياسر تميم أبو: لقرطبي، تحقيق ا

  .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٣
 الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح النووية، للشيخ األربعين متن شرح. 
               صحيح البخاري، تأليف اإلمام الحافظ أبي عبداهللا محمد بن إسماعيل البخـاري، مراجعـة

حمد علي القطب، الشيخ هشام البخاري، المكتبة العصرية صـيدا          وضبط وفهرسة الشيخ م   
 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧بيروت، 

                 صحيح مسلم المسمى الجامع الصحيح، لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجـاج بـن مـسلم
القشيري النيسابوري، المكتبة العصرية صيدا بيروت، اعتنى به ووراجعه هيثم بن خليفـة             

 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦الطعيمي 
  شباب األزهـر    -مكتبة الدعوة   ) هـ١٣٧٥المتوفى  (عبدالوهاب خالف   ، ل صول الفقه علم أ 

  )عن الطبعة الثامنة لدار القلم(
 الحنفي العيني الدين بدر: البخاري، المؤلف صحيح شرح القاري عمدة.  
 الطيـب،   أبو آبادي العظيم الحق شمس محمد: داود، المؤلف  أبي سنن شرح المعبود عون

  ١٤١٥ الثانية بيروت، الطبعة العلمية بالكت دار الناشر
 العـسقالني  الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: البخاري، المؤلف  صحيح شرح الباري فتح 

   ١٣٧٩، بيروت المعرفة دار الشافعي، الناشر
 الحنبلي المتـوفى   رجب ابن الدين زين الحافظ  تصنيف اإلمام  ،والتعيير النصيحة بين الفرق 

   )هـ٧٩٥ (سنة



– 

  )٢٥٢٨(

  عبدالرحمن بن أحمـد علـوش      . د تأليف،  عامل مع األخطاء على ضوء منهج السلف      فقه الت
 .الطبعة األولى ،المدخلي

      الدعوة (فقه الدعوة اإلسالمية في الغرب ووجوب تجديدها على الحكمة والوسطية واالعتدال
رئيس جمعيـة    علي بن أحمد بن األمين الريسوني     . أ إعداد) اإلسالمية في األندلس نموذجا   

 ) المغرب( عضو رابطة علماء المغرب ورئيس فرعها بشفشاون  لدعوة اإلسالميةا

  سلسلة بحوث وتحقيقات= فقه النصيحة . 
  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب        : المؤلف،  الفقيه والمتفقه

دار : الناشر،  أبو عبدالرحمن عادل بن يوسف الغرازي     : المحقق) هـ٤٦٣المتوفى(البغدادي  
 .ه١٤٢١الطبعة الثانية، ،  السعودية–ابن الجوزي 

  تجارب العلمـاء    الدعوة إلى اهللا تعالى     فكرة ووسيلة وأسلوب في    ١٠٠٠أكثر من    كلنا دعاة
 دار الطرفين للنشر    الناشر،  عبداهللا بن أحمد آل عالف الغامدي     د  إعدا،  اا وحديثً والدعاة قديم

 . المكرمةيطلب من مكتبة الفرقان مكة، والتوزيع
 عمـر  بـن  إبراهيم بن محمد بن علي الدين عالء: التنزيل، المؤلف  معاني في التأويل لباب 

  )هـ٧٤١ المتوفى (بالخازن المعروف، الحسن أبو الشيحي
 صـادر  دار المصري، الناشـر  األفريقي منظور بن مكرم بن محمد: العرب، المؤلف  لسان 

  .األولى بيروت، الطبعة
  الحـاج   بابن الشهير المالكي الفاسي العبدري محمد بن محمد بن محمد عبداهللا المدخل، أبو

 .م١٩٨١ - هـ١٤٠١الفكر  دار) هـ٧٣٧ت(
 التميمـي، تحقيـق    الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد: يعلى، المؤلف  أبي مسند :

   ١٩٨٤ - ١٤٠٤، األولى دمشق، الطبعة للتراث المأمون دار أسد، الناشر سليم حسين
 حبيـب  : الـصنعاني، تحقيـق    همـام  بن عبدالرزاق بكر أبو: عبدالرزاق، المؤلف  مصنف

   ١٤٠٣ الثانية بيروت، الطبعة اإلسالمي المكتب األعظمي، الناشر الرحمن
 بن محمد بن محمد بن علي بن  أحمد :العسقالني، المؤلف  حجر ابن للحافظ العالية المطالب 

فـي   التحقيق خالل من مجمعة طبعة) هـ٨٥٢-٧٧٣(العسقالني   حجر بابن المعروف علي
 بـن  ناصر بن سعد. د نسقها وقد سعود، بن محمد اإلمام لجامعة قدمت علمية رسالة) ١٧(

  .هـ١٤١٩ سنة بالرياض، والغيث العاصمة، داري عن وصدرت الشثري، العزيز عبد
 المتـوفى  (البغـوي  مـسعود  بن الحسين محمد أبو،  السنة محيي: المؤلف،  زيلـالتن معالم 

 مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان - النمر عبداهللا محمد أحاديثه وخرج حققه )هـ٥١٠
 .م١٩٩٧ هـ١٤١٧ الرابعة الطبعة، والتوزيع للنشر طيبة دار الناشر ، الحرش



 

 )٢٥٢٩(

 الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد: واإلرادة، المؤلف  العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح 
  .بيروت العلمية لكتبا دار عبداهللا، الناشر أبو

 الـشؤون  وزارة: حميد، الناشـر   بن عبداهللا بن صالح: الدعوة، المؤلف  في الحكمة مفهوم 
  .هـ١٤٢٢األولى  السعودية، الطبعة العربية المملكة واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية

 الم، الناشر س رشاد محمد. د: تيمية، المحقق  ابن اإلسالم شيخ: النبوية، المؤلف  السنة منهاج 
  .األولى الطبعة، قرطبة مؤسسة

 سـعود   آل عبدالعزيز بن نايف جائزة على المعاصر الحائز  الواقع الدعوة في ضوء   منهج
 عرعور، الطبعة  آل محمد بن المعاصرة، تأليف عدنان   اإلسالمية والدراسات النبوية للسنة

  .م٢٠٠٥ هـ١٤٢٦األولى 
 البغـدادي،  البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو: والعيون، المؤلف  النكت 

  )هـ٤٥٠ المتوفى (بالماوردي الشهير
          ،النهاية في غريب الحديث واألثر، لإلمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن األثيـر

عبدالحميد هنـداوي، المكتبـة العـصرية صـيدا بيـروت، الطبعـة األولـى               . تحقيق د 
 .م٢٠٠٥هـ١٣٢٦

 :نتمواقع شبكة االنتر
 رئيس المنتدى اإلسالمي    حامد بن أحمد الرفاعي   . د. إعداد أ  وتحديات األمة اإلسالمية  .. االجتهاد

موقع المنتـدى   .  م ٢٠٠٣أغسطس   ٩ هـ     ١٤٢٤جمادى اآلخرة   ١١جدة في    العالمي للحوار   
 .اإلسالمي العالمي للحوار

 األلوكة،   موقع مقاالتhttp://www.alukah.net عـام  مـن  صـفر  شـهر  آخـر  حتى 
المسلمة،  غير المجتمعات في وغيرهم المسلمين بين للعالقات الشرعية هـ، األصول ١٤٢٩
  .البيانوني الفتح أبو محمد. د: المقالة صاحب



– 

  )٢٥٣٠(

  



 

 )٢٥٣١(

  
  
  

  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة
 ومن سنا الحمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفإن

 ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله ه، من يهده اهللا فال مضل لا،سيئات أعمالن
  . ورسولههإال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبد

 شك أن المنطقة العربية أصبحت تنوء بكثرة الحوادث والجرائم على أما بعد، فال
فعها وأشكالها، وهو األمر الذي يتطلب تضافر الجهود من الكافة لمكافحة ااختالف دو

هذه الجرائم، والتصدي لمرتكبيها، فليست الشرطة وحدها هي المسؤولة عن مكافحة 
هودها في هذا اإلطار، ليس هذا الجرائم، بل إن كل أجهزة الدولة مطالبة ببذل ج

فحسب، بل إن المواطن العادي أيضا مطالب بدور  في التصدي للجرائم من خالل 
  .اإلبالغ عن المجرمين والقبض على المتهمين، في إطار ما يسمح به القانون

  : البحثمشكلة
 األصل في في إحضار المتهم والقبض عليه في حال هروبه أنها إحدى المهام إن

سية للشرطة، ولكن قانون الجزاء الكويتي أجاز للمواطن العادي القبض على األسا
 في محاولة التعرف على التأصيل حث في حاالت معينة، وهههنا تكمن مشكلة البالمتهم

  . المتهم لدور المواطن العادي في القبض على فقهيال
  :اغة مشكلة البحث في األسئلة التاليةي صويمكن

  .ي الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي ما تعريف القبض ف- ١
   اإلسالمي والقانون الكويتي؟ه في الفقالمتهم ما مدى مشروعية القبض على - ٢
  المتهم؟ ما شروط القبض على - ٣
  .المتهمما الحاالت التي أجاز فيها القانون الكويتي للمواطن العادي القبض على - ٤

 
 

 
  دكتوراه في الشريعة اإلسالمية

  



– 

  )٢٥٣٢(

 العادي في القبض مواطن دور ال أن يستند عليهاكن ما األسس الشرعية التي يم- ٥
  .على المتهم

  : البحثأهداف
  : هذا البحث إلى تحقيق األهداف التاليةيهدف

  . الوقوف على مفهوم القبض في الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي- ١
  .المتهم قيام المواطن العادي بالقبض على يةالوقوف على مدى مشروع- ٢
 بجواز قيام المواطن العادي بالقبض على  الوقوف على الشروط الالزمة للقول- ٣

  .المتهم
 األدلة الشرعية التي يستند إليها قيام المواطن العادي بالقبض على على الوقوف - ٤

  .المتهم
  : اختيار الموضوعأسباب

إن الظروف السياسية واالجتماعية التي تمر بها كثير من البلدان العربية : أوال
د فيما يواجهها من أخطار، ومن ذلك معاونة واإلسالمية، تقتضي تضافر الجهو

المواطنين العاديين ألجهزة الحكومة المختلفة، ومنها معاونة المواطن العادي للشرطة 
  .نفي إلقاء القبض على المتهمين الهاربي

 هروب المتهمين وفرارهم من العدالة يمثل خطرا محدقا على المجتمع، إن: ثانيا
نين بهذه األخطار، وحثهم على المشاركة في التصدي يجب التصدي له وتوعية المواط

  .لها
رغبتنا في إظهار الفوارق بين الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي الوضعي : ثالثاً

 وذلك من خالل عقد المتهم،فيما يتعلق ببدور المواطن العادي في القبض على 
  . البحثالمقارنات بين الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي في جميع مسائل

رغبتنا في إبراز حيوية الفقه اإلسالمي، وثرائه الكمي والكيفي، وأسبقيته : رابعاً
  . لكثير من التشريعات الوضعية في تناول العديد من القضايا، وطرح الحلول لها

  : البحثمنهج
  . الوضعيون الفقه اإلسالمي والقانفي مادة البحث من المصادر األصيلة جمع - ١
يع مصطلحات البحث قبل الولوج إلى التعرف على رأي الفقه  التعريف بجم- ٢

  .اإلسالمي والقانون الكويتي في المسألة



 

 )٢٥٣٣(

 جميع األقوال والنقوالت من مصادرها المباشرة، وعدم اللجوء إلى النقل توثيق- ٣
  .بالواسطة إال عند عدم وجود األصل

  .ميع مواضيع البحث عقد المقارنات بين الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي في ج- ٤
عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف، بذكر السورة ورقم  - ٥

  .اآلية
 تخريج األحاديث واآلثار الواردة من كتب السنة المعتبرة، مع ذكر اسم الكتاب - ٦

  .والباب، ورقم الجزء والصفحة ، ورقم الحديث أو األثر، ودرجته إن أمكن ذلك
  : البحثخطة
  . أربعة مباحث، وخاتمةة، هذا البحث من مقدمفيتأل

  .شرح مصطلحات عنوان البحث:  األولالمبحث
   الفقه اإلسالمي والقانون الكويتييمشروعية القبض على المتهم ف: الثاني المبحث
 الشرعية على جواز قيام المواطن العادي بالقبض على المتهم في األدلة: الثالث المبحث

  لكويتيانون االفقه اإلسالمي والق
 . الفقه اإلسالميفي متهم على الالقبض المواطن العادي بقيامشروط : الرابع المبحث



– 

  )٢٥٣٤(

   األولالمبحث
   مصطلحات عنوان البحثشرح

  :تعريف القبض في الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي:  األولالمطلب
   القبض في الفقه اإلسالميتعريف:  األولالفرع
  :تعريف القبض لغة: أوال

 في النار أي الجلدةوتقبضت . جمعه:  الطائر جناحهوقبض لغة خالف البسط، القبض
.  جمع الكف على الشيء،القبضجمعته وزويته:  الشيء تقبيضا،وقبضتانزوت

 على الشيء ،وقبضما أخذت بجمع كفك كله: والقبضة. أخذته: وقبضت الشيء قبضا
  . )١(انحنى عليه بجميع كفه: وبه يقبض قبضا

  :اتعريف القبض اصطالح: ثانيا
 الفقهاء لفظ القبض بمعناه المتداول حاليا في البحوث القانونية، وإنما كانوا عمل يستلم

واتفقوا على أنه : "  يقول ابن هبيرةالخصم،كماإحضار : يستعملون ألفاظا أخرى، مثل
إذا طلب الحاضر إحضار خصم له من بلد آخر فيه حاكم إلى البلد الذي فيه الخصم 

ال :  أبو حنيفةفقال. آلخر الطالب، فإنه ال يجاب سؤاله، فإن كان ذلك ال حاكم فيها
  .)٢("يلزمه الحضور إال أن يكون من مسافة يمكنه أن يرجع فيها في يومه

                                         
 قىلسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفري )١(
واهر  وتاج العروس من ج،٧/٢١٤ هـ ١٤١٤ - بيروت، الطبعة الثالثة -، دار صادر )هـ٧١١: المتوفى(

: المتوفى(القاموس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي 
 ).قبض (،مادة١٣/٧ بيروت،-الهداية دار المحققين، من مجموعة: ،المحقق)هـ١٢٠٥

 الدين عون أبوالمظفر، الشيباني، الذهلي هبيرة بن محمد) بن هبيرة (بن ليحيى. العلماء األئمة اختالف) ٢(
. م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣ ،١.بيروت،ط -العلمية دارالكتب .أحمد يوسف السيد: تحقيق). هـ٥٦٠: المتوفى(
 بابن المعروف الرحبي أبوالقاسم أحمد، بن محمد بن لعلي. النجاة وطريق القضاة روضة: ،وينظر٢/٤٠٦

 دارالفرقان،عمان، - بيروت الرسالة، مؤسسة. يالناه الدين صالح. د:: تحقيق). هـ ٤٩٩: المتوفى (السمناني
 محمد بن لزكريا الطالب، روض شرح في المطالب ،أسنى)١٧١ص (م، ١٩٨٤ -  هـ ١٤٠٤ الثانية،: الطبعة

 .٤/٣٢٥ القاهرة،-اإلسالمي دارالكتاب ،)هـ٩٢٦: المتوفى (السنيكي يحيى أبو الدين زين األنصاري، زكريا بن



 

 )٢٥٣٥(

القاضي ) وجلب: " يكثر فقهاء المالكية من لفظ جلب الخصم، كما يقول الشيخ عليشكما
 التي يطبع بها كتابه سواء كان يضعه في يده أي اآللة) بخاتم(المدعى عليه ) الخصم(

  .)١("أم ال، أي بورقة مطبوعة به
 يكـون   أن: " ورد تعريف للقبض بالمثال في بعض كتب الحنفية، ونـصه          وقد

لرجل على رجل دين، فيتوارى المديون في منزله، ويبين ذلك للقاضي فيبعـث أمينـين         
ساء إلى منزله بعثه حتى يهجمـوا  من رفاقه، ومعهما جماعة من أعوان القاضي ومن الن   

 ب،إلى منزله، ويقف األعوان بالباب، وحول المنزل وعلى السطح حتى ال يمكنه الهـر             
 غير استئذان وحشمه فيأمرن حرم المطلوب حتى يدخلن في          منثم تدخل النساء المنزل     

زاوية، ثم يدخل أعوان القاضي، ويفتشون الدار غرفها ومـا تحـت الـسرر حتـى إذا       
 أخرجوه، وإذا لم يجدوه يأمرون النساء حتى يفتشن النساء فربمـا تزيـا بـزي                وجدوه
    .)٢( "النساء
 الفقه في القبض أن عليه أمام الحاكم نعرف ى ذكره الفقهاء عن إحضار المدعومما

 إلى متهم إحضار رجل السلطة المختص بإلىأمر يصدر من القاضي : اإلسالمي هو
  ".حضار طواعية أ جبراً سواء أكان اإلتحقيق،مجلس ال

  : القبض في القانون الكويتيتعريف:  الثانيالفرع
               قانون اإلجراءات الجزائية الكويتي القـبض فـي الفقـرة األولـى مـن               عرف

  : منه بقوله٤٨المادة 
 ،القبض هو ضبط الشخص وإحضاره ولو جبرا أمـام المحكمـة أو المحقـق              "

  ."أمر في الحاالت التي ينص عليها القانون أو بغير ،بموجب أمر صادر منه
 ويتميـز   ، على هذا التعريف يعتبر القبض إجراء من إجـراءات التحقيـق           وبناء

 فـالعبرة بمـا إذا      ،نفيذهبخصائص معينة، فهو يقوم على عنصري القهر أو الجبر في ت          

                                         
 ،)هـ١٢٩٩: المتوفى (المالكي اهللا عبد أبو عليش، محمد بن أحمد بن لمحمد ليل،خ مختصر شرح الجليل منح)١(

 أحمد بن لمحمد. الكبير الشرح على الدسوقي حاشية: وينظر ،٨/٣٧٨ م،١٩٨٩/هـ١٤٠٩  بيروت، - دارالفكر
 .٤/١٦٣ بيروت،-دارالفكر ،)هـ١٢٣٠: المتوفى (المالكي الدسوقي عرفة بن

 بن محمود الدين برهان المعالي عنه،ألبي اهللا رضي حنيفة أبي اإلمام فقه النعماني فقهال في البرهاني المحيط(٢)
 الجندي، سامي عبدالكريم: تحقيق ،)هـ٦١٦: المتوفى (الحنفي البخاري مازةَ بن عمر بن عبدالعزيز بن أحمد
  ٨/٤٥ م، ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ ،١.ط بيروت، العلمية، الكتب دار



– 

  )٢٥٣٦(

   م إلـى   أساليب إحضار المتهمن بما انطوى عليه  كونت نماإ أم ال    اكان اإلجراء يعد قبض
  .)١( اختلفت تسمياتهمهمامكان التحقيق 

  : الكويتينونتعريف المتهم في الفقه اإلسالمي والقا: الثاني المطلب
  :تعريف المتهم في الفقه اإلسالمي:  األولالفرع

  :لغة المتهم تعريف: أوال
اسم مفعول من اتهمت فالنًا، إذا ظننت بـه مـا        : -بضم الميم وفتح التاء   - المتهم

.  في الشئ بالفتح أهم وهما، إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيـره             ووهمته،  نسب إلي 
واتهمت فالنا بكذا، واالسم    . والتوهيم مثله . وأوهمت غيري إيهاما  . وتوهمت، أي ظننت  

  .)٢ (التهمة بالتحريك، وأصل التاء فيه واو على ما ذكرناه في وكل
  : اصطالحاالمتهمتعريف : ثانيا

يعة على تعريف واحد بالنسبة للمتهم؛ ذلك ألن تعريفاتهم لـه            يتفق فقهاء الشر   لم
  .اختلفت بناء على ما إذا كان موضوع االتهام فعالً محرما، أو حقا، أو جنابة

 محـرم هو من ادعي عليه فعـل       «:  راعى الفعل المحرم، عرف المتهم بأنه      فمن
  .)٣(»حواليوجب عقوبته من عدوان، ويتعذر إقامة البينة عليه في غالب األ

من ادعي عليـه بارتكـاب جنايـة أو    «:  نظر إلى الجناية عرف المتهم بأنه ومن
  .)٤(»غيرها من الجرائم

                                         
هم في مرحلة التحقيق االبتدائي، لعبد الحميد الشواربي، منشأة المعارف باإلسكندرية، ضمانات المت: انظر) ١(

 .٢٥٤م، ص١٩٩٦

 الفارابي الجوهري حماد بن إسماعيل نصر ألبي العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح: ذلك في انظر) ٢(
 - هـ ١٤٠٧ الرابعة الطبعة ت،بيرو - للماليين العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد: تحقيق ،)هـ٣٩٣: المتوفى(

 بن لمحمد المقنع، ألفاظ على المطلع ،)١٢/٦٤٤) (وهـم (مادة منظور، البن العرب ،لسان٥/٢٠٥٤ م، ١٩٨٧
 األرناؤوط محمود: المحقق ،)هـ٧٠٩: المتوفى (الدين شمس عبداهللا، أبو البعلي، الفضل أبي بن الفتح أبي

 ).٣٧٧ص  (م، ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ األولى الطبعة الطبعة وزيع،للت السوادي مكتبة الخطيب، محمود وياسين

 بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس         لمحمد في السياسة الشرعية،      الحكمية الطرقحول هذا التعريف    : انظر) ٣(
 ).٨٩-٨٨ص (القاهرة، - دار البيانمكتبة،)هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية 

 ).٧٩ص(ي الجندي في كتابه أصول اإلجراءات الجزائية في اإلسالمذكر هذا التعريف الدكتور حسن) ٤(



 

 )٢٥٣٧(

  :تعريف المتهم في القانون الكويتي:  الثانيالفرع
 مـن وضـع     -مثله في ذلك مثل أغلب القوانين العربيـة       - الكويتي القانون خال

 مواضـع،  مـن ال كثير هذا المصطلح في   هاستعمال من   الرغم علىتعريف محدد للمتهم،    
 يجيء هذا المـصطلح     حيث الجزائية،   جراءاتسواء في قانون الجزاء، أم في قانون اإل       

للداللة على من يتخذ ضده إجراءات في جميع مراحل الدعوى الجزائية، بما فـي ذلـك      
 أن مـصطلح    ال،إ)المشتبه فيـه  ( الشرطة   بمعرفةالشخص الذي تجرى بشأنه التحريات      

لمتهم قد استعمل في هذا التشريع الجزائي مما يدل على توسع المـشرع فـي مفهـوم                 ا
  .المتهم

 استخدمت مـصطلح    التي التمييز الكويتية،    محكمة هذا النهج أيضا     انتهجت وقد
 الذي يسهم في جريمة أيا كانت المرحلـة التـي تمـر بهـا          الشخص إلى   لإلشارةمتهم  

شتبها فيه في أثناء التحريات التـي تجريهـا         الدعوى الجزائية، وسواء أكان الشخص م     
  .)١(الشرطة، أم كان ممن وجهت إليه التهمة من قبل سلطة التحقيق

 هنا فإننا نلجأ إلى شراح القانون لمحاولة التعرف علـى مفهـوم المـتهم               ومن
 وتعددت معها التعريفـات التـي       ،)٢( الفقهية في هذا الصدد    ؤهم آرا تعددتلديهم، حيث   
؛ فمنها من يرى أن المتهم هو الشخص الذي تتهمه النيابة العامة بارتكاب             أعطيت للمتهم 

 الطرف بأنه   لمتهمومنهم من عرف ا   .  )٣(الجريمة، وتطالب المحكمة بتوقيع العقاب عليه     
 وهو الخصم الذي يوجه إليـه االتهـام بواسـطة تحريـك           ،الثاني في الدعوى الجزائية   

                                         
 … جزائي ١٩٥/٩٢ رقم ١٤/١٢/١٩٩٢جزائي، وكذلك الطعن بالتمييز في .٢٥٦/٨٩طعن كويتي بالتمييز ) ١(

المتهم فـي حكم المادة . . . إن : كما أن نفس االتجاه نجده في محكمة النقض المصرية، فتقول في أحد أحكامها 
هو كل من وجه إليه االتهام بارتكاب جريمة معينة، ولو كان ذلك فـي أثناء قيام مأموري :  عقوبات٢٦/١

الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجريمة ومرتكبها وجمع االستدالالت، ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له 
 ).١١٦١، ص ٢١٩، مجموعة أحكام النقض رقم ١٩٩٦ فبراير ٢٨نقض (ضلعا فـي ارتكابها 

ضمانات المتهم أمام سلطة التحقيق االبتدائي في التشريع :  انظر في تعريفات الفقه وشراح القانون الجزائي الكويتي) ٢(
 .٥٥ ص ١٩٨٨ سبتمبر ٢٢السنة ) ٣(فاضل نصر اهللا، مجلة الحقوق العدد . الكويتي، د

 دار الفكر العربي، مطبعة جامعة مأمون محمد سالمة،. اإلجراءات الجزائية في التشريع المصري، د) ٣(
 .١٧٥ص.القاهرة،



– 

  )٢٥٣٨(

 كل شخص تثور ضده     هو:ف المتهم بأنه   ومنها من عر   ،)١(تحريك الدعوى الجزائية قبله   
 عنه والخـضوع    سئوليتهشبهات حول ارتكابه فعال إجراميا، فيلتزم بمواجهة االدعاء بم        

لإلجراءات التي يحددها القانون، وتستهدف تمحيص هذه الشبهات وتقـدير قيمتهـا ثـم          
  .)٢(تقرير البراءة أو اإلدانة

                                         
.  القاهرة-أحمد فتحي سرور،  دار النهضة العربية. الوسيط في اإلجراءات الجزائية، للدكتور د) ١(

 .١٧٢ص.١٩٨٨

 .٦٩، ص١٩٨٢ القاهرة، -محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية. شرح اإلجراءات الجزائية، د)٢(



 

 )٢٥٣٩(

  الثاني المبحث
  الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي القبض على المتهم في مشروعية

  : القبض على المتهم في الفقه اإلسالميمشروعية:  األولالمطلب
 إلقاء القبض على المتهم، وإحضارة مشروعية من األدلة الشرعية التي تفيد د العديهناك

  :كرهاً إلى مجلس القضاء أو الحكم، ومن ذلك
لى اهللا عليه وسلم وأبا مرثد بعثني رسول اهللا ص:  علي رضي اهللا عنه، قالعن- ١

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن «: الغنوي، والزبير بن العوام، وكلنا فارس، قال
فأدركناها » بها امرأة من المشركين، معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين

: قالتالكتاب، ف: تسير على بعير لها، حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلنا
ما كذب رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما معنا كتاب، فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا، فقلنا

 محتجزة وهيوسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلما رأت الجد أهوت الى حجزتها، 
  .)١ (.. فانطلقنا بها إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،بكساء، فأخرجته

 أمر أصحابه بإحضار المراة - صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي :  الداللة من الحديثوجه
المشركة التي معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين،  وقد أحضرها 

 ، فهو نص في مشروعية األمر بالقبض - صلى اهللا عليه وسلم-  إلى النبي الصحابة
  .على المتهم

٢-نَأنٍَس ع -  ِضياهللار نْهقَاَل -ع :لَى قَِدمع صلى اهللا عليه وسـلم    -النَِّبي- نَفَـر  ِمـن 
 َأبواِلهـا  ِمـن  فَيـشْربوا  الصدقَِة، ِإِبَل يْأتُوا َأن فََأمرهم الْمِدينَةَ، فَاجتَووا فََأسلَموا، عكٍْل،

 آثَاِرِهم،فَـُأِتي  ِفي َ فَبعث الِْإِبَل، تَاقُواواس رعاتَها، وقَتَلُوا فَارتَدوا فَصحوا، فَفَعلُوا، وَألْباِنها،
،ِبِهم فَقَطَع مهِديَأي ،ملَهجَأرَل ومسو ،منَهيَأع لَم ثُم ْمهِسمحتَّى ياتُوا ح٢) (م.(  

                                         
: ، ومسلم في صحيحه)٢٨٤٥(، حديث رقم)٣/١٠٩٥(كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، : يحه البخاري في صحرواه)١(

 .)٢٤٩٤(، حديث رقم)٤/١٩٤٢(كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر، 
). ٢٣١(، الحديث رقم )١/٩٢(كتاب الوضوء، باب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها : أخرجه البخاري في صحيحه)٢(

]. فاجتَووا المِدينة [ وقوله).١٦٧١(، الحديث رقم)٣/١٢٩٧(مة، باب حكم المحاربين والمرتدينكتاب القسا: سلم في صحيحهوم
اجتَويتُ البلَد إذا :ويقال. هواؤها واستَوخَموهاوهو المرض وداء الجوف إذا تَطاوَل وذلك إذا لم يواِفقْهم : أي أصابهم الجوى

  ).٨٤٤/ ١(انظر النهاية في غريب األثر . فيه وإن كُنْت في نعمةقام المكَِرهتَ
 وضبطناه في ةهكذا هو في معظم النسخ سمل بالالم وفي بعضها سمر بالراء والميم مخفف: قال النووي) وسمل أعينهم (قوله

 ومعنى سمر بالراء كحلها بمسامير بعض المواضع في البخاري سمر بتشديد الميم ومعنى سمل بالالم نقاها وأذهب ما فيها
 ).١٥٥/ ١١(انظر شرح النووي على مسلم .محمية وقيل هما بمعنى



– 

  )٢٥٤٠(

صلى اهللا عليه - ، والباعث هو النبي )فبعث في آثارهم(قوله :  الداللة من الحديثوجه
  . القبض على المتهميةيدل على مشروع، مما -وسلم

رِضـي  - عبـاس  ابندين ما رواه شالى ذلك أيضا من فعل الخلفاء الر ويدل ع -٣
إن سـيدي   :  فقالـت  -رِضـي اهللا عنْـه    -جاءت جارية إلى عمر     :  قال -اهللا عنْه 

هل : -رِضي اهللا عنْه  -اتهمني، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال عمر          
رِضي -ال، قال عمر    : فاعترفت له بشيء؟ قالت   : ال، قال : ك عليك؟ فقالت  رأى ذل 
أتعذب بعـذاب   :  الرجل قال  -رِضي اهللا عنْه  -علي به، فلما رأى عمر      : -اهللا عنْه 
: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل    : قال. يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها     : اهللا؟ قال 

 رسـول   سـمع والذي نفسي بيده لو لم أ     : قال. ال: فاعترفت لك بذلك؟ قال   : قال. ال
فبـرزه  . ألقدتها منـك » ال يقاد مملوك من مالكه، وال ولد من والده    «: يقول اهللا  

وضربه مائة سوط، ثم قال؛ اذهبـي فأنـت حـرة لوجـه اهللا وأنـت مـوالة اهللا           
  ).١(»ورسوله

ح أمـر صـري   ) علي بـه   (-رضي اهللا عنه  - أن قول عمر   : الداللة من األثر   وجه
  ،بالقبض على سيد الجارية، مما يدل على مشروعية القبض على المتهم

  : القبض على المتهم في القانون الكويتيمشروعية:  الثانيالمطلب
مـن قـانون    ) ١١٥-٤٨( القانون الكويتي إجراءات القبض على المتهم في المواد          نظم

  .اإلجراءات الجزائية الكويتي
  .بض، وبعض شروطهتعريف الق) ٤٨( في المادة فتناول
  .مشروعية استعمال القوة في القبض على المتهم) ٤٩( في المادة وتناول
جواز دخول مأمور الضبط مسكن الشخص المطلـوب القـبض     ) ٥٠( في المادة    وتناول

 آخر لنفس الغرض ، اذا وجدت قرائن قوية         سكن يدخل أي م   أنعليه للبحث عنه ، وله      
  .على ان المتهم قد اختبأ فيه

فقد تناولت مشروعية قيام الفرد العادي بإلقاء القـبض علـى المـتهم،             ) ٥٨(المادة   أما
 : ونصها

                                         
من وأخرجه . هذا حديث صحيح اإلسناد ، ولم يخرجاه: وقال، )٢٨٥٦(، حديث رقم)٢/٢٣٤(أخرجه الحاكم في المستدرك) ١(

، حديث )٨/٢٨٧(طبراني في المعجم األوسط، ورواه ال)١٥٧٢٦(، حديث رقم)٨/٣٦(طريقه البيهقي في السنن الكبرى
 ).٤/٣٣٩(، والحديث ضعفه العقيلي وابن عدي؛ كما في نصب الراية للزيلعي )٨٦٥٧(رقم



 

 )٢٥٤١(

  : اآلتية العادي الحق في القبض على المتهم في الحاالت للفرد
 رجـال التحقيـق وفقـا     أو تكليف من رجال القضاء      أو أمر بذلك   إليه  صدر    إذا : أوال

  .١٣لنص المادة 
 والنـشر  اإلعـالن  بوساطة   إحضارهبا ومطلوبا القبض عليه و     كان المتهم هار   إذا : ثانيا

  .طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
 . يعيد القبض عليـه    أن ولكنه فر، فله     ، كان المتهم قد قبض عليه قبضا قانونيا       إذا : ثالثا

  ". ضبط المتهم والجريمة مشهودةإذا : رابعا
سالمي في مـشروعية القـبض علـى        يتضح اتفاق القانون الكويتي مع الفقه اإل       اذكوه

  .المتهم



– 

  )٢٥٤٢(

   الثالث المبحث
الفقه  الشرعية على جواز قيام المواطن العادي بالقبض على المتهم في األدلة

  اإلسالمي والقانون الكويتي
 المواطن العادي بالقبض م العديد من األدلة التي تصلح أن تكون سندا شرعيا لقياهناك

  :على المتهم، ومن تلك األدلة
  ].٢: المائدة [﴾ وتَعاونُوا علَى الِْبر والتَّقْوى﴿:  قوله تعالى:ول األلدليلا

هو : "  القرطبيقالمرا بالتعاون على البر والتقوى، أأن فيها :  االستدالل من اآليةوجه
أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا، وتحاثوا على ما 

  .)١("لى واعملوا به، وانتهوا عما نهى اهللا عنه وامتنعوا منهأمر اهللا تعا
 خالل القبض عليه وإحضاره إلى الحاكم أو من من باب البر، إذ المتهم على والقبض

 حتى مدينا، كما يمكن أوالقاضي يستطاع أخذ الحق منه إن كان غاصبا أو سارقا 
  .متركبا جريمة تستوجب الحد منه إن كان قاتال، أو إقامة الحد عليه إن كان لقصاصا

 هو من باب األمر المتهم إن قيام المواطن العادي بالقبض على : الثانيالدليل
بالمعروف والنهي عن المنكر اللذان هما من آكد واجبات هذه الشريعة المطهرة، ووجه 
كونه من باب األمر بالمعروف أن فيه المساعدة على رد الحقوق ألصحابها، 

  .اني، وإقامة الحد المستحق عليهوالقصاص من الج
 كونه نهيا عن المنكر أن فيه إظهارا لرفض سلوك الجاني، وعدم مواطأته عليه، ووجه

  .وإظهار الغضب منه جراء ما قام به من جرم ومعصية
 قوله ، تضافرت األدلة الشرعية في إيجاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكروقد

ٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنْكَِر وتُْؤِمنُون  كُنْتُم خَير ُأم﴿: تعالى
  ].١١٠: آل عمران [﴾ِباللَِّه
 بثبوت وصف الخيرية ليفها هنا حكم تعا: " اآلية الفخر الرازي عند تفسيره هذه يقول

األمر بالمعروف والنهى عن لهذه األمة، ثم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات، أعنى 
  . ه. أ)١("المنكر واإليمان، فوجب كون تلك الخيرية معللة بهذه العبادات

                                         
تفسير القرطبي، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري =  ألحكام القرآن الجامع)١(

دار الكتب : ،الناشرأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: يق، تحق)هـ٦٧١: المتوفى(الخزرجي شمس الدين القرطبي 
 .٦/٤٦ م، ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ القاهرة، الطبعة الثانية، -المصرية 



 

 )٢٥٤٣(

 الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي الَْأرِض َأقَاموا الـصلَاةَ وآتَـوا الزكَـاةَ وَأمـروا               ﴿:  تعالى وقال
  .)٢(﴾ِبالْمعروِف ونَهوا عِن الْمنْكَِر

وفيه إيجاب باألمر بالمعروف والنهى     : " لشوكاني رحمه اهللا في تفسير هذه اآلية       يقول ا 
  .)٣("عن المنكر على من مكنه اهللا في األرض وأقدره على القيام بذلك

ـ    -سمعت رسول اهللا   -رضي اهللا عنه  - أبي سعيد الخدري   وعن  -ملصلى اهللا عليه وس
تطع فبلـسانه، فـإن لـم يـستطع      فليغيره بيده، فإن لم يسمنكرا من رأى منكم    «: يقول

  ).٤"(فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان
 بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على       لتأمرن: "- صلى اهللا عليه وسلم    -وقال

يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قـصرا، أو ليـضربن اهللا       
  ).٥("بقلوب بعضكم على بعض، ثم يلعنكم كما لعنهم

كنت في غزاة فسمعت : عن زيد بن أرقم، قال:  ثبت في الصحيحينما:  الثالثالدليل
ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حتى ينفضوا من حوله، ولئن : عبد اهللا بن أبي، يقول

رجعنا من عنده ليخرجن األعز منها األذل، فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي 
 فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى عبد حدثته، فنياصلى اهللا عليه وسلم، فدع

اهللا بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصدقه، 
ما أردت إلى أن : فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي

 جاءك إذا{:  اهللا تعالى ومقتك؟ فأنزل-صلى اهللا عليه وسلم-كذبك رسول اهللا 

                                                                                                     
لفخر الدين محمد الرازي، مكتبة الرياض " التفسير الكبير ومفاتح الغيب" تفسير الفخر الرازي المسمي بـ ) ١(

 .٤/١٧٣ظر ما قاله القرطبي في تفسير تلك اآلية وان.٨/١٦٦الحديثة، الرياض، بدون طبعة وسنة طبع، 

 .٤١سورة الحج آية ) ٢(

محمد بن على بن محمد الشوكاني،دار : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف )٣(
 .٣/٤٥٧هـ، ١٤٠٣الفكر، بيروت، بدون طبعة، 

كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيد وينقص كتاب اإليمان، باب بيان : رواه مسلم في صحيحه)٤(
 .)٤٩(، حديث رقم )١/٦٩(وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، 

، والترمذي في )٤٣٣٦(، حديث رقم )٤/١٢١(كتاب المالحم، باب األمر والنهي:  أبو داود في السننرواه)٥(
، واإلمام )٢١٦٩(، حديث رقم )٤/٤٦٨(المعروف والنهي عن المنكركتاب الفتن، باب ما جاء في األمر ب: السنن

لكن ضعفه العراقي والمناوي . سنحديث ح: ،  وقال الترمذي)٢٣٣٠١(، حديث رقم )٣٨/٣٣٢(أحمد في المسند 
 ).٥/٢٦٠(هـ، ١٣٥٦األولى، : الطبعة.  مصر–المكتبة التجارية الكبرى . كما في فيض القدير



– 

  )٢٥٤٤(

إن اهللا قد «:  فقالفقرأ-صلى اهللا عليه وسلم-فبعث إلي النبي ] ١: المنافقون[} المنافقون
  .)١(»صدقك يا زيد

 سمع مقالة المنافقين    عندما -رضي اهللا عنه  -أن زيد بن أرقم   :  الداللة من الحديث   وجه
صـلى  -صل خبرهم للنبي       أو وللمسلمين، -صلى اهللا عليه وسلَّم   -وما يكيدونه لرسول    

 أنـواع  ليحذر منهم، ويتخذ ما يراه مناسبا بشأنهم، وهـو نـوع مـن               -اهللا عليه وسلَّم  
م المواطن العـادي بـالقبض علـى       المساعدة في القبض عليهم، مما يدل على جواز قيا        

  . تهم الهاربالم
  علقمة بن وائل الكندي، عن أبيه، أن امرأة خرجـت علـى عهـد              عن : الرابع الدليل

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تريد الصالة، فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها،              
إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومـرت         : فصاحت، فانطلق، ومر عليها رجل، فقالت     

إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكـذا، فـانطلقوا، فأخـذوا          :  من المهاجرين، فقالت   ةبعصاب
نعم هو هذا، فأتوا به رسول اهللا صـلى  :  وأتوها، فقالت الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها     

يا رسول اهللا، أنا    : اهللا عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال            
، وقال للرجل قوال حسنا، وقـال للرجـل         »اذهبي فقد غفر اهللا لك    «: صاحبها، فقال لها  

  .)٢(»ة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم تاب توبقدل«: ، وقال»ارجموه«: ليهاالذي وقع ع
 أن المرأة حين رأت الرجل الذي ظنت أنه هو من استكرهها            : الداللة من الحديث   وجه

على الزنا، صاحت عليه، وقام جماعة من المسلمين بالقبض عليـه، وإحـضاره إلـى               
 عليـه    صلى اهللا  - ليقيم عليه عليه، ولم ينكر عليهم النبي         - صلى اهللا عليه وسلم    -النبي
 كـانوا مـواطنين   ليـه  من قبضوا عأن  هذا القبض، وواضح من سياق الحديث       -وسلم

، مما يدل على جواز قيام      - صلى اهللا عليه وسلم    -عاديين، ولم يكونوا من شرطة النبي       
  .المتهمالمواطن العادي بالقبض على 

                                         
نشهد : إذا جاءك المنافقون قالوا{: باب باب قوله-كتاب تفسـير القرآن: جامع الصحيحرواه البخاري في ال)١(

، ومسلم في )٤٦١٧(، رقم الحديث )٤/١٨٥٩] (٢٨: األنعام[} لكاذبون{إلى ] ١: المنافقون[} إنك لرسول اهللا
 ).٢٧٧٢(، رقم الحديث )٤/٢١٤٠(باب كتاب صفات المنافقين وأحكامهم -كتاب التوبة: الصحيح

 برقم ،)٤/٥٦ (الزنا على استكرهت إذا المرأة في جاء ما باب-الحدود كتاب: السنن في الترمذي رواه) ٢(
 برقم ،)٤/١٣٤ (فيقر يجيء الحد صاحب في باب-الحدود كتاب: السنن في داود وأبو ،)١٤٥٤(
 .صحيح غريب حسن حديث هذا: الترمذي قال) . ١٩ (،برقم)٢٢/١٦ (الكبير المعجم في ،والطبراني)٤٣٧٩(



 

 )٢٥٤٥(

، وهـذه   ما عندنا شيء إال كتـاب اهللا      :  علي رضي اهللا عنه، قال     عن : الخامس الدليل
المدينة حرم، ما بين عائر إلـى كـذا، مـن    : " الصحيفة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم    

أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل منـه               
  .)١("صرف وال عدل

للعـن   أن المحدث هو الجاني الهارب من العدالة، وقد أفـاد ا       : الداللة من الحديث   وجه
في نص الحديث أن التستر عليه وإيواءه وعدم تمكين السلطات من القبض عليـه مـن                
الكبائر، مما يفيد جواز قيام المواطن العادي بالقبض على هذا الجاني للخروج من هـذا               

  .اللعن
 بن الشماس وثـب     قيس ثابت بن    أن ما جاء في حديث اإلفك الشهير،        : السادس الدليل

 حين ضرب حسان، فجمع يديه إلى عنقه بحبل، ثم انطلق بـه      على صفوان بن المعطل،   
أمـا  :  هذا؟ قـال   ما: إلى دار بني الحارث بن الخزرج، فلقيه عبد اهللا ابن رواحة، فقال           

هـل  :  عبد اهللا بن رواحةهواهللا ما أراه إال قد قتله، قال ل     ! أعجبك ضرب حسان بالسيف   
لقد اجتـرأت،  : ال واهللا، قال:  قالعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم بشيء مما صنعت؟ 

أطلق الرجل، فأطلقه، ثم أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكروا ذلك لـه، فـدعا                 
آذاني وهجاني، فاحتملني   : يا رسول اهللا  : حسان وصفوان بن المعطل، فقال ابن المعطل      

  .)٢ (الغضب، فضربته
ان بن المعطل لما ضـرب   بن قيس قبض على صفو  ثابت أن:  الداللة من الحديث   وجه

 فلم ينكره،   -صلى اهللا عليه وسلم   - ذلك رسول اهللا     ،وعلماألخير حسان بن ثابت بالسيف    
  .  يدل على جواز قيام المواطن العادي بالقبض على المتهممما

                                         
: ه،   ومسلم في صحيح)١٧٧١(، برقم )٢/٦٦١(باب حرم المدينة- كتاب فضائل المدينة: أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

باب باب فضل المدينة، ودعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها، وتحريم صيدها وشجرها، - كتاب الحج
األمر الحاِدث المنكَر الذي ليس بمعتاد وال : الحدث)آوى محِدثًا: (وقوله).١٣٧٠ (، برقم)٢/٩٩٤(وبيان حدود حرمها 

من نَصر جاِنيا أو آواه وأجاره : والمحدث يروى بكسر الدال وفَتْحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكَسر. معروف في السنَّة
هو األمر المبتَدع نَفْسه ويكون معنى اِإليواء فيه الرضا به والصبر عليه : والفتح. ِمن خَصمه وحال بينَه وبين أن يقْتَص منه

اهعليه فقد آو نِْكرفاعلَها ولم ي عة وأقربالِبد ِضي٩٠٧/ ١(انظر النهاية في غريب األثر . فإنه إذا ر(. 
: ، تحقيق)هـ٢١٣: المتوفى(أبي محمد، جمال الدين  لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، . النبويةةالسير)٢(

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة 
 .٢/٣٠٥م، ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥الثانية، 



– 

  )٢٥٤٦(

   الرابع المبحث
   الفقه اإلسالمي في المتهم على القبض المواطن العادي بقيام شروط

 جواز قيـام الفـرد العـادي        لى ع عية السابق األدلة الشر   ثمبح كنا استعرضنا في ال    إذا
بإلقاء القبض على المتهم، فإن هذا اإلجراء البد أن يقيد ببعض الشروط الشرعية التـي               
يلزم توافرها حتى يكون ما يقوم به هذا الفرد العادي أمرا مـشروعا، وهـذه الـشروط          

  :هي
  : على المتهموجود قرار صادر من القضاء بالقبض:  األولالشرط

 أن يكون صادرا في ن يجوز للفرد العادي اإلقدام على إلقاء القبض على متهم دوفال
 في ذلك فتحا لباب الفوضى، وجراً ألسباب الفساد ألنحقه أمرا بالقبض عليه، 

 إذا جئنا ذا المروة انطلقت في ركب حتى:  عبد اهللا بن أبي عامر  قال ،فعن)١(والفتن
؟ يا فالن أردد عليه عيبته: صحابي ي ، ومعنا رجل متهم ، فقال أل)  ٢(سرقت  عيبة 

من أنتم ؟ فعددتهم : فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته ، فقال : ما أخذتها  : فقال 
لقد أردت يا أمير المؤمنين أن تأتي به : فقلت . أظنه صاحبها للذي أتهم : فقال : 

له فيها ، وال أسألك عنها ،  أكتب ر بينة ، الأتأتي به مصفوداً بغي: مصفداً ، فقال عمر 
  ).٣(غضب وما كنت لي فيها ، وال سأل عنهاو

 على ذلك فقد نص الفقهاء على أن المتهم ال يلزه الحضور إذا لـم يكـن       عالوة
وال يلزمه الحضور إال      : )٤ (وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة      هناك إذن من القضاء،     

   . أمر العونإن كان مع 
 أمر معهم كان إذا إال القاضي إلى العون مع الحضور عليه المدعى يلزم ال أي

   .بذلك يفيد

                                         
 .المشهودة الجريمة حال ذلك من ويستنثى) ١(

 .الوعاء الكبير: العيبة  (٢)

عبد الرزاق بن همام بن نافع . المصنف . ١٨٨٩٣ ، برقم ١٠/٢١٧أخرجه عبد الرزاق في المصنف،  (٣)
حبيب الرحمن األعظمي المكتب اإلسالمي ، بيروت، الطبعة الثانية ، : تحقيق . الحميري اليماني الصنعاني

 . هـ ١٤٠٣

 البرلسي وأحمد القليوبي سالمة ألحمد بين،الطال منهاج على المحلي الجالل شرحى عل وعميرة قليوبي حاشيتا(٤)
 .٤/٣١٤ م،١٩٩٥-هـ١٤١٥ بيروت، - الفكر دار ، عميرة



 

 )٢٥٤٧(

  :أن يكون الفرد العادي باستطاعته القبض على المتهم:  الثانيالشرط
 به يقوم الذي العادي الفرد يلحق أن دون القبض يتم أن هو ههنا االستطاعة ومعنى
 من العادي الفرد يلحق سوف محقق رضر هناك كان فإن ماله، أو نفسه في ضرر
 - له يجوز فال متفجرات، يحمل أو مسلحاً، المتهم يكون كأن المتهم، على القبض
 اهللا نهانا وقد التهلكة، إلى بالنفس إلقاء ذلك في ألن عليه، بالقبض يقوم أن -هذه والحالة
: البقرة [التَّهلُكَِة﴾ ِإلَى ِبَأيِديكُم تُلْقُوا ﴿ولَا: قائل من عز فقال عنها، وتعالى سبحانه
١٩٥[.  
 قال نفسه؟ يذل كيف: قال نفسه يذل أن للمؤمن ينبغي ال "- وسلم عليه اهللا صلى -وقال

  ).١" (يطيق ال ما البالء من يتعرض
 لم فإن بيده، يغيره أن منكرا رأى إذا عليه يجب مسلم كل:" اهللا رحمه الشوكاني وقال

 كون وظهور ،اهللا رسول عن ذلك صح كما بقلبه،ف يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع
 إلجماع أو رسوله لسنة أو سبحانه اهللا لكتاب مخالفا بكونه يحصل منكرا الشيء

 إن وهو بالمقاتلة، ولو عليه فرضا ذلك كان بيده تغييره على قادرا كان إذا ثم المسلمين،
 الموعظة يقدم ولكنه قتله، والشرع بالحق فهو المنكر فاعل قتل وإن شهيد، فهو قتل

 التغيير إلى انتقل ذلك يؤثر لم فإن الخشن، بالقول جاء ذلك يؤثر لم فإن اللين، بالقول
 أنكر باليد اإلنكار على قادر غير كان فإذا بها، إال التغيير يمكن لم إن المقاتلة ثم باليد،

 عليه يقدر اوهذ بالقلب، أنكر باللسان اإلنكار يستطع لم فإن، فرض وذلك فقط باللسان
  ) . ٢"(المصدوق الصادق أخبر كما اإليمان، أضعف وهو أحد، كل

  :أال يؤدي إلقاء الفرد العادي القبض على المتهم إلى وقوع فتنة:  الثالثالشرط
 بين فتنة وقوع إلى ذلك يؤدي أال المتهم على القبض بإلقاء العادي الفرد لقيام يشترط

 هناك يكون أو ومنعة، وقوة شوكة ذا عليه القبض بالمطلو المتهم يكون كأن المسلمين،
 عنه ينجم العائلتين بين فتنة تثير أن يمكن عليه، القابض وعائلة عائلته بين خصومة

  .وجرحى قتلى

                                         
 في ماجه ،وابن٢٢٥٤ برقم ،٤/٥٢٣ نفسه المؤمن يذل ال جاء ما -الفتن أبواب: السنن في الترمذي أخرجه) ١(

. ٤٠١٦ ،برقم٢/١٣٣٢] ١٠٥: المائدة[} أنفسكم عليكم آمنوا الذين أيها يا{: تعالى بقوله باب-الفتن كتاب: السنن
 .غريب حسن حديث هذا: الترمذي وقال ،٢٣٤٤٤ ،برقم)٣٨/٤٣٥ (المسند في أحمد واإلمام

 .٤/٥٨٦السيل الجرار للشوكاني )٢(



– 

  )٢٥٤٨(

 به ليحصل المنكر؛ إنكار األمة على أوجب إنما«: القيم ابن يقول ذلك وفي
 شر آخر حدوث إلى لمنكرا إنكار أفضى إذا ولكن ورسوله، اهللا يحبه الذي المعروف

 وبعض أنا مررت«: قوله تيمية ابن أستاذه عن القيم ابن يحكي كما). ١(»يجز لم منه
 معي، كان من عليهم فأنكر الخمر، يشربون هم من بقوم التتار زمن في أصحابي
 الصالة، وعن اهللا ذكر عن تصد ألنها الخمر؛ اهللا حرم إنما: له وقلت عليه، فأنكرت
  ).٢(»فدعهم األموال، وأخذ الذرية وسبي النفوس قتل عن الخمر متصده وهؤالء

 خالف بين األمة أنه يجوز لإلمام تأخير القصاص، إذا أدى إلى وال: " ابن العربيوقال
  .)٣("إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة

النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت : "  الموافقاتفي الشاطبي ويقول
 موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن األفعال

المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً 
 أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه، وقد تجلب،لمصلحة فيه تس

يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف 
 لملحة فيه إلى ستجالباًذلك، فإذا أطلق القول في األول بالمشروعية، فربما أدى ا

ن إطالق القول المفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً م
بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاعاً 
لمفسدة إلى مفسدة تساوى أو تزيد، فال يصح إطالق القول بعدم المشروعية، وهو مجال 
للمجتهد صعب المورد، إال أنه عذب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد 

  .)٤(".الشريعة

                                         
إعالم الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين ابن القيم، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة ) ١(

 ).٣/١٢( القاهرة -مصر

 ).٣/١٣(إعالم الوقعين، البن القيم ) ٢(

، راجع )هـ٥٤٣: المتوفى(أحكام القرآن، لمحمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي )٣(
                الطبعة الثالثة، وت،محمد عبد القادر عطا،  دار الكتب العلمية، بير: أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه

 .١٦/٣١٨، الجامع ألحكام القرآن ٤/١٥٠، ) م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(
: المتوفى( بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي إلبراهيم الموافقات في أصول الشريعة، )٤(

 م، ١٩٩٧/ هـ١٤١٧السعودية،  الطبعة األولى - دار ابن عفانسلمان،مشهور بن حسن آل :  تحقيق،)هـ٧٩٠
١٧٨/ ٥. 



 

 )٢٥٤٩(

  :د الفقهية  القواعومن
  .يختار أهون الشرين، أو أخف الضررين) أ (
  .إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما) ب(

أن األمر إذا دار بين ( القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي متحدة المعنى، أي هذه
  . )١()ضررين أحدهما أشد من اآلخر فيتحمل الضرر األخف، وال يرتكب األشد

 السفينة لدفع غصبها وذهاب -عليه السالم-بخرق الخضر: ثلوا لهذه القاعدة موقد
:  تضمن جلب مصلحة تربو عليه جازى فإنه مفسدة محرمة ومتكذبجملتها، وكال

  .كالكذب لإلصالح بين الناس، وعلى الزوجة إلصالحها
لمتهم  الفرد العادي القبض على اإلقاء جواز عدم على:  االستدالل بهذه القواعدووجه

 إفالته دة على المتهم فيه مفسالقبض ترك: أن :  وقوع فتنةإلىإذا كان ذلك سيؤدي 
من العدالة، وضياع حقوق الغير التي لهم عليهم، ولكن القبض عليه قد يؤدي إلى مفسدة 

 تركأعظم وأكبرن من خالل إثارة الفتنة بين المسلمين،  فترتكب المفسدة األخف وهي 
  . المصلحة األعظم، وهي وأد الفتنة، وعدم إثارتها لتحصيل،القبض عليه

 يكون الفرد العادي على يقين أن هذا هو المتهم المطلوب القبض أن:  الرابعالشرط
  :عليه
 يكفي مجرد الظن والتخمين لقيام الفرد العادي بالقبض على آحاد الناس، ألن اهللا فال

 ِثيرا ياَأيها الَِّذين آمنُوا اجتَِنبوا كَ﴿: سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع الظن، فقال سبحانه
ِإثْم الظَّن ضعب ِإن الظَّن ١٢: الحجرات [﴾ِمن.[  

إياكم والظن، فـإن    :" وله بق -صلى اهللا عليه وسلم   - بي على هذا النهي الن    وأكد
 . )٢("الظن أكذب الحديث

                                         
، )٢/١٩٥(، وعمدة القاري للعيني )١٥/١٤٤(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر في تقرير هذه القواعد) ١(

، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه )٨٨ص(، واألشباه والنظائر البن نجيم )١/٧٨(واألشباه والنظائر للسـيوطي 
 ).٢٦٠ص(للدكتور محمد صدقي آل بورنو، . الكلية

   باب ال يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع-كتاب النكاح: يحهأخرجه البخاري في صح) ٢(
 الظن، والتجسس، تحريمباب -كتاب البر والصلة واآلداب: ، ومسلم في صحيحه)٦٠٦٦(، برقم )٥/١٩٧٦(

 . من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه) ٢٥٦٣(، برقم )٤/١٩٨٥ (والتنافس، والتناجش ونحوها



– 

  )٢٥٥٠(

لتي ال سبب لها، كمـن يـتهم        هو مجرد التهمة ا   : الظن هنا :"  الشوكاني رحمه اهللا   قال
وأمـر سـبحانه باجتنـاب    . غيره بشيء من الفواحش، ولم يظهر عليه ما يقتضى ذلك       
 . )١(" الكثير؛ ليفحص المؤمن عن كل ظن يضنه، حتى يعلم وجه

أال يؤدي القبض على المتهم إلى إلحاق ضرر بأهل من قبض عليه أو             :  الخامس الشرط
  :جيرانه

دي اإلقدام على القبض على المتهمن إذا تيقن أن ذوي المـتهم             يجوز شرعا للفرد العا    ال
  .أو أتباعه سوف يلحقون  الضرر بأهله، أو أصدقائه، أو جيرانه

فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو ( - رحمه اهللا-  الغزاليقال
فضى ذلك رفقائه، فال تجوز له الحسبة، بل تحرم؛ ألنه عجز عن دفع المنكر إال بأن ي

إلى منكر آخر فإذا كان يتعدي األذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه، فليتركها فإن إيذاء 
  .)٢()المسلمين محذور

 ختام الكالم على هذه الشروط، أود التأكيد على أن القانون الكويتي لم يشر إلى أكثر في
ض على المتهم، هذه الشروط عند كالمه عن حاالت جواز قيام الفرد العادي بإلقاء القب
  .يةمما يدل على عمق الفقه اإلسالمي وأفضليته على سائر القوانين الشرع

  

                                         
ـ دار ابن كثير، دار )هـ١٢٥٠: المتوفى(علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني  القدير، لمحمد بن تحف) ١(

 ). ٥/٧٦( ه، ١٤١٤ - دمشق، بيروت، الطبعة األولى -الكلم الطيب 

 .٢/٣٢٣،٣٢٠:  علوم الدين، للغزاليإحياء)٢(



 

 )٢٥٥١(

  الخاتمة
  :النتائج: أوال

 البحث عمق الفقه اإلسالمي وحيويته ومدى المرونة التي يتحلى بها، والتي أثبت .١
تجعله قادرا على التعامل مع كافة القضايا التي تجابه المسلمين في كل زمان 

  .ومكان
 يصدر من أمر:  البحث إلى تعريف إلجراء القبض على المتهم، وهو أنهتوصل .٢

القاضي إلى رجل السلطة المختص بإحضار متهم إلى مجلس التحقيق، سواء أكان 
  .اإلحضار طواعية أ جبراً

 البحث األدلة الشرعية من السنة النبوية وآثار الصحابة على جواز إلقاء أورد .٣
 .القبض على المتهم

  . القبض على المتهم المطلوب للعدالةإلقاءلبحث لجواز قيام الفرد العادي ب اأصل .٤
 البحث إلى شروط خمسة يجب أن يراعيها الفرد العادي الذي يقوم بواجب توصل .٥

  : هيطإلقاء القبض على المتهم، وهذه الشرو
  :وجود قرار صادر من القضاء بالقبض على المتهم:  األولالشرط
  :ن الفرد العادي باستطاعته القبض على المتهمأن يكو:  الثانيالشرط
  :نةأال يؤدي إلقاء الفرد العادي القبض على المتهم إلى وقوع فت:  الثالثالشرط
أن يكون الفرد العادي على يقين أن هذا هو المتهم المطلوب القبض :  الرابعالشرط

  .عليه
 من قبض عليه  ضرر بأهلاقأال يؤدي القبض على المتهم إلى إلح:  الخامسالشرط

  .أو جيرانه
 القانون الكويتي لم يشر إلى أكثر هذه الشروط عند كالمه عن حاالت جواز قيام إن .٦

الفرد العادي بإلقاء القبض على المتهم، مما يدل على عمق الفقه اإلسالمي وأفضليته 
  .على سائر القوانين الشرعية



– 

  )٢٥٥٢(

  :التوصيات: ثانيا
 التي توصل إليها هذا البحث، عند الـسماح          الشروط راعاة المقنن الكويتي بم   أوصي

 .للمواطن العادي بإلقاء القبض على المتهمين
في أحكام ) دكتوراه او ماجستير( إخواني الباحثين بعمل دراسة أكاديمية أوصي

  .ضعي مقارنا بالقانون الوميالقبض على المتهم في الفقه اإلسال
  

 



 

 )٢٥٥٣(

   البحثمراجع
مأمون محمد سالمة، دار الفكر العربي، . المصري، د الجزائية في التشريع اإلجراءات .١

  .مطبعة جامعة القاهرة
 القرآن، لمحمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي أحكام .٢

 عبد القادر عطا،  دمحم: ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه)هـ٥٤٣: المتوفى(
  ). م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(ثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال

 –)  هــ٥٠٥(  علوم الدين لإلمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي إحياء .٣
  .بيروت-دار المعرفة

محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو ) هبيرة بن(ليحيى بن .  األئمة العلماءاختالف .٤
دار الكتب . ف أحمدالسيد يوس: تحقيق). هـ٥٦٠: المتوفى(المظفر، عون الدين 

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١. طوت، بير- العلمية
 المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين أسنى .٥

  .القاهرة-سالمي، دار الكتاب اإل)هـ٩٢٦: ىالمتوف(الدين أبو يحيى السنيكي 
 دار الكتب – بن نجيم  زين العابدين ين إبراهيم– والنظائر على مذهب أبي حنيفة األشباه .٦

  .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠ سنة – بيروت –العلمية 
جالل الدين عبدالرحمن السيوطي : تأليف.  والنظائر في قواعد وفروع الشافعيةاألشباه .٧

.  بيروت–دار الكتاب العربي . محمد المعتصم باهللا البغدادي: تحقيق). هـ٩٠٩ت(
  ).هـ١٤٠٧(الطبعة األولى 

- ة العربيةالدكتور حسني الجندي ، دار النهضة في اإلسالم،  اإلجراءات الجزائيأصول .٨
  .القاهرة،

 الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين ابن القيم، تحقيق محمد محيي الدين عبد إعالم .٩
  ).٣/١٢( القاهرة -الحميد، مكتبة مصر

 عبد الرزاق الحسيني، أبو بن العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد تاج .١٠
مجموعة من : ، المحقق)هـ١٢٠٥: المتوفى(ض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي الفي

  .بيروت-المحققين، دار الهداية
لفخر الدين محمد " التفسير الكبير ومفاتح الغيب"  الفخر الرازي المسمي بـ تفسير .١١

  .الرازي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، بدون طبعة وسنة طبع



– 

  )٢٥٥٤(

ر القرطبي، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن تفسي=  القرآن حكام ألالجامع .١٢
أحمد : ، تحقيق)هـ٦٧١: المتوفى(فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

 القاهرة، الطبعة الثانية، -دار الكتب المصرية : الناشر. البردوني وإبراهيم أطفيش
  . م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤

 أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي لمحمد بن.  الشرح الكبيرعلى الدسوقي حاشية .١٣
  .بيروت- ،  دار الفكر)هـ١٢٣٠: المتوفى(

 قليوبي وعميرة عل شرح الجالل المحلي على منهاج الطالبين، ألحمد سالمة حاشيتا .١٤
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ بيروت، -القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر 

القاسم الرحبي المعروف لعلي بن محمد بن أحمد، أبو .  القضاة وطريق النجاةروضة .١٥
 الرسالة، ؤسسةم. صالح الدين الناهي. د:: تحقيق).  هـ٤٩٩: المتوفى(بابن السمناني 

  . م١٩٨٤ -  هـ ١٤٠٤الثانية، :  الفرقان، عمان، الطبعةر دا-بيروت 
 - لمحمد بن يزيد أبي عبداهللا القزويني، تحقيق فؤاد عبدالباقي، دار الفكر .  ابن ماجهسنن .١٦

  .بيروت
لسليمان بن األشعث أبي داود السجستاني األزدي، تحقيق محيي الدين . أبي داودسنن .١٧

  . بيروت–عبدالحميد، دار الفكر 
لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر .   الترمذيجامع .١٨

  . بيروت- دار إحياء التراث العربي. وآخرين
مكتبة دار . يق محمد عبد القادر عطا الكبرى،  ألحمد بن الحسين البيهقي، تحقالسنن .١٩

  ). م ١٩٩٤-١٤١٤(  مكة المكرمة، -الباز 
لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبي محمد، جمال .   النبويةالسيرة .٢٠

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ : ، تحقيق)هـ٢١٣: المتوفى(الدين 
بابي الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة الثانية،  مصطفى الطبعةالشلبي، شركة مكتبة وم

  .م١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥
محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا : تأليف.  الجرار المتدفق على حدائق األزهارالسيل .٢١

دار الكتب العلمية، . محمود إبراهيم زايد: تحقيق). هـ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني اليمني 
  ).هـ١٤٠٥( الطبعة األولى،. بيروت



 

 )٢٥٥٥(

 القاهرة، -محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية. إلجراءات الجزائية، د اشرح .٢٢
  .٦٩، ص١٩٨٢

 الطبعة بيروت،– التراث العربي إحياء على صحيح مسلم، دار نووي الشرح .٢٣
  ).هـ١٣٩٢(ثانيةال

 تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي الصحاح .٢٤
 بيروت، -أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين : يق، تحق)هـ٣٩٣: المتوفى(

  . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة 
. محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي: تأليف .  الصحيح المختصرالجامع .٢٥

.  جامعة دمشق- مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة . د: تحقيق
  ).م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧( الطبعة الثالثة،.  بيروت–امة دار ابن كثير، اليم

تحقيق محمد فؤاد . لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري.  مسلمصحيح .٢٦
  . بيروت- عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي 

فاضل نصر اهللا، .  االبتدائي في التشريع الكويتي، دلتحقيق المتهم أمام سلطة اضمانات .٢٧
  .م١٩٨٨ سبتمبر ٢٢السنة ) ٣( العدد مجلة الحقوق

 المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي، لعبد الحميد الشواربي، منشأة المعارف ضمانات .٢٨
  .م١٩٩٦باإلسكندرية، 

 دين بن أيوب بن سعد شمس الكر الحكمية في السياسة الشرعية، لمحمد بن أبي بالطرق .٢٩
  .القاهرة-ان، مكتبة دار البي)هـ٧٥١: المتوفى(ابن قيم الجوزية 

أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن : تأليف.  القاري شرح صحيح البخاريعمدة .٣٠
دار إحياء التراث ). هـ٨٥٥: المتوفى( الحنفى بدر الدين العينى يتابىأحمد بن حسين الغ

 .العربي، بيروت
: المتوفى( القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني فتح .٣١

 -  دمشق، بيروت، الطبعة األولى - ـ دار ابن كثير، دار الكلم الطيب )هـ١٢٥٠
  ). ٥/٧٦( ه، ١٤١٤

المكتبة التجارية . لمحمد عبد الرؤوف المناوي.  القدير  شرح الجامع الصغيرفيض .٣٢
  .ه١٣٥٦األولى، : الطبعة.  مصر–الكبرى 



– 

  )٢٥٥٦(

ور األنصاري  العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظلسان .٣٣
               -  الثالثة طبعة بيروت، ال- ، دار صادر )هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى اإلفريقى 

  . هـ١٤١٤
 البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي اهللا عنه، ألبي المعالي المحيط .٣٤

 فيحنبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري ال
عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، : يق، تحق)هـ٦١٦: المتوفى(
  .  م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤، ١.ط

: ، بيروت١مصطفي عبد القادر عطا، ط: تحقيق:  على الصحيحين في الحديثالمستدرك .٣٥
  .م١٩٩٩/ هـ١٤١١دار الكتب العلمية، سنة 

اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أبي عبد : تأليف.  اإلمام أحمد بن حنبلمسند .٣٦
.  عادل مرشد، وآخرون-شعيب األرنؤوط : تحقيق). هـ٢٤١: المتوفى (شيبانيأسد ال

               األولى، : الطبعة. مؤسسة الرسالة. د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: إشراف
  ).  م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١(

حبيب : تحقيق . يري اليماني الصنعانيعبد الرزاق بن همام بن نافع الحم. المصنف .٣٧
  . هـ ١٤٠٣الرحمن األعظمي المكتب اإلسالمي ، بيروت، الطبعة الثانية ، 

 على ألفاظ المقنع، لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد اهللا، شمس المطلع .٣٨
تبة  مكيب، األرناؤوط وياسين محمود الخطدمحمو: ، المحقق)هـ٧٠٩: المتوفى(الدين 

  . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣السوادي للتوزيع، الطبعة األولى 
تحقيق طارق بن ). هـ٣٦٠ت(ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني .  األوسطالمعجم .٣٩

 القاهرة، –دار الحرمين . عوض اهللا بن محمد، وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني
  ).هـ١٤١٥(

د عليش، أبو عبد اهللا المالكي  الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد بن محممنح .٤٠
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ بيروت،  - ، دار الفكر )هـ١٢٩٩: المتوفى(

 في أصول الشريعة، إلبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير الموافقات .٤١
-مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان: ، تحقيق)هـ٧٩٠: المتوفى(بالشاطبي 

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧السعودية،  الطبعة األولى 
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 الراية فـي تخريج أحاديث الهداية،  لعبداهللا بن محمد بن يوسف الزيلعي، تحقيق نصب .٤٢
  . دار الحديث- محمد يوسف البنوري، القاهرة

أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن : تأليف.  في غريب الحديث واألثرالنهاية .٤٣
فيصل . تحقيق محمود الطناحي). هـ٦٠٦ت(عبدالكريم الجزري، المعروف بابن األثير 

  .ت.د.  القاهرة–عيسى البابي الحلبي 
الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن : تأليف. لكلية في إيضاح قواعد الفقة االوجيز .٤٤

الرابعة، : الطبعة.  لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت .محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي
  ). م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٦(

 - العربية النهضة دار سرور، فتحي أحمد. د للدكتور الجزائية، اإلجراءات في الوسيط .٤٥
 .١٩٨٨. القاهرة
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   :ملخص البحث
  : الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، أما بعد

إن اكتشاف التقنيات العلمية المتعلقة بالوراثـة، ومعرفـة ترتيـب عناصـرها            
المشتركة والخاصة، ومعرفة كيفية االستفادة منها، مما امتن اهللا على البشر بعلمـه فـي    

  .١"شَيٍء ِمن ِعلِْمِه ِإلَّا ِبما شَاءولَا يِحيطُون ِب: "هذا الزمان، قوله تعالى
وتعد رابطة النسب من أسمى الروابط اإلنسانية، لـذا فقـد أولتـه الـشريعة                
اإلسالمية اهتماماً بالغاً، وعناية فائقة حفظاً ووقاية وحماية، وحرمت كل ما مـن شـأنه               

اهلية، فحرمت  المساس به، فألغت كل مصادر النسب الباطلة التي كان يعمل بها في الج            
الزنا صوناً للنسب، وأوقعت على مرتكبيها أحكاماً عاجلة بالغة القسوة، ونكرانها نـسب             

  .٢ولد الزنا، ولو اعترف به والده
 كان ال بـد مـن       ،ولبيان مدى أهمية هذا الموضوع على حياة الفرد والمجتمع        
  :التطرق إلى موضوع إثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المستحدثة

  .تحليل فصائل الدم: وسيلة األولىال
  . الوسيلة الثانية البصمة الوراثية

وتوصل البحث إلى اعتبار تحليل فصائل الدم حجة في نفي النسب ال إثباتـه، واعتبـار        
البصمة الوراثية حجة في إثبات النسب ال نفيه، وال بد من اإلشارة إلى أنه ال يمكـن أن           

  .  النسب مع وجود ما هو أقوى منها وهو اللّعانيصار إلى البصمة الوراثية في نفي
  
 

                                         
  .٢٥٥ية اآل ، سورة البقرة١
م، ٢٠١٤، ١ ماجستير في القانون الجنـائي، ط ،ميس علي الظنحانيسالم خ .  حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي، د       ٢

  . ١٤٠القاهرة ص-المركز القومي لإلصدارات القانونية

 
 

 
  أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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Abstract 
Praise be to God that his grace is righteous, and thereafter: 
The discovery of scientific techniques related to genetics, knowing the 
arrangement of common and special elements, find out how to utilize 
them, this is what Allah has grateful to mankind by his knowledge in this 
time, Allah said: "Nor shall they encompass aught of His knowledge Except 
as He willeth". 
The association of the lineage is the highest human bonds, so the Sharia has 
given utmost attention, prevention and protection, deprived all that would 
prejudice it, and abolished all the sources of false parentage were performed 
in pre-Islamic period. Therefore, depriving adultery in order to safeguard 
the lineage, and inflicted on the perpetrators an urgent provisions extremely 
harsh, and repudiation the lineage of the son of adultery, even if his father 
admits. 
To illustrate the importance of this topic on the life of the individual and 
society, it was necessary to address the issue of verification or denying of 
lineage using new means of evidence: 
The first method: analysis of blood groups. 
The second method: DNA. 
The research considered that the analysis of the blood groups is an 
argument in denying the lineage, and the DNA an argument in verification 
of lineage, it should be noted that the DNA could be ruled out when there 
is something stronger than it is, which is sworn allegation of adultery. 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة 

 عبـد  الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين محمد بن    
  اهللا وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

تعد األسرة في اإلسالم اللبنة األساسية في بنـاء أي مجتمـع، وتعـد أسـاس صـالح                 
المجتمع، لذلك حرص اإلسالم على تدعيم هذه اللبنة والعمل علـى إسـعادها وتقويتهـا           

قة بين الزوجين يحرص اإلسالم علـى       وحفظها من الضعف واالنهيار، ففي مجال العال      
أن تكون هذه العالقة أقوى ما تكون، ولهذا كان الزواج في اإلسالم مؤسـسة اجتماعيـة     
دينية، يدخل فيها الرجل والمرأة قصداً لتحقيق مصالح مشتركة بين الطرفين، وأهم هـذه    

ات المـودة   المصالح بالنسبة للزوجين هو توفير وضع اجتماعي يتمتع فيه الطرفين بثمر          
: والمحبة وإرضاء النزعات الطبيعية لإلنسان بصورة كريمة مستقرة، يقول اهللا تعـالى           

 ِإنّۚ وِمن آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم مِّن َأنفُِسكُم َأزواجا لِّتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مّودّةً ورحمـةً                "
  .١"رونتَفَكَّي لِّقَوٍم لَآياٍت ِلكذَٰ ِفي

والزواج الشرعي الصحيح هو العماد األعظم، واألساس الذي يبنى عليه صرح األسرة،            
  .٢وبغيره ال تكون األسرة، وال تنشأ المجتمعات

 كثيراً من العنايـة، وأحاطتـه       –وبالنسب خاصة –وقد أولت الشريعة اإلسالمية باألسرة      
 شدد وبالغ فـي التهديـد لآلبـاء حـين           ببالغ الرعاية، ومن أجل عناية اإلسالم بالنسب      

يقدمون على إنكار نسب أوالدهم ويتبرؤون منهم، أو حين ينسبون ألنفسهم أوالداً ليسوا             
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فلـيس مـن اهللا فـي      :"منهم وفي هذا يقول     

 منـه يـوم    شيء، ولن يدخلها الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب اهللا            
  . ٣"القيامة، وفضحه على رؤوس األولين واآلخرين

ويعد كل من تحليل فصائل الدم، وتقنية البصمة الوراثية، من أقـوى الطـرق العلميـة                
لمعرفة هوية األشخاص من خالل خصائصهم الوراثية، حيث يؤخذان كدليل قوي فـي             

ـ            دم، ومـن الممكـن     قضايا إثبات النسب ونفيه، من الممكن ومن السهل عمل تحليل ال
                                         

 . ٢١ آية ، سورة الروم١
 .٢١-١٩القاهرة ص- دار الفكرم،١٩٨٧-ه١٣٧٧،ة  األحوال الشخصية، اإلمام محمد أبو زهر٢
، دار الفكر، وأخرجه النسائي فـي  ٦٨٨، ص ١، ج ٢٢٦٣اء، حديث رقم     أخرجه أبو داوود في سننه باب التغليظ في االنتف         ٣

، أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، بـاب  ٢٨٦، ص٥، ج٥٦٤٥سننه الكبرى، باب التغليظ في االنتفاء من الولد، حديث رقم         
  .، دار الكتب العلمية٦٦٢، ص٧، ج١٥٣٣٣التشديد في إدخال المرأة على قوم، حديث رقم 
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استخالص البصمة الوراثية من بصيلة شعر واحدة فقط، أو من ساقها، وبكميـة تكفـي               
أن تكرار تسلـسل أو تتـابع القواعـد    " ١أليك جيفريز"إلجراء التحليل، ومما أثبته العالم    

النيتروجينية المكونة لجزئي الحامض النووي يختلف من شخص آلخر في الجزء غيـر            
  . ٢من الحامض عند كل الناس% ٩٩,٥موسوم في حوالي الجيني من الكرو

  :سبب اختيار الموضوع
لحاجة الناس في هذا العصر لمعرفة األحكام الشرعية في مثل هـذه القـضايا               -

 .المستجدة
 . لتوعية وتثقيف األقليات المسلمة في الدول الغربية بهذا الموضوع  -
دفعنـي لدراسـة هـذا      الختالف آراء فقهاء المسلمين في هذا الموضوع، مما          -

  .الموضوع لبيان الرأي الراجح
  :أهمية الموضوع

حاجة األسرة المسلمة وخاصة األقليات المسلمة في الدول الغربية إلى التثقيـف        -
 .والتوعية باألحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع

بيان بأن شريعة اإلسالم جاءت حاكمة ومنظمة لحياة المسلمين في كل ظـرف              -
 .اني كانوا فيه وفي كل األحوال زماني ومك

حاجة المجتمع للبصمة الوراثية، التي تعد إحدى وسائل اإلثبات الحديثـة فـي              -
مجال العلوم الجنائية وغيرها من المجاالت، حيث أنها تستطيع تقـديم الـدليل             
القاطع عندما تعجز الطرق األخرى المستخدمة في تعريف الهوية، كذلك األمر           

دم، فله دور كبير في نفي النسب، وكذلك يعتبر وسيلة إثبـات            بالنسبة لتحليل ال  
  .في مجال العلوم الجنائية

  :أهداف الموضوع
معرفة قدرة الفقه اإلسالمي وفاعليته لتقديم حلـول تـستجيب لواقـع العـصر            -

 .وتحدياته
أن يعرف القارئ بأنه ليس لألقليات المسلمة أحكاماً تختلف عن األحكام الفقهية             -

ها المسلمين الذين يعيشون في البالد اإلسالمية ، وغاية ما هنالـك            التي يؤمر ب  

                                         
 ، وهو بروفيسور علم الوراثة في جامعة لـستر ، هو عالم وراثة بريطاني طور تقنيات البصمة الوراثية ،جون أليك جيفريز    ١

 .http//:ar.m.wikpedia.orgم حصل على رتبة اإلمبراطورية البريطانية إلنجازاته العلمية، ١٩٩٤وفي عام 
  .١٤١سالم الظنحاني، ص.  حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي، د٢
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أن الضرورات تكثر في البيئات التي يعيش فيها األقلية المـسلمة فـي وسـط               
محيط غير إسالمي ، ولكن مع ذلك نؤكد أن الضرورات مهمـا كانـت فهـي           
خاضعة ألحكام الشريعة اإلسالمية سواء كـان المجتمـع إسـالمياً  أو غيـر               

منذ بوسائل اإلثبات المستحدثة    مع العلم بأن محاكم الدول الغربية تعمل        المي  إس
 . زمن بعيد، فبالتالي ال بد من توعية األقليات المسلمة بذلك

أن يدرك القارئ بأن على األقليات المسلمة التعايش فـي المجتمعـات الغيـر               -
ظـة علـى   مسلمة ولكن على أن يكون تعايشاً واعياً بأن يحرصون على المحاف        

 . جوهر الشخصية اإلسالمية المتميزة بشعائرها وأحكامها 
أن يعرف القارئ بأن فصائل الدم والبصمة الوراثية من أبرز الوسائل الحديثـة         -

 . ثبات النسب ونفيهإل
معرفة الجهود المبذولة من الفقهاء المجتهدين في كل زمان بمعالجـة األحـوال     -

لشرعية، وتوسيعهم االستنباط الفقهي لتلـك  الطارئة في حياة المسلمين بالحلول ا     
  . األحوال التي ال يكون فيها من نصوص الوحي تفصيل

  :مشكلة الدراسة
 ما مدى اعتبار فصائل الدم في إثبات النسب ونفيه؟ -
  ما مدى اعتبار البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه؟  -

  :الدراسات السابقة
ئم الخمر والسرقة والقتل في الشريعة      تحليل الدم ودوره في إثبات النسب وجرا       -

عارف حسونة، مجلـة دراسـات علـوم        . عبد اهللا الصيفي، ود   . اإلسالمية، د 
  . م٢٠١١، ٢، العدد ٣٨ الجامعة األردنية، المجلد –الشريعة والقانون 

اقتصر البحث على مدى اعتبار دور تحليل الدم في إثبات النسب ونفيه، ومدى اعتبـاره       
الخمر والقتل والسرقة، ولم يتطرق للبصمة الوراثيـة إال مـن خـالل            في إثبات جرائم    

قياس تحليل الدم عليها، ولم يتطرق لألقليات المسلمة في الدول غير المسلمة، مع العلـم               
بأن محاكم الدول الغربية تعمل بهذه الوسائل منذ زمن بعيد، فبالتالي ال بد مـن توعيـة                 

  . األقليات المسلمة بذلك
 دراستي لموضوع إثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المستحدثة بتعمـق،           بينما تطرقت 

وتطرقت لألقليات المسلمة في الدول غير المسلمة، خاصة أن محـاكم الـدول الغربيـة      
تعمل بهذه الوسائل منذ زمن بعيد، فبالتالي ال بد من توعية األقليـات المـسلمة بـذلك                 

  . وتوجيههم
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ثة، عائشة إبراهيم أحمد المقادمـة، أطروحـة   إثبات النسب في ضوء علم الورا   -
  .م٢٠١٢/ هـ ١٤٣٣ فلسطين، – غزة –جامعية، الجامعة اإلسالمية 

تطرقت األطروحة إلثبات النسب في ضوء علم الوراثة، ووسائل إثبات النسب، وبيـان             
الحكم الشرعي فيها، ولم تتناول موضوع نفي النسب، وكل ما يتعلق باألقليات المـسلمة              

  . ول الغربية غير المسلمةفي الد
بينما تطرقت دراستي لموضوع إثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المستحدثة، فـصائل        
الدم، والبصمة الوراثية، وبيان الحكم الشرعي في ذلك، واالهتمام بكل ما يفيد األقليـات              

  . المسلمة في الدول غير المسلمة بما يتعلق بهذا الموضوع وتوعيتهم بذلك
سالم خميس علـي الظنحـاني،    . البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي، د     حجية   -

  . م٢٠١٤ماجستير في القانون الجنائي، 
تطرقت دراسته لحجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنـائي، متـضمنة دور البـصمة     
الوراثية في إثبات النسب ونفيه، ولكن يغلب على دراسـته الجانـب القـانوني، بينمـا                

ستي لوسائل إثبات النسب ونفيه في الفقه اإلسالمي، وتناولت كذلك موضوع           تطرقت درا 
إثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المستحدثة بفصائل الـدم، وإثبـات النـسب ونفيـه               
بالبصمة الوراثية، والتعمق في الموضوع من الجانب الفقهي، واالهتمام بكل مـا يفيـد              

  . بما يتعلق بهذا الموضوع وتوعيتهم بذلكاألقليات المسلمة في الدول غير المسلمة
-٥مؤتمر الهندسة الوراثية بـين الـشريعة والقـانون، جامعـة اإلمـارات،               -

  .م٢٠٠٢/مايو/٧
كانت البحوث المقدمة للمؤتمر متنوعة ومفيدة ولكن لم يتطرقوا بمـا يتعلـق باألقليـات        

  . المسلمة في الدول غير المسلمة، بينما تناولت دراستي هذا الجانب
  :منهجية البحث

  . التحليلي– االستقرائي –سأتبع بإذن اهللا المنهج الوصفي 
  :خطة البحث

  .المقدمة كما أسلفت
مفهوم إثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المـستحدثة، فـصائل الـدم،            : المبحث األول 

  . البصمة الوراثية
 الـدم، والبـصمة     إثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المستحدثة فصائل      : المطلب األول 

  .الوراثية لغةً واصطالحاً
  . إثبات النسب أو نفيه في الشريعة اإلسالمية ووسائل ثبوته: المطلب الثاني
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  . إثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المستحدثة: المبحث الثاني
  . إثبات النسب ونفيه بفصائل الدم: المطلب األول
  . ة الوراثيةإثبات النسب ونفيه بالبصم: المطلب الثاني

  .الخاتمة والتوصيات
  . المصادر والراجع



– 
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   .مفهوم إثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المستحدثة: المبحث األول
  . واصطالحاًإثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المستحدثة لغةً: المطلب األول
  .مفهوم إثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المستحدثة: الفرع األول

   .اإلثبات في اللغة واالصطالح: أوالً
من ثبت الشيء يثبت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت وثبيـت وثبـت            : اإلثبات في اللغة   -

 بمعنى يقال ال أحكم بكذا إال بثبٍت أي بحجة والبينـة، ويقـال           ،وأثبته هو وثبته  
  . ١أثبت حجته أي أقامها وأوضحها

ام القضاء بالطرق التي حددها     يقصد به إقامة الدليل أم    : اإلثبات في االصطالح   -
  .٢الشرع اإلسالمي على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية

   .النسب في اللغة واالصطالح: ثانياً
يقال نسبت فالناً إلى أبيه أنسبه نسباً إذا رفعت في نسبه إلـى             : النسب في اللغة   -

ـ         : جده األكبر، يقال   رت نـسبه   نسبتُ الرجل أنسبه بالضم نسبةً ونـسباً إذا ذك
  .٣وانتسب إلى أبيه أي اعتزى وفي الخبر أنها نسبنا فانتسبنا لها

جمعه أنساب وإذا أطلق النّسب فـي عبـارة الفقهـاء           : النسب في االصطالح   -
: انصرف إلى النسب الشرعي وهو ال يكون إال من جهة اآلباء لقولـه تعـالى              

" اِئِهمآلب موهعبأنـه االنتـساب    : لمالكية، وعرفه ا  ٥، فيقصد بالنسب القرابة   ٤"اد
  .٦ألب معين

نسب هذا الرجل في قريش أي هـو مـنهم          : هو العزو واالنتماء، يقال   : النّسب -
والنّسبة إلى األب أو األم أو      ،   أو هو اشتراك من جهة أحد األبوين       ،ومنتم إليهم 

                                         
 . ٤٦٨، ص١القاهرة، ج- لسان العرب، البن منظور، تحقيق عبد اهللا الكبير، محمد حسب اهللا، هاشم الشاذلي، دار المعارف١
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 .هجري١٤٣٧جبر األلفي، جمادى األولى 
 . ٤٤٠٥، ص٦ لسان العرب، ابن منظور، ج٣
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البلد أو الحي والقبيلة والصناعة وغير ذلك يكون بإلحـاق يـاء النّـسبة إلـى                
 ١.هو قرشي أو بجلي أو قبلي أو دمشقي: إليه فيقالالمنسوب 

بأنه رباط ساللة الدم الذي يربط اإلنسان بأصوله وفروعـه          : وعرفه الفقهاء المعاصرين  
 ومتـشوفة   ، وشريعة اإلسالم متشوفة إلى اتصال األنساب وعـدم انقطاعهـا          ،وحواشيه

اظ على تماسـك األسـر      كذلك إلى الستر على المسلمين، وإشاعة الفضيلة بينهم، والحف        
  ٢.وترابطها

  :النفي في اللغة واالصطالح: ثالثاً
نفي الشيء ينفي نفياً تنحى ونفيته أنا نفياً، وقيل السيل ينفي الغثـاء    : النفي في اللغة   -

يحمله ويدفعه، ونفيان السيل ما فاض من مجتمعـه كأنـه يجتمـع فـي األنهـار                 
فى الرجل على األرض ونفيته عنهـا       اإلخاذات ثم يفيض إذا مألها فذلك نفيانه، ون       

، أي منتفياً ونفوته لغة في نفيته يقال نفيت الرجل وغيره أنفيه نفيـاً              ٣طردته فانتفى 
إذا طردته، ونفى الشيء نفياً جحده ونفى ابنه جحده وهو نفي منه فعيـل بمعنـى                

  ٤.انتفى فالن من ولده إذا نفاه عن أن يكون له ولداً: مفعول، يقال
إنكار نـسب    إذا أضيف النفي إلى النسب كان المقصود به       : الصطالح  النفي في ا   -

وإال فيجب حد    المولود إلى والده، فإذا ثبت النفي لم يلحق الشخص بمن نسب إليه،           
القذف إال إذا وجد ما يدرأه، وإثبات النفي غير مـستحيل إال إذا كانـت الواقعـة                 

في مما يحيط به علـم الـشاهد        أما إذا كان الن    المراد إثباتها مطلقة غير محصورة،    
فإنه يكون جائزاً، وفي بعض األحوال تقضي الضرورة بقبول إثبات النفي المطلق            
وتكون الشهادة منصبه على مجرد العلم، كما إذا حضر الشهود الورثة في شخص             
معين، والواقعة السلبية المحصورة يمكن إثباتها عن طريق إثبات واقعة إيجابيـة،            

 ٥.ها ممكنه اإلثبات بغير إثبات واقعه إيجابيةوقد تكون بطبيعت
  

                                         
مؤسسة : محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الناشر       : موسوعة القَواِعد الِفقِْهية، المؤلف   :  الكتاب ١

 .١١٨٧، ص١١م، ج٢٠٠٣-هـ١٤٢٤األولى، : لبنان، الطبعة-الرسالة، بيروت
محمـد جبـر   . د. لنسب أو نفيه بالبصمة الوراثية، أ، إثبات ا٣٩٩، ص١ القضاء بالقرائن المعاصرة، عبد اهللا العجالن، ج       ٢

  . هجري ١٤٣٧األلفي، جمادى األولى 
 .٤٥١١، ص٦ لسان العرب، البن منظور، ج٣
 . ٤٥١٢، ص٦ لسان العرب، ابن منظور، ج٤
  نسخة الكترونية. هجري١٤٣٧محمد جبر األلفي، جمادى األولى . د.  إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية، أ٥
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  : الوسائل المستحدثة: رابعاً
  .وسال رغب وتقرب) يسل(فلَان ِإلَى اهللا ِبالْعمِل  )وسل(من : الوسائل -

  .تقرب ِبِه وِإلَيِهفلَان ِإلَى اهللا تَعالَى عمل عمالً ) وسل(
  . ِبكَذَا تقرب ِإلَيِه ِبحرمة آصرة تعطفه علَيِهفلَان ِإلَى اهللا تَعالَى وسل وِإلَى فلَان) توسل(
  .ه سرقَ، يقَال َأخذ فلَان إبلي توسالً،السرقَة) التوسل(
  . يقَال شَيء واسل واِجب،الْواِجب) الواسل(
  . والمنزلة ِعنْد الْملك والدرجة والقربة،مؤنث الواسل) الواسلة(
  . ِفي الْجنَّة ودرجة النَِّبي ،الواسلة والوصلة والقربى) الْوِسيلَة(
 وتأتي بمعنى أداة يمكن بواسطتها إيصال فكـرة         ،وتأتي بمعنى طريقة  ) ١وساِئل ووسل (

  .٢أو غاية
  : المستحدثة -
: األمر الحادث المنكر الّذي ليس بمعتاٍد، وال معروٍف فـي الـسنّة، والمحـدث         : الحدثُ

واه آ، فمعنى الكسر من نصر جانيـا، و       يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول      
وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه؛ وبالفتح، هو األمر المبتدع نفـسه،               
ويكون معنى اإليواء فيه الرضا به، والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة، وأقر فاعلهـا   

  : قال ذو الرمةواستحدثت خبراً أي وجدت خبراً جديدا؛. واهآولم ينكرها عليه، فقد 
  أم راجع القلب، من أطرابه، طرب؟... ستحدث الركب عن أشياعهم خبراً أ

 وأخذ األمر بحدثانـه وحداثتـه أي بأولـه    ،وكان ذلك في حدثان أمر كذا أي في حدوثه  
  ٣.وابتدائه

  . مفهوم فصائل الدم، البصمة الوراثية: الفرع الثاني
  : فصائل الدم: أوالً

 وهي آلية لتـصنيف     ،و أنواع الدم  أهي مجموعات   : فصيلة الدم ويقصد ب ،  ٤جمع فصيلة 
 ويعتمد نوع فصيلة الدم على وجود أو عدم وجود بروتينـات معينـة علـى     ،أنواع الدم 
  .خاليا الدم

  
                                         

  .١٠٣٢ص ،٢دار الدعوة، ج: الناشر،  محمد النجار، حامد عبد القادر،أحمد الزيات، براهيم مصطفىإالمعجم الوسيط،  ١
   almaany.com المعجم الوسيط، ٢
  .١٣١، ص٢ لسان العرب، ابن منظور، ج٣
 www.aljazeera.netفصائل الدم  ٤
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  : مفهوم البصمة الوراثية:ثانياً
  : مفهوم البصمة الوراثية في اللغة

سكون الـصاد لهـا     بضم الباء و  ) بصم(من بصم وهي العالمة و    : البصمة لغة  -
  : معنيان في اللغة

 وثوب له بصم إذا كـان كثيفـاً،   ، أي غليظ، يقال رجل ذو بصم،الغليظ والكثيف : األول
  .كثير الغزل

 والفوت هو ما بـين      ،البصم هو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر         : الثاني
  .١كل إصبعين طوالً

 أثر الختم باألصبع، ونقول بصم بصماً       وقد أكد مجمع اللغة العربية لفظ البصمة، بمعنى       
  . ٢أي ختم بطرف إصبعه

  : الوراثية لغة -
الوراثية نعت مشتقة من الوراثة، والوراثة مصدر من ورث أو أورث، ومعناهـا فـي               

ورث فالن المال يرثه ورثاً وإرثاً وميراثاً ووراثة، أي صار إليـه            : اللغة االنتقال، يقال  
ال الـشيء مـن شـخص آلخـر ويـشمل الماديـات             بعد موت مورثه، والميراث انتق    

  ٣.والمعنويات
وعرفه مجمع اللغة العربية بـأنه هو العلم الذي يبحث في انتقـال الـصفات الوراثيـة                

  .٤للكائن الحي من جيل إلى آخر وتفسير كافة الظواهر التي تتعلق بطريقة هذا االنتقال
  : مفهوم البصمة الوراثية اصطالحاً -

، البصمة الوراثية أو بصمة الحمض النـووي،        DNAالتي تدل على    هي البنية الجينية    
  . ٥أو هوية كل إنسان

 ،بأنها المادة المورثة الموجودة في خاليا جميع الكائنات الحيـة         : وعرفها وهبه الزحيلي  
 أو األنـسجة،    ، أو الشعر  ، أو المادة المنوية   ، أو بصمات األصابع   ،وهي مثل تحليل الدم   

                                         
، ٢، القاموس المحيط، الفيـروز آبـادي، ج      ٢٩٠، ص ٣١، تاج العروس، الزبيدي، ج    ١٥١، ص ٦ الصحاح، الجوهري، ج   ١

 . ١٤٢٥ص
 . ٦٠، ص١ المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ج٢
 . ١٠٥، ص٦، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج٤٨٠٩، ص٦ لسان العرب، ابن منظور، ج٣
 . ١٠٢٤، ص٢ مجمع اللغة العربية، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج٤
، وأقره المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي       )هجري١٤١٩ ،الكويت(ف تبنته ندوة الوراثة والهندسة الوراثية        هذا التعري  ٥
 ). هجري١٤٢٢ ،مكة المكرمة(
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 فهـي باالعتمـاد علـى       ،والتماثل بين الشيئين أو االختالف بينهمـا      تبين مدى التشابه    
 الشفرة التي تحدد مدى الصلة بـين المتمـاثالت، وتجـزم            –مكونات الجينوم البشري    

 عن طريق معرفة التركيب الوراثي لإلنـسان        ،بوجود الفرق أو التغاير بين المختلطات     
  ١.في ظل علم الوراثة أحد علوم الحياة

فات في التركيب الوراثي لمنطقة اإلنترون، ينفرد بها كل شخص، وتنتقل           فهي إذن اختال  
 والنـصف  ، بحيث يحصل كل إنسان على نصف هذه االختالفـات مـن األب     ،بالوراثة

 وبـين   ، فيتكون لديه مزيج وراثي يجمـع بـين خـصائص الوالـدين            ،اآلخر من األم  
ـ       ،الخصائص الوراثية ألسالفه   فة االسـتقالل عـن      ويكتسب بهذا المزيج الـوراثي ص

ال : بالتـالي و –مع بقاء التشابه معهما في بعض الصفات      –كروموسومات أي من والديه     
   ٢.يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر حتى وإن كانا توأمين

مفهوم إثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المستحدثة، فصائل الدم، البـصمة     -
 :الوراثية كلفظ مركب

الوسائل المستخدمة للتعرف على األشخاص والتوصل إلـى مـدى    بأنها  يمكنني تعريفها 
– وذلك من خالل مقارنة مقاطع الحمض النـووي          ،التشابه والتماثل أو االختالف بينهم    

مما ينـتج عـن     ،  –تحديداً الريبوزي منقوص األكسجين أو من خالل تحليل فصائل الدم         
  .به إلى والده وإما إنكار نس،ذلك إما عزو نسب الولد إلى والده

   .ثبات النسب أو نفيه في الشريعة اإلسالمية وأدلة ثبوتهإ: المطلب الثاني
  .ثبات النسب أو نفيه في الشريعة اإلسالميةإ: الفرع األول

يثبت النسب بسببين هما النكاح واالستيالء، أما النكاح فإذا استجمع أركانـه وشـروطه              
  : ند توافر ثالثة شروطكان زواجاً صحيحاً يثبت به نسب المولود ع

 ألن حقيقة الوطء واإلنزال ال طريق إلى معرفتهما وال          ؛إمكان الوطء بعد العقد    -
يمكن االطالع عليهما، فيتعلق الحكم باإلمكان فأقـام الـشّرع الفـراش مقامـه       

 وكّل واحٍد من البينتين يعتمد على ما علم بـه  ٣»الْولَد ِللِْفراِش«: تيسيرا فقال  
ش، والحكم المطلوب من النّسب الميراث، والنّفقة والحضانة والتّربية،         من الفرا 

                                         
  /almoslim.netهجري ١٤٣٧محمد جبر األلفي، جمادى األولى . د.  إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية، أ١
 . هجري١٤٣٧محمد جبر األلفي، جمادى األولى، . د. راثية، أ إثبات النسب ونفيه بالبصمة الو٢
  .١٧١، ص٤، ج٣٦٠٣ أخرجه مسلم في صحيحه باب الولد للفراش، رقم الحديث ٣
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أمـا   ،٣والحنابلـة ،  ٢والـشافعية ،  ١وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء من المالكية      
 بحيث لو أتـت الزوجـة       ،فيكفي عندهم في إثبات النسب مجرد العقد       ٤الحنفية

 .عانبولد يثبت نسبه للزوج وال ينتفي إال باللّ
 الحمل من الزوج، وذلك بأن يصل إلى سن معينـة يمكنـه معهـا               أن يتصور  -

 في حقّ الغالم اثنتا عشرة سنةً كأدنى مـدة          ٥الجماع أو اإلنزال، قدرها الحنفية    
، ثم اختلفـوا    ٨ والحنابلة بعشر سنين   ،٧، والشافعية تسع سنين   ٦البلوغ، والمالكية 

سوح، فاعتمدوا  فيما عدا الصغير من نحو الخصي، والعنين، والمجبوب، والمم        
  .٩على الخبرة الطبية التي كانت لديهم

                                         
م، ١٩٩٤،  ١، الذخيرة، القرافي، دار الغرب اإلسـالمي، ط       ٤٦٠، ص ٢ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، ج       ١
  .٢٨٤-٢٠١ص، ٤ج
 . ١٢٨، ص٧ الرملي، ج نهاية المحتاج،٢
 . ٦٤، ص٨ المغني، البن قدامه، ج٣
 عين األخيار لتكملة رد المحتـار  ة، قر٢٤٣، ص٦، بدائع الصنائع، الكاساني، ج٧١-٦٩، ص١٧ المبسوط، السرخسي، ج   ٤

 . ١٩٨، ص٨، البن عابدين، ج»الدر المختار شرح تنوير األبصار«على 
  ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٤١، ص٣ع، الكاساني، ج، بدائع الصنائ٦١، ص٥ الفتاوى الهندية، ج٥
قاسم بن عيسى بن ناجي، التنوخي القيرواني :   شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني، المؤلف     ٦
  ،لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت: أحمد فريد المزيدي، الناشر: عتنى بها، )هـ٨٣٧: المتوفى(

 . ١٠٧، ص٥، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، ج٢٠٣، ص٢م، ج٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األولى، : الطبعة
ـ ٤٧٨: المتوفى(علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي         : التبصرة، المؤلف  ٧ الدكتور : ، دراسة وتحقيق  ) ه

ـ ١٤٣٢ األولـى، : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة: أحمد عبد الكريم نجيب، الناشر    ، ١٠م، ج٢٠١١-هـ
، )هـ٤٧٦: المتوفى(أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي         :  المهذب في فقه اإلمام الشافعي، المؤلف      ،٤٥٠٤ص

 . ٧٩، ص٣دار الكتب العلمية، ج: الناشر
الحسن علي بـن    عالء الدين أبو    : ، المؤلف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير    ( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف        ٨

الدكتور عبد الفتاح محمد ، الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: ، تحقيق) هـ٨٨٥: المتوفى(سليمان بن أحمد المرداوي    
ـ ١٤١٥األولـى،  : جمهورية مصر العربية، الطبعة-هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة     : الحلو، الناشر  -هـ

  .٩٤، ص٢م، ج١٩٩٥
، المغنـي،  ٥، ص٤، حاشيتا القليوبي وعميرة، ج   ٤٤٥، ص ٢مام مالك، ج  ، المدونة، اإل  ٤٦٥، ص ٤ ابن عابدين، ج    حاشية ٩
: المتـوفى (محمد بن أحمد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي            :  المؤلف ،، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     ٤٨٠، ص ٧ج

 . ٤٦٨ص، ٢ وبدون تاريخ، ج،بدون طبعة: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ١٢٣٠



– 

  )٢٥٧٢(

أن تلده الزوجة خالل مدة الحمل، وأقلها ستة أشهر، فـإذا وضـعت الزوجـة                -
مولودها قبل مضي ستة أشهر من الزواج فإن الولد ال يثبت نسبه من الـزوج               

  . ١ ألنه ليس منه بيقين؛وال يحتاج إلى نفيه
 فعنـد   ،ا الفقهاء وذلك بناء على الخبرة والمالحظـة       أما أكثر مدة للحمل فقد اختلف فيه      

 ،، والمشهور عن مالك أن أكثر مدة للحمل خمس سنين         ٢الحنفية وأحمد في رواية سنتان    
  ،٣وعندهم قول إنها أربع سنين

 .٤وذهب الشافعية إلى قول وهو الظاهر عند الحنابلة أن أكثر مدة الحمل أربع سنين
ن الطفل الذي يولد قبل تمام الشهر السادس ال يكـون           وفي الطب الحديث يرى األطباء أ     

قابالً للحياة، وأن الحمل المعتاد يستمر ما بين األسبوعين التاسـع والثالثـين والحـادي            
 وذلك ألن   ؛واألربعين، فإذا تأخر إلى األسبوع الثاني واألربعين أصبح الجنين في خطر          

ل تسعة أشهر ضعفت المشيمة ولـم       الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة، فإذا بلغ الحم        
ولـم  –تعد قادرة على إمداده بالغذاء الذي يحتاجه الستمرار غذائه، فإن طالـت المـدة               

  ٥.مات الجنين في رحم أمه –تحصل الوالدة
   .وسائل ثبوت النسب: الفرع الثاني

يثبت النسب في الشريعة اإلسالمية بوسائل وردت بخصوصها نصوص شرعية بينتهـا            
  . الفراش، القيافة، اإلقرار، البينة، حكم القاضي: وهذه الوسائل هي ،وحددتها

  :أما الفراش: أوالً
من فَرشَ الشيء يفِرشُه ويفرشُه فرشاً وفرشه فانفرش وافترشـه بـسطه            : يقصد به لغة  

الليث، الفَرشُ مصدر فَرشَ يفِرش ويفرش وهو بسط الفراش وافترش فـالن ترابـاً أو               
فتراش افتعال من الفَرش والِفراش وافترشـه أي وطئـه، والفـراش مـا           ثوباً تحته واال  

 والفـرش  ، والمفرشـة الوطـاء  ،افترش والجمع أفرشةٌ، وقد يكنى بالفرش عن المـرأة       
  . ٦المفروش من متاع البيت، ويقال المرأة الرجل هي فراشُه وإزاره ولحافه

                                         
  .١٢١، ص٨ المغني، البن قدامه، ج،٦، ص٤، بدائع الصنائع، الكاساني، ج٧٩، ص٣  المهذب، الشيرازي، ج١
 ١٢١، ص٨، المغني، البن قدامه، ج٦، ص٤بدائع الصنائع، الكاساني، ج٢
 .  ١٣٥، ص٣ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، ج٣
 . ٧٩، ص٣ المهذب، الشيرازي، ج٤
ه، ١٤٣٧، احمـد األلفـي  . ، إثبات النسب أو نفيه بالبـصمة الوراثيـة، د  ٣٧٥ الطبية الفقهية، أحمد كنعان، ص الموسوعة ٥

almoslim.net  
  . ٣٣٨٢، ص٥ لسان العرب، البن منظور، ج٦



 

 )٢٥٧٣(

  .١ويقصد بالفراش عند أبي حنيفة هو المنكوحة وأم الولد
  .٢قرار به من الزوجإ أو ، أو حبل طاهر في العدة،ل الفراش النكاح الثابتوقي

رضـي اهللا   –عن أم المؤمنين عائـشة       إذن يثبت  النسب بالفراش لما أخرجه الشيخان،       
هذا يا  : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غالم ، فقال سعد            : ، قالت –عنها

 أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبـد         ي إل  بن أبي وقاص عهد    ةرسول اهللا ابن أخي عتب    
 هذا أخي يا رسول اهللا ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسـول اهللا                : بن زمعه 

هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعـاهر  : "، فقال ةإلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتب   
  قط، فأثبـت النبـي       فلم ير سودة  :  قالت ،" واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة      ،الحجر

  ٣.نسب الغالم لصاحب الفراش على الرغم من الشبه البين بمن ادعاه
  ٤."الولد للفراش وللعاهر الحجر: "وفي حديث آخر قوله 

 فال ينتفي إال بالّلعـان      ،فإذا تعينت المرأة للوالدة لشخص واحد ثبت الفراش والنسب فيه         
  .متى توافرت شروط ثبوت النسب

  : فة القيا:ثانياً
فذهب : فقد اختلف الفقهاء في اعتماد القيافة كوسيلة من وسائل إثبات النسب على قولين            

 إلى اعتبار القيافة وسـيلة مـن وسـائل    ،٧ والحنابلة،٦ والشافعية ،٥الجمهور من المالكية  
 أو عند تعارض األدلة األقـوى       ،إثبات النسب عند التنازع وعدم وجود دليل أقوى منها        

  .منها

                                         
طبعة م: أحمد رمزي، الناشر  ،   نشر البنود على مراقي السعود، عبد اهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، الداي ولد سيدي بابا               ١

  . ٢٦٢، ص١ بدون تاريخ، ج،بدون طبعة: المغرب، الطبعة-فضالة
الرومـي  ) أو الفَنَري(محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري   : فصول البدائع في أصول الشرائع، المؤلف     :  الكتاب ٢
األولـى،  : بنان الطبعةل–دار الكتب العلمية، بيروت   : محمد حسين محمد حسن إسماعيل، الناشر     : لمحقق) هـ٨٣٤: المتوفى(

  .٢٨٣، ص١، جم١٤٢٧-م٢٠٠٦
، ٦٣٨٤، رقم الحديث ٢٤٨٤، ص٦ أخرجه البخاري في صحيحه، باب إثم من انتفى من ولده ومن ادعى، دار ابن كثير، ج٣

 . ٣٦٠٣، رقم الحديث ١٧١، ص٤أخرجه مسلم في صحيحه، باب الولد للفراش، دار الجيل، ج
، دار ابن كثير، وأخرجه مسلم في       ٧٢٤، ص ٢، ج ١٩٤٨سير الشبهات، رقم الحديث     أخرجه البخاري في صحيحه، باب تف     ٤

  . ، دار الجيل١٧١، ص٤، ج٣٦٠٣صحيحه، باب الولد للفراش، رقم الحديث 
 . ١٤٣، ص٤، بداية المجتهد، ابن رشد، ج٩٩، ص٤ الفروق، القرافي، ج٥
  .٣٧٦، ص٨، نهاية المحتاج، ج٤٣٩، ص٦ مغني المحتاج، الشربيني، ج٦
 . ١٤٧، ص٥، المبدع، ج١٢٧، ص٦ المغني، ابن قدامه، ج٧



– 

  )٢٥٧٤(

 دخـل  إن رسول اهللا : ، قالت–رضي اهللا عنها – بما روي عن السيدة عائشة       واستدلوا
ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلـى زيـد بـن        : علي مسروراً تبرق أسارير وجهه، فقال     

، وفي سنن أبي داوود     ١"إن هذه األقدام بعضها من بعض     :  أو أسامه بن زيد، فقال     ةحارث
 ،سود شديد السواد مثل القـار أ ألنه كان ة؛ب أسامأنهم كانوا في الجاهلية يقدمون في نس      

  ٢.وكان زيد أبيض مثل القطن
 وذلـك ألن    ؛يدل الحديث على ثبوت العمل بالقيافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد           

  ٣.ا بما هو حق عنده ال يظهر السرور إلّرسول اهللا 
عمـل بـه عنـد الـشافعية        واعتماد القيافة كدليل إلثبات النسب لولد الزوجة أو األمة ي         

 بها في ملك اليمين فقـط ال   ى، والقيافة إنما يقض   ٥، والمشهور من مذهب مالك    ٤والحنابلة
جتهم فـي إبطـال   وح–،  إلى أن النسب ال يثبت بقول القافة       ٧وذهب الحنفية  ،٦في النكاح 

ـ         سب، المصير إلى قول القائف أن اللّه تعالى شرع حكم اللّعان بين الزوجين عند نفي النّ
 فلو كان قوله حجـةً ألمـر بالمـصير إليـه عنـد      ،ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف     

  .االشتباه
وألن قول القائف رجم بالغيب ودعوى لما استأثر اللّه عز وجّل بعلمه، وهو ما               -

، وال برهان لـه علـى   ٨"ويعلَم ما ِفي اَألرحامِ  " :في األرحام كما قال اللّه تعالى     
 وعند انعدام البرهان كان في قولـه قـذف المحـصنات ونـسبة         ،ىهذه الدعو 

 فقد يشبه الولد أبـاه األدنـى،   ،باء ومجرد الشّبه غير معتبرٍ األوالد إلى غير اآل   
وقد يشبه األب األعلى الّذي باعتباره يصير منسوبا إلى األجانب فـي الحـال،            

  . أنّه ال عبرة للشّبهفبين النّبي 
 إلّا أن المـشركين     ، كان بالفراش ال بقول القائف     – اللّه عنه  رضي– نسب أسامة    وثبوت

               بـذلك، وأن عند القافة علم كانوا يطعنون في ذلك الختالف لونهما، وكانوا يعتقدون أن
                                         

، دار ابن كثير، أخرجه مسلم في صحيحه، ٢٤٨٦، ص٦، ج٦٣٨٨ أخرجه البخاري في صحيحه، باب القائف، رقم الحديث ١
 . ، دار الجيل١٧٢، ص٤، ج٣٦٠٩باب القائف، رقم الحديث 

 . ٥٨٠، ص٣، ج٢٢٦٨ أخرجه أبي داوود في سننه، باب القيافة، رقم الحديث ٢
 .٣٣٥، ص٦، دار الحديث، ج١ نيل األوطار، الشوكاني، تحقيق عصام الصلبطي، ط٣
  .١٢٨-١٢٧، ص٦المغني، ابن قدامه، ج. ٣٧٦، ص٨ نهاية المحتاج، ج٤
 . ٩٩، ص٤، الفروق، القرافي، ج١٤٣، ص٤ بداية المجتهد، ج٥
 . ١١٤، ص٢جالبن فرحون ، تبصرة الحكام، ٦
 . ٢٤٢، ص٦، بدائع الصنائع، الكاساني، ج٧٠، ص١٧سي، ج المبسوط، السرخ٧
  .٣٤ية اآل ، سورة لقمان٨



 

 )٢٥٧٥(

 فلما قال ما قال كـان قولـه ردا          ،بني المدلج هم المختصون بعمل القيافة، وجز ريشهم       
 لهذا، ال ألن قول القائف حجةٌ في النّـسب          للّه   به رسول ا    سر ما فإنّ ،لطعن المشركين 

  ١.شرعا
، ٢.......الولـد للفـراش     : " ألن الشرع حصر دليل النسب في الفراش لقول النبي          

 فـال تكـون حجـة إلثبـات     ، ال إثبات الفراش   ،وغاية القيافة إثبات المخلوقية من الماء     
 ولـم يـأمر     ،ن عند نفي النسب    وقد شرع اهللا عز وجل حكم اللعان بين الزوجي         ،النسب

 ألن مجرد الشبه غير معتبر فال يثبت النسب إال بالنكـاح أو             ؛بالرجوع إلى قول القائف   
  . ٣ملك اليمين

وترجح الباحثة القول باعتبار القيافة وسيلة من وسائل إثبات النسب عند التنازع وعـدم              
ة أدلتهم التـي اسـتندوا       لقو ؛ أو عند تعارض األدلة األقوى منها      ،وجود دليل أقوى منها   

 دخـل   إن رسـول اهللا     ": ، قالت –رضي اهللا عنها  – بما روي عن السيدة عائشة       ،إليها
ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلـى زيـد بـن        : علي مسروراً تبرق أسارير وجهه، فقال     

، وفي سنن أبي داوود     ٤"إن هذه األقدام بعضها من بعض     :  بن زيد، فقال   ة أو أسام  ةحارث
 ،سود شديد السواد مثل القـار أ ألنه كان ة؛انوا في الجاهلية يقدمون في نسب أسام     أنهم ك 

  ٥.وكان زيد أبيض مثل القطن
  ٦. ال يظهر السرور إال بما هو حق عندهويرد على الحنفية بأن رسول اهللا 

  :اإلقرار: ثالثا
 ،٧تـى عرفـه   أقررت الكالم لفالن إقراراً أي بينته ح      : من قرر ويقال  : اإلقرار في اللغة  

 هو االعتراف من اإلنسان على نفـسه        :فاإلقرار في اللغة  .  بالحق اعترف به   أقر: ويقال
 ويقابل اإلقرار اإلنكار ومعنى اإلقرار في االصطالح الفقهـي      ،بحق غيره أو بفعل نفسه    

  .هو معناه في اللغة

                                         
  .٢٤٢، ص٦، بدائع الصنائع، ج٧٠، ص١٧ المبسوط، السرخسي، ج١
  .٧٤، ص٢، ج٢٢٧٥ أخرجه أبو داوود في سننه، باب الولد للفراش، حديث رقم ٢
 . ٢٤٢، ص٦، بدائع الصنائع، ج٧٠، ص١٧ المبسوط، السرخسي، ج٣
، دار ابن كثير، أخرجه مسلم في صحيحه، ٢٤٨٦، ص٦، ج٦٣٨٨أخرجه البخاري في صحيحه، باب القائف، رقم الحديث  ٤

 . ، دار الجيل١٧٢، ص٤، ج٣٦٠٩باب القائف، رقم الحديث 
 . ٥٨٠، ص٣، ج٢٢٦٨ أخرجه أبي داوود في سننه، باب القيافة، رقم الحديث ٥
 .٣٣٥، ص٦، دار الحديث، ج١طي، طصباب نيل األوطار، الشوكاني، تحقيق عصام ال٦
 . ٣٥٧٩، ص٥ لسان العرب، البن منظور، ج٧



– 

  )٢٥٧٦(

 ،صده به صـح   اإلقرار يصح أن يكون كنايةً عن اإلنشاء مع النية، فإذا ق          : أما اصطالحاً 
كما أن لفظ اإلنشاء يجوز أن يقصد به اإلخبار، وإذا أراد به اإلخبار ديـن، فكـل مـن           
األمرين صالح الستعماله في اآلخر، فقد يقصد باإلقرار اإلخبار عما مضى، وقد يقـصد   

  ١.به اإلنشاء، وإنما ذكر بصيغة اإلخبار لغرض من األغراض
  ٢.إذا كان اإلقرار اختياراً دون إكراه–إلثبات ويعتبر اإلقرار أقوى حجج وبراهين ا

أصل ما أبني عليه اإلقرار أني أستعمل اليقين وأطـرح          : "قال الشافعي رحمه اهللا تعالى    
  ".الشك، وال أستعمل الغلبة

  ".٤أصل األقارير أنا نعتبر اليقين وال نستعمل الظن: "وفي لفظ٣
ة على المقر فيما ال تهمة فيه، اإلقراإلقرار حج٥ة إال في حق المقرار ال يكون حج.  

       النسب إذا تـوافرت الـشروط       اة يثبت به  وقد اتفق الفقهاء على أن اإلقرار بالنسب حج 
  ٦:اآلتية

أحدها، أن يكون المقر به مجهول النّسب، فإن كان معروف النّسب، لم يـصح؛          -
أبيـه،   من انتسب إلى غير      ألنّه يقطع نسبه الثّابت من غيره، وقد لعن النّبي          

 .أو تولّى غير مواليه
الثّاني، أال ينازعه فيه منازع؛ ألنّه إذا نازعه فيه غيره تعارضـا، فلـم يكـن                 -

 .خرإلحاقه بأحدهما أولى من اآل
 .الثّالث، أن يمكن صدقه، بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثله -

                                         
أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزيـة              : إعالم الموقعين عن رب العالمين، المؤلف     :  الكتاب ١
ـ ٧٥١: المتوفى( : بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج      أبو عبيدة مشهور    :  قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره       ،) ه

، ه١٤٢٣األولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة  -دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع    : أبو عمر أحمد عبد اهللا أحمد، الناشر      
  .٣٥٩، ص٥ج
مؤسسة : رث الغزي، الناشرمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحا       : موسوعة القَواِعد الِفقِْهية، المؤلف   :  الكتاب ٢

 .٢٢٧، ص٢-١م، ج٢٠٠٣-هـ١٤٢٤األولى، : لطبعةا ،لبنان–الرسالة، بيروت
 .٢٢٧، ص٢-١، جالمرجع السابق  ٣
 .٤٣٩، ص١، جالمرجع السابق  ٤
  .٢٢٧، ص٢-١، جالمرجع السابق  ٥
، المغني، ٢٦٨، ص٣ج، مغني المحتاج، الشربيني، ٤١٢، ص٣، حاشية الدسوقي، ج١٨٥، ص١٧ المبسوط، السرخسي، ج٦

، كشاف القناع، ١٠٦، ص ٥، نهاية المحتاج، الرملي، ج    ٢٢٨، ص ٧، بدائع الصنائع، الكاساني، ج    ١٤٧، ص ٥البن قدامه، ج  
 . ١١٦، ص٣، مجموع الفتاوى، ج٤٥٣، ص٦ج



 

 )٢٥٧٧(

إن الرابع، أن يكون ممن ال قول له، كالصغير والمجنون، أو يـصدق المقـر                -
 فـإن كبـر   ،كان ذا قوٍل، وهو المكلّف، فإن كان غير مكلٍّف، لم يعتبر تصديقه         

وعقل، فأنكر، لم يسمع إنكاره؛ ألن نسبه ثابتٌ، وجرى ذلك مجرى من ادعـى             
 ولـو طلـب     ،ملك عبٍد صغيٍر في يده، وثبت بذلك ملكه، فلما كبر جحد ذلـك            

 ، النّسب، لم يقبـل منـه  إحالفه على ذلك، لم يستحلف؛ ألن األب لو عاد فجحد      
  .وإن اعترف إنسان بأن هذا أبوه، فهو كاعترافه بأنّه ابنه

  .فأما إن كان إقرارا عليه وعلى غيره، كإقراٍر بأٍخ، اعتبر فيه الشّروط األربعة
وشرط خامس، وهو كون المقر جميع الورثة، فإن كان المقر زوجا أو زوجـةً               -

قرارهما؛ ألن المقر ال يرث المال كلّه، وإن        ال وارث معهما، لم يثبت النّسب بإ      
اعترف به اإلمام معه، ثبت النّسب؛ ألنّه قائم مقام المـسلمين، فـي مـشاركة               

  .الوارث وأخذ الباقي
وإن كان الوارث بنتًا أو أختًا أو أما أو ذا فرٍض يرث جميع المال بالفرض والرد، ثبت                 

ال يثبت بقوله النّسب؛ ألنّـه      : وعند الشّافعي . هالنّسب بقوله، كاالبن؛ ألنّه يرث المال كلّ      
 ،ولهم فيما إذا وافقه اإلمام في اإلقرار وجهـان       . ال يرى الرد، ويجعل الباقي لبيت المال      

وإن كانت بنتٌ وأختٌ، أو أختٌ وزوج، ثبت        . وهذا من فروع الرد، ويذكر في موضعه      
  .النّسب بقولهما؛ ألنّهما يأخذان المال كلّه

قر بابن ابنه، وابنه ميتٌ، اعتبرت فيه الشّروط الّتي تعتبر فـي اإلقـرار بـاألخ،                وإذا أ 
ه، فعلى ما ذكرناهوكذلك إن أقربعٍم وهو ابن جد .  

ويعتبر الفقهاء اإلقرار بأنه ال يؤكد ثبوت النسب إذا عارضه دليل أقوى منه، فلـو أقـر         
 آخر أقام البينة على أنـه ابنـه،   رجل بأن هذا الولد ابنه وثبت نسبه منه، ثم ادعاه رجل      

  ١.فإنه يقضي بثبوت نسب الولد ممن أقام البينة ويبطل نسبة من المقر
ال مساعاة في اإلسالم، من     " :قال رسول اهللا    : ، قال –رضي اهللا عنه  –عن ابن عباس    

دعي ولده من غير رشده فـال يـرث وال          اساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن        
: ذ الحديث صريح في نفي نسب الولد، والمقصود بقوله هو لرشده، معنـاه            ، وه ٢"يورث

  .أنه صحيح النسب
                                         

 . ٤٣٥، ص٢، المهذب الشيرازي، ج١١٠، ص٥، نهاية المحتاج، الرملي، ج١٨٥، ص١٧ المبسوط، السرخسي، ج١
 الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، كتاب الفرائض، باب التغليظ لمن أراد الفرار من توريث وارثه،  الفتح ٢
، أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي، دار إحياء التراث العربي، المستدرك على الصحيحين، الحاكم، تحقيق أبو           ٢٠٣، ص ١٥ج

 .، دار الحرمين٤٩٠، ص٤، ج٨٠٧٣عبد الرحمن مقبل الوادعي، حديث رقم 



– 

  )٢٥٧٨(

 إلى أن أوالد الزنى ال يلحقون بآبائهم إالّ فـي الجاهليـة،   ١وذهب الفقهاء منهم ابن تيمية 
   . أي الذي كان عن زنا في اإلسالم،يلحق ولد الزنى في اإلسالم: وشذ قوم فقالوا

 قضى أن كل مستلحق استلحق      إن النبي   : ن أبيه عن جده قال    عن عمرو بن شعيب ع    
 فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصـابها      ،بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته      

 ومـا أدرك مـن   ،)شـيء (فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميـراث   
 وإن كان من أمة لـم    ،ه أنكره ميراث لم يقسم فله نصيبه وال يلحق إذا كان الذي يدعى ل           

 فإنه ال يلحق به وال يرث وإن كان الذي يدعى لـه هـو               ،يملكها أو من حرة عاهر بها     
  .٢ادعاه فهو ولد زنيه من حرة كان أو أمة

ال شك أن اإلقرار حجة قاصرة على المقر وحده لقصور والية المقر عن غيره فيقتصر               
ذا المولود ابنها ثبتـت نـسبته إليهـا، وال      ، وبناء على ذلك إذا ادعت زوجة أن ه        ٣عليه

 ألنها تقتضي تحميل النسب على الغير، فإن كذبها         ؛يثبت نسبه من زوجها إال إذا صدقها      
الزوج لم يصح إقرارها إال إذا أقامت البينة على والدتها له، وحينئذ يثبت نسبه بالفراش               

  .متى توافرت شروطه
  . ٤رار رجلين أو رجل وامرأتينوعند أبي حنيفة ال يثبت النسب إال بإق

     ة يثبت به النسب إذا توافرت فيه الشروط التـي          وترجح الباحثة أن اإلقرار بالنسب حج
  .  ويعتبر اإلقرار حجة قاصرة على المقر وحده لقصور والية المقر،اتفق عليها الفقهاء

  :البينة: رابعاً
اضـحة عقليـة كانـت أو       ، وعرفوهـا داللـة و     ٥ة الواضحة الحج: يقصد بها في اللغة   

البينة على المدعي واليمـين علـى       : " وسميت شهادة الشاهدين بينة، لقوله       ،محسوسة
  .٧ والجمع بينات وفي المحصول البينة الحجة الواضحة،٦"من أنكر

                                         
  .١٤٢، ص٤ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، ج١
، دار الفكر، أخرجه ابن ماجه في ٦٨٨، ص١، ج٢٢٦٥ أخرجه أبو داوود في سننه، باب في ادعاء ولد الزنا، رقم الحديث ٢

عبد اللطيـف حـرز اهللا، دار   ، تحقيق شعيب األرناؤوط، عادل المرشد، محمد بللي، ٤٥، ص٤، ج ٢٧٤٦سننه، حديث رقم    
  .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠ ،١الرسالة ط

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني،       ٣١٢، ص ١الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، الحصكفي، ج        ٣
  .٢٦٥، ص٦، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ج٢٨، ص٤ج
 . ٤٠١، ص٨ فتح القدير، الكمال ابن الهمام، ج٤
 .٣١٠، ص٣٤، دار الهداية، ج)هجري ١٢٠٥ت( تاج العروس من جواهر القاموس، محمد الحسيني ٥
  .٤٦٩، ص٥، ج؟أخرجه أبو داوود في سننه، باب كيف اليمين٦
  .٤٧، ص١م، ج١٩٨٨-ه١٤٠٨، دمشق-سعدي أبو حبيب، دار الفكر.  القاموس الفقهي، د٧



 

 )٢٥٧٩(

 فذهب أبي حنيفة ومحمـد الـشيباني    ،وقد اختلف الفقهاء في البينة التي يثبت بها النسب        
  ١.ين أو رجل وامرأتينعلى أنها شهادة رجل

  ٢.وذهب المالكية، بأنها شهادة شاهدي عدل يشهدان على إثبات النسب
 ،وذهب الشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية بأنها شهادة جميع الورثـة بالنـسب             

  .٣هوذلك بمعاينة المشهود به أو سماع
 إلى معرفتـه قطعـاً   ، إذ ال سبيل  ٤واتفق الفقهاء على جواز إثبات النسب بشهادة السماع       

 غير أن الفقهاء مختلفون في شروطهم لقبـول الـشهادة           ، وال يمكن المشاهدة فيه    ،بغيره
 فال يقبل من أحـد أن  ،بالتسامع إلثبات النسب، فاشترط الحنفية أن يكون النسب مشهوراً   

يشهد به إال إذا أخبره به من يثق الشاهد به من خبر جماعة ال يتصور تواطؤهم علـى                  
  .٥و شهادة عدلينأ بال شرط عدالة الكذب

  .٦يجيزون الشهادة على السماع في النسب المشهود: وكذلك المالكية
 ألن النـسب أمـر ال مـدخل         ؛والشافعية يشترطون العدد أو االستفاضة بالنسبة للنسب      

للرؤية فيه، فدعت الحاجة إلى اعتماد االستفاضة، إال إذا عارضها ما يـورث تهمـه أو        
معه من جمع كبير يقع العلم أو الظن القوي يخبرهم ويؤمن تواطؤهم على             ريبة، بأن يس  

  . ٧ وال يشترط الحرية وال الذكورة وال العدالة،الكذب
 واستقرت معرفة في قلبه شهد به، وهو ما يعلمه          ،وعند الحنابلة ما تظاهرت به األخبار     

  ٨.دةباالستفاضة وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والوال
 كذلك تصح الـشهادة     ،ن النسب يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين       أوترجح الباحثة   

  .باالستفاضة في النسب والوالدة

                                         
 . ٤٢٤، ص٩جالعيني ،أبو محمد بدر الدين  البناية شرح الهداية، ١
 . ٢٥٤، ص١٤ البيان والتحصيل، ابن رشد القرطبي، ج٢
 . ١١١، ص١٦، المبسوط، السرخسي، ج٣٣٥، ص٥، المغني والشرح الكبير، ج١٥، ص٣ حاشية القليوبي وعميرة، ج٣
لمغني والشرح ، ا٢٦٦، ص١١، روضة الطالبين، ج٤٥٨، ص٣ الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ج      ٤

 ،٢مام مالـك، ج   المدونة، اإل  ،١٣٨١ص ،٢ج  روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، بابن بزيزة،        ،٢٤، ص ١٢الكبير، ج 
 .٩٠٣، ص٢، الكافي في فقه أهل المدينة، القرطبي، ح٥٨١ص

ن علي بن محمـد     محمد ب :  المؤلف ،، الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار       ٤٧١، ص ٥ حاشية ابن عابدين، ج    ٥
 .٤٨٦، ص١عبد المنعم خليل إبراهيم، ج: ، المحقق)هـ١٠٨٨: المتوفى(الحسني المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي 

 . ٢٤٩، ص٨ التاج واإلكليل، العبدري الغرناطي، ج٦
 . ٢٦٦، ص١١ روضة الطالبين، النووي، ج٧
 . ٢٣، ص١٢ ج،ابن قدامه ، المغني ٨



– 

  )٢٥٨٠(

  :حكم القاضي: خامساً
ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في وجه إلى أن الشهادة على النسب ال تقبل من غيـر                

  .١دة الحسبة ألن النسب حق آلدمي، وحقه ال تقبل فيه شها؛دعوى
وذهب الشافعية في الصحيح من المذهب إلى أن شهادة الحسبة تقبـل فـي حقـوق اهللا                 

  .٢ ألن وصله حقاً هللا تعالى؛تعالى ومنها النسب
 ؛ ألنه قد ال يذكر فيه مـستند حكـم    ؛وال شك بأن حكم القاضي بالنسب يعد دليالً مستقالً        

 ، فإذا حكم بمقتضاه ارتفع الخالف فيـه ،وألن مستنده قد يكون مختلفاً في اعتباره مستنداً       
  . ٣وكان الحكم طريق الثبوت

وحكم القاضي بثبوت النسب ينفذ على المحكوم عليه وعلى غيره ممن لـم يـدخل فـي      
  .٤ ألن الحكم على الحاضر حكم على الغائب في مسائل منها النسب؛الخصومة

فـي هـذا يقـول     و،، متى كانت دعـوى مباشـرة  ٥ودعوى النسب يغتفر فيها التناقض  
   ٦."يثبت النسب وإن كان منهما تناقض ساقط االعتبار شرعاً في باب النسب: "الكاساني

 ألن النسب حق آلدمي، وال بـد مـن          ؛إذن ال تقبل الشهادة على النسب من غير دعوى        
اإلشارة إلى أن حكم القاضي بثبوت النسب ينفذ على المحكوم عليه وعلى غيره ممن لم               

  .  ودعوى النسب يغتفر فيها التناقض متى كانت الدعوى مباشرة،يدخل في الخصومة
  

                                         
 . ٢١٥، ص٩ جابن قدامه،، المغني،٣٦٧، ص٤جالسنيكي ،، أسنى المطالب، ١١١، ص٤ساني، ج بدائع الصنائع، الكا١
 . ٢٢٩، ص٨ التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، البغوي، ج٢
 . ١٣٣-١٣٢، ص٦ التاج واإلكليل بهامش مواهب الجليل، ج٣
 . ٣٣٧، ص٤ جابن عابدين ، حاشية ابن عابدين،٤
 . ٥١٧، ص٧جن العيني ،بدر الدي البناية شرح الهداية، ٥
 . ٢٤٣، ص٦ بدائع الصنائع، الكاساني، ج٦



 

 )٢٥٨١(

   .إثبات النسب ونفيه بوسائل اإلثبات المستحدثة: المبحث الثاني
   :إثبات النسب ونفيه بتحليل فصائل الدم: المطلب األول

 وفي سـبيل    ، لما في ذلك من المصالح العظيمة      ؛يتشوف اإلسالم إلثبات النسب واتصاله    
 ال يغفل ما توصل إليه العلم الحديث من حقائق علمية قاطعة، تثبت أو تنفي               ،كتحقيق ذل 

اتصال نسب الولد إلى أبويه، ومن هذه الحقائق كون فصيلة الدم لالبن ال تخـرج عـن                 
  . ١التركيب الجيني لفصيلة دم األبوين

 دور   ومعرفـة  ، وفـصائله  ، ووظائفه ، وتركيبه ،وبالتالي ال بد من التعريف بمفهوم الدم      
  .هذه الفصائل في تحديد نسب الولد ألبويه

  : مفهوم الدم
 ويقوم هـذا    ، يمأل القلب واألوعية الدموية المتصلة به      ، اللون ، أحمر يقصد به سائل لزج   

السائل بإمداد جميع خاليا وأنسجة الجسم المختلفة باألكسجين، وتبلغ كميته فـي الجـسم        
 الجسم، ويتكون من البالزما ومن خاليا       من وزن  ١/١٣كغم أي بنسبة    /مللتر  ٧٠بمعدل  

  .٢) والصفائح، والبيضاء،الحمراء(الدم 
  :تركيب الدم

  : يتركب الدم من العناصر التالية
 تسبح فيه مكونـات  ، لونه أصفر باهت  ،وهو عبارة عن سائل مائي القوام     : البالزما . ١

٥٥ وهو يشكل    ،م األخرى الد %  مـا   دمب بالزما ال  يتركيدخل في    و ،ممن حجم الد
 : يلي

 .من بالزما الدم%٩٠ ويشكل ،الماء ▪
 وهـي تقـع فـي ثـالث         ،من كتلة البالزما  % ٨-٦ وتشكل حوالي    ،البروتينات ▪

 . هي البيومين، جلوبيون، فيرونيوجن،مجموعات رئيسة
 ، وأمـالح غيـر عـضوية      ،الجلوكوز:  مثل ، أخرى بنسب مختلفة   ةمواد كيماوي  ▪

 ،يـة كالفيتامينـات، واألنزيمـات     ومواد نيتروجينية كاليوريـا، مركبـات حيو      
  .٣من كتلة البالزما%٣ وتشكل حوالي ، وغازات،والهرمونات، أجسام مضادة

                                         
 .٣٨ إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، عائشة المقادمة، ص١
 .٤٦٢ الموسوعة الطبية الفقهية، كنعان، ص٢
  . ٣٣٤ علم حياة اإلنسان، عايش زيتون، ص٣
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  : وظائف البالزما
  .تدخل في عملية تجلط الدم -
 .ولها دور في مناعة الدم -
 ١. وبعض األدوية، والهرمونات، الفيتامينات: مثل،تنقل بعض المواد في الدم -
  :)لبيضاء، الصفائحالحمراء، ا(خالليا الدم  . ٢
 :كريات الدم الحمراء -

 شديدة التميز، ولها غشاء خلوي عادي،       ،وهي عبارة عن كريات دائرية الشكل     
  .سيتوبالزمال و،ويوجد بها الهيموجلوبين

ويرجع سبب تسميتها بكريات الدم الحمراء بدالً من خاليا الدم الحمـراء هـو              
  ٢. الحية وعلى مكونات الخلية،عدم احتوائها على النواة

  :وظائفها
نقل األكسجين من الرئتين إلى خاليا الجسم، وتحمل ثاني أكسيد الكربون مـن              -

 .األنسجة إلى الرئتين للتخلص منه
 وحتى ال تتحول    ،المحافظة على مادة الهيموجلوبين داخل كريات الدم الحمراء        -

 .  أو تفرز في البول،إلى صبغات صفراوية
  . الطبيعي للدم )ينيالعدد الهيدروج (pHالحفاظ على -

  : ويتأثر عدد كريات الدم الحمراء بالعوامل التالية
، الحالة الغذائيـة والـصحية للـشخص، ارتفـاع        )ذكر أو أنثى  (عمر المريض وجنسه    

 ويؤدي نقص الهيموجلـوبين إلـى اإلصـابة بفقـر الـدم      ،الشخص عن مستوى البحر   
  ٣.األنيميا
  : كريات الدم البيضاء -

 ، وذلك بسبب وظيفتهـا المهمـة      ؛ األساسية في جسم الكائنات الحية     تعد إحدى المكونات  
 ومقاومة األجسام الغريبة التي قد تدخل إليه عن طريق          ،وهي الدفاع عن أعضاء الجسم    

 والفيروسات وقتلها وتكوين األجسام المضادة      ، والفطريات ، كالبكتيريا ، أو اللمس  ،الهواء
  ٤.ة في الجسم لتجنّب تعريضه لألمراض ويجب أن تحافظ على نسبة ثابت،لألمراض

                                         
 .٣٣٥، صالمرجع السابق  ١
  .٣٠٣، صالمرجع السابق  ٢
 . ٣١٢سان، عايش زيتون، ص علم حياة اإلن٣
  com.mawdoo٣ .م٢٠١٧/يونيو/١٣ كريات الدم البيضاء، ٤
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سميت بهذا االسم بعد إجراء اختبار الطرد المركزي لعينة من الدم، حيث الحظ العلماء              
وجود الكريات البيضاء على شكل طبقة رقيقة بيضاء من الخاليا النـواة بـين رسـابة                

  . ١خاليا الدم الحمراء وخاليا الدم
  : وظائف كريات الدم البيضاء

 وحمايتـه مـن األجـسام الغريبـة، ومقاومـة           ،ع عن جسم الكائن الحي    الدفا -
  .األمراض

 . إفراز مادة الهيبارين من خاليا البيزوفيل والتي تمنع تجلّط الدم -
التهام البكتيريا في خاليا المونوسايت، كما تساعد هـذه الخاليـا علـى التئـام        -

  . واألنسجة،الجروح
 ٢. الميكروباتإفراز األجسام المضادة لمحاربة وقتل -

  :الصفائح الدموية -
 لوقف النزف من    ؛)الجلطات( وظيفتها تكوين الخثرات     ،وهي أحد مكونات الدم الرئيسية    

  .٣ في نخاع العظمةاألوعية الدموية المصابة، تنتج الصفائح من قبل خاليا نوا
   ٤:ومن أبرز وظائف الدم

ـ            : التنفس - سجة بواسـطة   يقوم الدم بنقل األكـسجين مـن الـرئتين إلـى األن
 ويقوم بنقل ثاني أكسيد الكربون مـن األنـسجة إلـى الـرئتين              ،الهيموجلوبين

 . لطرحها خارج الجسم
يقوم الدم بنقل وتوزيع المواد الغذائية من الجهاز الهضمي إلى جميـع            : التغذية -

 .أنسجة الجسم
 مثـل البولينـا     ،يقوم الدم بتخليص الجسم من المواد السامة والضارة       : اإلخراج -

 . ن طريق الكليةع
 ،يقوم الدم بالمحافظة على كمية الماء الموجـودة فـي الجـسم     : التوازن المائي  -

 . وذلك عن طريق إخراج الماء الزائد عبر الكليتين والجلد
حيث يقوم الدم بنقل الهرمونات التي تفرزهـا الغـدد    : نقل إفرازات الهرمونات   -

 . من مراكز تكوينها إلى األعضاء التي تتأثر بها
                                         

  com.mawdoo٣ .المرجع السابق ، ١
 com.mawdoo٣ .المرجع السابق ، ٢
  Ar.wikipedia.org .صفائح الدمويةال ٣
  . ٣٣٩ علم حياة اإلنسان، عايش زيتون، ص٤



– 
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يعمل الدم على الوقاية من النزيف بواسطة التجلط فيحـافظ علـى            : ط الدم تجلّ -
 . كمية الدم الطبيعية في الجسم

 حيث يـشترك  ،يساعد الدم في تنظيم درجة حرارة الجسم     : م حرارة الجسم  يتنظ -
مع الجلد في حفظ درجة حرارة الجسم ثابتة، وذلك عن طريق األوعية الدموية             

 .رجة حرارة الجسم وتتسع حسب دقالتي تضي
 ، سواء ضد األجسام الغريبة    ،حيث يساعد الجسم في الدفاع عن نفسه      : ١الحماية -

  .  والميكروبات،أو الجراثيم
  :فصائل الدم

 ،)A, B, AB, O(هـي   و،ينقسم الدم إلى أربع فصائل رئيسة يشترك فيها جميع البشر
لكل مليـون   ١-٣بين وقد توجد بنسبة تتراوح ما ، )HO(وهناك فصيلة دم نادرة وهي     

  . والمريض من هذه الفصيلة ال يقبل نقل الدم إليه مطلقاً سوى من الفصيلة نفسها،نسمة
 ،وتتحد هذه الفصائل بواسطة بعض البروتينات الواقعة على سطح كريات الدم الحمراء            

التي بدورها تتحدد بواسطة المعلومات الوراثية المرسلة من قبل ثالثـة أشـكال جينيـة       
وعليـه  ، )O(ن سائدان علـى الجـي  ) B و A(، ويعد كل من الجين )(A, B, O: هي

  :لفصائل األربعة ل–الجينية–تكون التراكيب الوراثية 
  التركيب الجيني  الفصيلة

A AA, AO 
B  BB, BO 

AB  AB 
O OO 

  :أهمية فصائل الدم
  .عمليات نقل الدم -
  .يةتستخدم معلومات الدم في دراسات تصنيف السالالت البشر -
   .تفيد في موضوع النسب -

وقد لوحظ أنه إذا تم مزج نوعين مختلفين من الدماء فإنهما ال يمتزجان، ويمتزجـان إذا              
نه إذا أدخلت مادة بروتينيـة غريبـة      أ وأصل هذا أنه من المعروف       ،كانا من نوع واحد   

ام  فإن ذلك يثير جهاز المناعة في الجسم، فيكون مـا يعـرف باألجـس              ،إلى دم اإلنسان  
                                         

 . ٣٣٩ علم حياة االنسان، عايش زيتون، ص١
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المضادة في بالزما الدم، ويطلق على المادة البروتينية التـي سـببت تكـون األجـسام              
، وهي موجودة في كريات الدم الحمـراء، وإذا اجتمعـت األجـسام             )األنتجن(المضادة  

  .١ فإن ذلك يسبب انسداد األوعية الدموية وبالتالي موت الفرد،المضادة باألنتجن
  :سيان من األنتيجناتويوجد في دم اإلنسان نوعان رئي

 أو ال يوجـدان علـى       ، أو منفردين  ،وقد يوجدان إما مجتمعين معاً     ،Bوالثاني   Aاألول  
  . اإلطالق

  :٢فتقسم فصائل الدم حسب نوع األنتيجن الموجود أو غيابه على أربع مجموعات
 فقط فيكون الدم ينتمي إلـى       ،Aإذا احتوت كريات الدم الحمراء على األنتيجن         -

 .Bن ويكون يحمل في بالزما دمه أجساماً مضادة لألنتيج، A مجموعة دم
 فيكون الدم ينتمي إلـى      ،فقط Bإذا احتوت كريات الدم الحمراء على األنتيجن         -

 .A ويكون يحمل في بالزما دمه أجساماً مضادة لألنتيجن ،Bمجموعة دم 
لـى  ، فينتمي الدم إ   )B و A(إذا احتوت كريات الدم الحمراء على كال األنتيجن          -

 . وال يوجد في دمه أجساماً مضادة ألي من األنتيجنات،)(ABمجموعة 
أما إذا لم تحتو كريات الدم الحمراء على أنتيجنات، فينتمي الدم على مجموعـة     -

O)(، ويحمل في بالزما دمه أجساماً مضادة لكل من األنتيجن )Aو B.(  
  :داللة تحليل فصيلة الدم في إثبات النسب

سواء كان  ،  اطعة، أن فصيلة دم االبن تتأثر بنوع فصيلة دم أبيه وأمه          أثبت العلم بصفة ق   
 أومن فصيلتين مختلفتين، فكل إنسان يرث صفاته مـن أبيـه          ،األبوين من فصيلة واحدة   

وأمه مناصفة، ففصيلة دم االبن ال تخرج عن التركيب الجيني لفصيلة دم األبوين، كذلك              
 يمكن معرفة فـصيلة دم االبـن، كـذلك إذا       ،كل من األب واألم   لدم  الإذا عرفت فصيلة    

  ٣. فيمكن معرفة فصيلة دم األب، وفصيلة دم األم،وجدت فصيلة دم االبن
  فصائل الدم المستحيلة  فصائل الدم المحتملة  فصائل دم األبوين

A+A A/O AB/B 
B+A A/B/AB/O ال يوجد  

A+AB A/B/AB O 

                                         
 . ٤٢ات النسب في ضوء علم الوراثة، عائشة، صإثب١
 . ٥٠٠-٤٩٩علم حياة اإلنسان، عايش زيتون، ص. ٤٢ إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، عائشة، ص٢
  .٦٩-٦٨ الوراثة واإلنسان، الربيعي، ص٣
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O+A O/A AB/B 
B+B  O/B A/AB 

B+AB A/B/AB O 
B+O  O/B A/AB 

AB+AB AB/A/B O 
AB+O A/B O/AB 

O+O O B/A/AB  
ال يظهر نوع دم المولود وفصيلته إال إذا كان موجوداً في دم أحـد والديـه أو                  -

 . كليهما
 والمولـود المتنـازع عليـه       ،)(A واألم   ،)(ABإذن إذا كانت فصيلة دم األب        -

المولـود ال يمكـن أن      ، ففي هذه الحالة يحكم وراثياً بأن هذا         )(Oفصيلة دمه   
 . يكون ابناً لهم إطالقاً

، فنقول بأنه من    )(AB أو   ،)(B أو   ،)(Aأما إذا كان المولود يحمل فصيلة الدم         -
الممكن أن يكون هذا المولود لهذه العائلة وال نقطع بأنه ينسب لهم على سـبيل               

 وذلك ألنه من الممكن أن يكون لعائلة ثانية تحمـل نفـس فـصائل دم                ؛اللزوم
  ١.إذن ففصيلة الدم يستعان بها في نفي النسب ال في إثباته. ذين األبوينه

   :حكم الشرع في إثبات النسب ونفيه عن طريق تحليل فصيلة الدم
 فـال   ،ال شك أن الشريعة اإلسالمية تأخذ بالحقائق العلمية التي تثبت صـحتها            -

ر  فكالهمـا مـن مـصد      ،تعارض بين المنقول في السطور وبين حقائق الكون       
مع العلـم   . . ٢واحد، فبالتالي يؤخذ بتحليل فصائل الدم في النفي ال في اإلثبات          

منـذ زمـن بعيـد،      بوسائل اإلثبات المستحدثة    بأن محاكم الدول الغربية تعمل      
 . فبالتالي ال بد من توعية األقليات المسلمة بذلك

                                         
عـارف  .  د، اهللا الصيفيعبد.  تحليل الدم ودوره في إثبات النسب وجرائم الخمر والسرقة والقتل في الشريعة اإلسالمية، د       ١

، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، عائـشة مقادمـة ،    https//:platform.almanhal.com. حسونة، الجامعة األردنية
  . ٤٣ص

 . ٦٤٠عارف حسونة، ص. عبد اهللا الصيفي، د.  تحليل الدم ودوره في إثبات النسب، د٢
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 إلثباتـه، فعـن     بناء على ما تقدم يتبين أن تحليل فصائل الدم وسيلة لنفي النسب وليس            
 أمكـن التوصـل   ،طريق فحص فصيلة الدم التي ينتسب إليها دم الزوج والزوجة والولد    

  :إلى أحد فرضين
 ظهور فصيلة دم الطفل مخالفة لمقتضيات تناسل فـصيلتي الـزوجين،            :الفرض األول 

، فمثالً إذا كانـت     ١وهذا معناه أن الزوج ليس هو األب الحقيقي للطفل على وجه التأكيد           
، ABأو  Bوكانت فـصيلة دم الطفـل   ، )(A وفصيلة دم الزوجة هي ،يلة دم الزوج  فص

  .٢فهذا دليل على أن الطفل من غير الزوج
 ظهور فصيلة دم الطفل متوافقة لمقتضيات تناسل فصيلتي دم الزوجين،           :الفرض الثاني 

وعلـة عـدم قطعيـة      ،  )وقد ال يكـون   (األب الحقيقي   ) قد يكون (وهذا معناه أن الزوج     
اإلثبات عند توافق الفصائل، هو أن الفصيلة الواحدة قد يشترك فيهـا أنـاس كثيـرون                

  . ٣يحتمل أن يكون األب واحداً منهم
فهذا ليس بدليل قـاطع علـى أن         ،Aفمثالً إذا كانت فصيلة كل من األب واألم والطفل          

يل الـدم  األب هو األب الحقيقي لوجود آباء آخرين عندهم نفس فصيلة الدم، إذن فإن تحل  
 وهنا يمكن اللجوء إلى البصمة الوراثية لتثبت        ،قرينة قاطعة على نفي النسب دون إثباته      

  ٤.النسب
أن الشريعة اإلسالمية تأخذ بالحقـائق العلميـة التـي تثبـت            إذن ينبغي أن نوكد ب     -

 فكالهمـا مـن     ، فال تعارض بين المنقول في السطور وبين حقائق الكون         ،صحتها
وبنـاء  . . ٥ يؤخذ بتحليل فصائل الدم في النفي ال في اإلثبات   مصدر واحد، فبالتالي  

منـذ زمـن بعيـد،    بوسائل اإلثبات المستحدثة ن محاكم الدول الغربية تعمل     على أ 
هذه األحكام وأن يقتصر استعمال مثـل       فبالتالي ال بد من توعية األقليات المسلمة ب       

فهم وسـائل اإلثبـات     هذه الفحوصات فيما تدعوا الحاجة إليه فقط عندما ال تـسع          
األخرى ، وأن يحرصوا على إجراء الفحوصـات فـي المختبـرات المعروفـة              

                                         
  .٤٤ إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص١
 .٤٤ إثبات النسب ونفيه في ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص٢
 . ٤٤ إثبات النسب ونفيه في ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص٣
 دور البصمة الوراثية في قضايا النسب والجرائم الجنائية، المؤتمر العربي األول لعلوم األدلة الجنائية والطـب الـشرعي،       ٤

 . ٤٥ إثبات النسب ونفيه في ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص،١٤-١٣نية، صجامعة نايف العربية للعلوم األم
 . ٦٤٠عارف حسونة، ص. عبد اهللا الصيفي، د.  تحليل الدم ودوره في إثبات النسب، د٥



– 
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بالمصداقية بعيداً عن التالعب واتباع األهواء والالمباالة مما تؤدي إلى الوقوع في            
 . كثير من األخطاء ،لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة 

   .إثبات النسب ونفيه بالصمة الوراثية: المطلب الثاني
  .ةإثبات النسب بالبصمة الوراثي: الفرع األول

لما كانت البصمة الوراثية من المستجدات التي ظهرت بفعل تقـدم العلـوم بمجاالتهـا               
 ،المختلفة، والتي فتحت باباً إلمكانية استخدام تقنيات جديدة كوسائل لإلثبات أمام القضاء           

الثبوتية ومدى جواز العمـل     فكانت محل دراسة للفقهاء المعاصرين بهدف تحديد قيمتها         
  . بها كدليل أمام القضاء

  :التكييف الفقهي للبصمة الوراثية
  : اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف البصمة الوراثية إلثبات النسب على ثالثة أقوال

 ذهب الفقهاء إلى أن البصمة الوراثية قرينة ظنية ال ترقى إلـى مـستوى               :القول األول 
 فهي ليست من البينات المعتبرة شرعاً في إثبـات          ؛ألنها عرضة للخطأ   ؛القرائن القطعية 

، وهو رأي الكثير من المحاكم في الـدول        ١النسب، بل هي قرينة تخضع لتقدير المحكمة      
  .٢العربية

  :واستدل أصحاب هذا الفريق بما يلي
أن البصمة الوراثية ال تتمتع بقوة ثبوتية أعلى وأقوى من القـوة الثبوتيـة التـي              -

 ٣. ويرجع األمر للقاضي في اعتمادها أو رفضها،تتمتع بها سائر وسائل اإلثبات
 ولم يـصل  ،أن تحاليل البصمة الوراثية في قضايا النسب غير معترف بها شرعاً       -

 .٤القائمين على التحاليل إلى درجة اليقين
  إال أنها تظـل ،إن النظريات العلمية الحديثة مهما بلغت من الدقة والقطع بالصحة    -

  ٥.محك شك ونظر

                                         
، م٢٠٠٢/مايو/٧-٥ البصمة الوراثية وأثرها في اإلثبات، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات ،     ١

 . ٥٦، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، عائشة المقادمة، ص٥٤٢، ص٢المجلد 
 . ٢٩٣ البصمة الوراثية، الكعبي، ص٢
 . ٥٧، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، عائشة المقادمة، ص٥٤٢ البصمة الوراثية وأثرها في اإلثبات، العاكوم، ص٣
 .٥٧، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص٢٩٤ ص البصمة الوراثية وأثرها في اإلثبات، الكعبي،٤
، إثبات النسب في ضوء علـم الوراثـة،   ٣٩ السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، ص        ٥

 . ٥٧عائشة المقادمة، ص
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 بمـا  ، أكد الكثير من العلماء أن نتائج بصمة الجينات الوراثية عالية جـداً           :القول الثاني 
يؤكد اعتبارها قرينة قطعية بنيت على دليل علمي محسوس يثبت بمـا ال يـدع مجـاالً           
للشك األبوة واألمومة البيولوجية، ولهذا يؤخذ بها في إثبات النسب ما لم يعارضها دليل              

  .١ر له ملحظ شرعي في قضايا النسبآخ
فيمكن االلتجاء إلى فحوص البصمة الوراثية إذا وجد نزاع بشأن تـردد نـسب        -

 .مولود بين شخصين
كذلك وتقبل نتائج البصمة الوراثية في تحديد أنساب األشخاص الذين مـاتوا أو              -

 .ونحو ذلك...  قتلوا في ظروف غامضة، كالحروب، والفتن
 الوراثية في إثبات النـسب عنـد اخـتالط المواليـد فـي       وتقبل نتائج البصمة   -

 . وفي حاالت االشتباه لدى أطفال األنابيب ونحوهم، والحضانات،المستشفيات
 . وعند التنازع في إلحاق مجهول النسب، أو المنبوذ،كذلك عند تحديد أم اللقيط -
ن لنفـي   وتقبل نتائج البصمة الوراثية في إقناع الزوج الذي يعتزم إجراء اللّعـا            -

  .ولده
  : أصحاب هذا الفريق بما يليواستدلَّ

 فتقبل تحاليل البصمة الوراثية في جميع الحاالت التـي قبـل فيهـا              ،القياس على القيافة  
  :إثبات النسب بالقيافة وعللوا ذلك

 ومبنـى  ، والتفرس بالنظر إلى بعض األعـضاء     ،بأن مبنى القيافة اعتبار الشبه     -
 وهذا يجعل منهـا دلـيالً       ، والفحص المختبري  ،يالبصمة الوراثية النظر العلم   

 فقد كان القضاة قديماً يستعينون بالقافة لمعرفـة آثـار أقـدام             ،أقوى من القيافة  
 ثم مع التقدم العلمي أصبح األخذ ببصمات األصابع قرينة من أشهر            ،المجرمين

 فيمكن قياس البصمة    ، والكشف عن المجرمين   ،القرائن في التعرف على الجناة    
وراثية على القافة بجامع أن كليهما يعتمد على التشابه فـي عمليـات إثبـات            ال

 ،٢النسب، ولما كانت القافة وسيلة مشروعة إلثبات النسب عند جمهور الفقهـاء           
 ،فإن البصمة الوراثية تكون وسيلة مـشروعة قياسـاً عليهـا، فالقافـة أصـل         

ه في عمليـات إثبـات   والبصمة الوراثية فرع، والعلة اعتماد كليهما على التشاب     

                                         
 almoslim.net. أحمد األلفي.  إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية، د١
، ٤٣٩ص ،٦ ج الشربيني، مغني المحتاج،،٤٤٠، ص١فرحون، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، ج ابن ٢

 . ١٢٧ص ،٦المغني، ابن قدامه، ج 



– 
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فإذا كان معتمـد القافـة       النسب، طالما أن حكم األصل جائز فينتقل إلى الفرع،        
فـإن البـصمة   ، –وهو أمر مـشروع –في إلحاق النسب إنما هو الشبه فحسب      

الوراثية ال معتمد لها في إثبات النسب سوى وجود الشبه بين األصل والفـرع              
ذي يستند إليه القافة هو الشبه الظاهري       مع فارق واحد بينهما، وهو أن الشبه ال       

لألعضاء والهيئة، بينما الشبه المعتمد في البصمة الوراثية إنما هو شبه بـاطني     
 وإنمـا فـي المورثـات الجينيـة         ،خفي يبحث ال في الهيئة الظاهرية لإلنسان      

 وهذا الشبه في البصمة الوراثية تمييـز فـي          ،المستقرة في نواة الخلية البشرية    
 على النسب بالدقة والتطابق بناء على ما تحمله البصمة الوراثيـة مـن              داللته

أوصاف جينية خاصة بكل فرد من بني اإلنسان، وينتقل بعضها عـن طريـق              
   .١الوراثة فقط من اآلباء إلى األبناء

واستدلوا بما خلصت به ندوة الوراثة والهندسة الوراثية التي عقدت في جامعـة     -
راثية من الناحية العملية وسيلة ال تكـاد تخطـئ فـي            البصمة الو : "٢اإلمارات

التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية، وال سـيما فـي مجـال         
 وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخـذ بهـا أكثـر       ،الطب الشرعي 

الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية، وتمثل تطوراً عـصرياً عظيمـاً فـي              
افة الذي يذهب إليه جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنـازع فيـه،             مجال القي 

  " .ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ منه بالقيافة من باب أولى
  : وقد اختلف الفقهاء في الحالة التي يحكم فيها القائف بنسبة طفل إلى رجلين

  ٣.صر دليل النسب في الفراش ألن الشرع ح؛فذهب الحنفية إلى عدم اعتماد قول القائف
، إلى أن المولود ال يلحق إال برجل واحد، فإذا قضى القافة            ٥ والشافعية ،٤وذهب المالكية 

باشتراك رجلين أو أكثر فيه يؤخر الولد إلى حين بلوغه، فيخير في االلتحاق بمن شـاء                
  .منهم، بناء على الميل الفطري بين الولد وأصله

                                         
 . ١٤٧سالم الظنحاني، ص.  حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي، د١
ت النسب، كلية الشريعة والقـانون، جامعـة اإلمـارات     ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبا ٢

 . ١٤٥ص سالم الظنحاني،.  حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي، د،٤٦هجري ص١٤٢٢العربية المتحدة ،
 . ٢٤٢، ص٦، بدائع الصنائع، الكاساني، ج٧٠، ص١٧ المبسوط، السرخسي، ج٣
  .١٤٢، ص٤ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، البن الرشد، ج٤
 . ٨٩، ص٥ مغني المحتاج، الشربيني، ج٥
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الق العمل بقول القافة، فإن ألحقوه بواحـد لحـق بـه، وإن             ، إط ١والراجح عند الحنابلة  
   .ألحقوه باثنين أو أكثر التحق بهم جميعاً

، أثبت األطباء على استحالة تخلـق الجنـين     ٢وفي الطب الحديث نقالً عن بعض الفقهاء      
 ألن الوطء في نفس الطهر البد أن يكـون         ؛من ماء رجلين؛ أو من مني رجلين مختلفين       

وإذا اجتمع ماء األول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة             على التعاقب   
    . وهذ الراجح،تمنع من اختالط ماء الثاني بماء األول

 فإن بصمة الحمض النووي تعد قرينة قاطعة في تصحيح النـسب، إذا             ،وبناء على ذلك  
بشبهة، أو تنازع    أو وطء    ،حكم القائف بنسبة طفل إلى رجلين أو أكثر نتيجة نكاح فاسد          

  ٣.اثنان فأكثر نسب المولود أو اللقيط واهللا أعلم
واستدلوا بما أكد كثير من العلماء بأن األخذ بالبصمة الوراثية يوافـق قواعـد               -

 وتحديـد   ، حيث أنها وسيلة قوية مشروعة إلثبات الحقيقة       ،الشريعة ومقاصدها 
فظ األمـن    وعلى ح  ، وتساعد على حفظ الضروريات الخمس     ،هوية المجرمين 

 وال تخالف أصالً من أصول الـشرع، لـذلك       ،واالستقرار لألفراد والمجتمعات  
 ألن  ؛ المفـسدة  أ وتـدر  ،جاز العمل بها كأي وسيلة أخرى تجلـب المـصلحة         

الشريعة اإلسالمية جاءت لرعاية مصالح الخلق، فالشريعة اإلسـالمية مبناهـا           
وذهب العلماء إلـى     ،٤وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد       

اعتبار بصمة اإلصبع وغيرها من وسائل اإلثبات الحديثة بال خالف وال إنكار            
لذلك، وبالتالي فقد جاز العمل باعتبار البصمة الوراثية، سيما وأن كليهما يعتمد            

  ٥. وانعدام التشابه بينهم فيهما،على اختبار الفروق بين األشخاص

                                         
  . ١٢٨، ص٦، المغني، البن قدامه، ج٣٩٤، ص٢جابن النجار ، منتهى اإلرادات، ١
، ٤٤١، ص٦، مغني المحتـاج، الخطيـب، ج   ٥٠، ص ٥، فتح القدير، البن الهمام، ج     ٦٩، ص ١٧ المبسوط، السرخسي، ج   ٢

 . ٦٢١مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون 
 )نسخة الكترونية  .(أحمد األلفي.  إثبات النسب بالبصمة الوراثية، د٣
، حجية البصمة الوراثيـة فـي       ٤٨عمر السبيل، ص  .  البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، د         ٤

، ١ه، ج١٣٨٨ ،مـصر -ت األزهريـة ، إعالم الموقعين، ابن القيم، مكتبة الكليا١٤٤سالم الظنحاني، ص  . اإلثبات الجنائي، د  
 .  ٤١ص

 . ١٤٤سالم الظنحاني، ص.  حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي، د٥



– 
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م من اعتبار نتائج البصمة الوراثية قطعية الداللـة إال    وذهب فريق من الفقهاء على الرغ     
 ، أو السنة  ، وخاصة إذا تعارضت مع نص من الكتاب       ،أنه ال يعمل بها في قضايا النسب      

  .أو مع اإلجماع الثابت؛ ألن النسب نعمة والزنى نقمة
شر،  أو دليل مبا   ، ذهب بعض الفقهاء إلى أن البصمة الوراثية بينة مستقلة         :القول الثالث 

، ١ وهذا قول إبراهيم عثمـان     ،يثبت بها الحكم نفياً أو إثباتاً إذا توافرت الشروط الالزمة         
  : ، واستدلوا٣، والدكتور الباز٢وعبد الرشيد قاسم

 بل كل   ، في الكتاب والسنّة محصورة في الشهادة واإلقرار فقط        أن البينة لم تأتِ    -
قَـد  : "ة موسى مع فرعون    قوله تعالى في قص    ،ما أظهر الحق وكشفه فهو بينة     

قَاَل ِإن كُنتَ ِجْئتَ ِبآيٍة فَـْأِت   *ِجْئتُكُم ِببيِّنٍَة مِّن رّبِّكُم فََأرِسْل مِعي بني ِإسراِئيَل 
ونَـزع يـده     *مِّبين فألقى عصاه فَِإذَا ِهي ثُعبان * ِبهآ ِإن كُنتَ ِمن الصادقين 

آءضيب فَِإذَا ِهي٤" ِللنَّاِظِرين  
  : وجه الداللة

 أو الـشاهد    ، أو األربعـة   ،البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين         
اها حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بهـا الـشاهدان،              لم يوف مسم   ،والمرأتين

: لك قول النبـي      مفردة ومجموعة، وكذ   ،وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان      
 المراد به أن عليه بمـا يـصحح دعـواه           ،٥"البينة على المدعي واليمين على من أنكر      "

ليحكم له، والشاهدان من البينة وال ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها،                
 ، فإنها أقوى مـن داللـة إخبـار الـشاهد، والبينـة     ،وكداللة الحال على صدق المدعي 

 واألمـارة متقاربـة فـي       ، والعالمـة  ، والتبصرة ، واآلية ، والبرهان ، والحجة ،لةوالدال
 ودالئل األحوال، بل من استقرأ الشرع مـن  ، واإلمارات، فالشرع لم يلغ القرائن  ،المعنى

  .٦ مرتباً عليها األحكام،مصادره وموارده وجده شاهداً لها باالعتبار
 فهـذا   ،عة مجهولة من واقعة معلومة    بما أن القرينة اصطالحاً تعني استنباط واق       -

 ألنه لـيس واقعـة مجهولـة        ؛التعريف ال ينطبق على فحص الحمض النووي      

                                         
 . ١٥ دور البصمة الوراثية في قضايا النسب والجرائم الجنائية، إبراهيم عثمان، ص١
 . ١٢ البصمة الوراثية وإثبات النسب، قاسم، ص٢
 . ٧٨٥، ص٢ثبات والقضاء، الباز، مؤتمر الهندسة الوراثية، المجلد  بصمات غير األصابع وحجيتها في اإل٣
 . ١٠٨-١٠٥ية اآل ، سورة األعراف٤
  . ٤٦٩، ص٥، ج؟ كذلك في باب كيف اليمين،٤٦٨، ص٥أخرجه أبو داوود في سننه، باب اليمين على المدعي عليه، ج٥
 . ٥٩ثة، المقادمة، ص، إثبات النسب في ضوء علم الورا١٠ الطرق الحكمية، ابن القيم، ص٦
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مستنبطة من واقعة معلومة، فالحمض النووي هو فحص فعلي لسوائل وأنسجة           
  ١. فهو دليل مباشر ال قرينة،جسم اإلنسان مباشرة

  :٢لتاليأما الشروط والضوابط العتبارها وجواز العمل بها فهي كا
  : وتنقسم هذه الضوابط إلى قسمين

  :الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية: القسم األول
عدم معارضتها لما ثبت بالنص واإلجماع، وعدم مخالفـة البـصمة الوراثيـة              -

 .لمقاصد الشارع
 .عدم إحالل البصمة الوراثية محل ما أثبته الشرع من وسائل إلثبات النسب -
 فقط عنـدما ال تـسعفنا وسـائل         ،ها فيما تدعو الحاجة إليه    أن يختصر استعمال   -

 .اإلثبات المنصوص عليها
أن تكون أوامر التحاليل البيولوجية للبصمة الوراثية بنـاء علـى أوامـر مـن       -

 أو من له سلطة ولي األمر، حتى يقفل باب التالعب واتباع األهـواء              ،القضاء
 . الظنية عند ضعاف النفوس

حاليل البصمة الوراثية حكماً عقليـاً مقـرراً فـي الـشريعة            أال تخالف نتائج ت    -
 كالصبي الذي لـم يبلـغ،       ،اإلسالمية، كأن تثبت بنوة مولود لمن ال يولد لمثله        

 . وهنا يكون تحليل البصمة الوراثية اعتراه الخطأ
 لما فـي ذلـك مـن       ،عدم استخدام البصمة الوراثية في التحقق من نسب ثابت         -

  .من توعية األقليات المسلمة في الدول الغربية بذلك وال بد ،مفاسد كثيرة
ال بد من موافقة ذوي الشأن على إجراء التحليل، إذا كان األمر يتعلق بالنـسب             -

 . وشبهه، إال في حاالت خاصة يرى القاضي ضرورة إجرائها
منع القطاع الخاص والشركات التجارية ذات المصالح من المتاجرة بالعينّـات،            -

اً وفرض العقوبات الزاجرة والرادعة لكل من تـسول لـه نفـسه     وإغالقها فور 
  .٣التالعب بالجينات البشرية

  . وال بد من تثقيف وتوعية األقليات المسلمة بهذه الشروط لتحقيق مقاصد الشرع
                                         

، اثبات النسب فـي ضـوء غلـم    ١٥ دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية، إبراهيم عثمان، ص        ١
 . ٥٩الوراثة، المقادمة، ص

  . ١٤٨سالم الظنحاني، ص.  حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي، د٢
، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها فـي     ٦٧راثة، عائشة المقادمة، ص    إثبات البصمة الوراثية في ضوء علم الو       ٣

 . ٥٦النسب والجناية، السبيل، ص



– 

  )٢٥٩٤(

  : الضوابط العملية للعمل بالبصمة الوراثية: القسم الثاني
 تابعـة للدولـة، وتحـت       تكون المختبرات الخاصة بتحليالت البصمة الوراثية      -

رقابتها مع توفر جميع الضوابط العلمية والعملية المعتبرة محلياً وعالميـاً فـي             
 . هذا المجال

 بدءاً من نقـل العينـات       ،توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية        -
إلى ظهور النتائج النهائية، حرصاً على سالمة تلك العينات، وضـماناً لـصحة     

 .  حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجةنتائجها، مع
 . عمل التحاليل الخاصة بالبصمة بطرق متعددة، حتى ال يبقى مجاالً للشك -
يشترط فيمن يتولى إجراء التحليل، الشروط التي اشترطها الفقهاء في القـائف             -

 وأن يكون لديه الخبرة الكافية فـي مجـال   ، وعدم التهمة  ، والعدالة ،من اإلسالم 
 وعلى األقليات المـسلمة فـي الـدول الغربيـة           ،ه الدقيق في المختبر   تخصص

  . التحري في توافر هذه الشروط فيمن يتولى إجراء التحليل
 كما  ، أن يشترط تعدد الخبراء    ، وحسب القضية وظروفها   ، عند الحاجة  ،وللقاضي -

 ومقارنـة   ، أو أن يجرى التحليل في مختبرين أو أكثر        ،ذهب لذلك بعض الفقهاء   
  ١.هاائج والتحقق من صدقالنت

 وهـو أمـر    ،أما استخدامها بدون ضوابط يؤدي إلى مناقضة قـصد الـشارع           -
 ، ولكن إذا توافرت الشروط والضوابط في الخبراء وفي المختبـرات          ،مرفوض

  ٢.مكن اعتبارها وسيلة من وسائل إثبات النسبن المفم
ادسة عشرة المنعقـدة    وقد أوصى المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الس         

  : ٣هجري بما يلي ١٤٢٢بمكة المكرمة في شهر شوال 
أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إال بطلب من القضاء،              ) أ

الهادف –وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص           
 .  الكبرىمن مزاولة هذا الفحص لما يترتب على ذلك من المخاطر –للربح

                                         
 . ٦٨، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص٢٦٥ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، ص١
 . ٦٨ إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، عائشة المقادمة، ص٢
  .هجري١٤٢٢ي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في شهر شوال  المجمع الفقه٣
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تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصـصون             ) ب
 واإلداريون، وتكون مهمتها اإلشراف على نتائج البصمة        ، واألطباء ،الشرعيون

 .الوراثية واعتماد نتائجها
 وكـل مـا يتعلـق       ، ومنع التلوث  ، والغش ،أن توضع آلية دقيقة لمنع االنتحال       )  ج

 حتى تكون نتائج مطابقـة      ،حقل مختبرات البصمة الوراثية   بالجهد البشري في    
الجينـات  ( وأن يكون عدد المورثات      ،للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات      

   .بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك) المستعملة للفحص
 دليـل    إلى أن البـصمة الوراثيـة      ،صحاب الفريق الثالث  أوترجح الباحثة ما ذهب إليه      

بينة مستقلة في إثبات النسب، إذا استوفت الضوابط والشروط الالزمة           –شرعي مستقل   
 وذلك لقوة أدلتهم، وألن البينـة ال تقتـصر علـى الـشهادة        ؛واجتنبت األخطاء البشرية  

 فكل ما أظهره الحق وكشفه فهو بينة، والحتمالية وقوع الخطأ من الجهـد    ،واإلقرار فقط 
   .البشري

  : لرد على أصحاب الفريق األول وأصحاب الفريق الثاني بما يليمكن ايو
 بل إنها تجعـل الطـب فـي         ،بأن إجراء هذه التحاليل ال يتعارض مع الشرع        -

محراب اإليمان، مما يزيد اإليمان بقدرة اهللا تعالى التـي ال ينكرهـا إال كـافر     
  .١مياً وأصبحت أدلة معترف بها عال، وقد أصبحت هذه األدلة يقينية،معاند

 وقـد أثبتـت النتـائج       ،أن البصمة الوراثية تجاوزت حد النظرية إلى مرحلة التطبيـق         
  ٢. لذلك فهي حقيقة علمية بكل المقاييس،التجريبية دقتها

 وذلـك   ؛ فهذا يضعف من داللتها    ،إن اعتبار البصمة الوراثية قرينة من القرائن       -
التالي فإنه إذا تعارضت نتـائج      ألنه ال يلجأ إلى القرائن إالّ عند انتفاء األدلة، فب         
 فإنـه يعمـل بقرينـة فـراش     ،البصمة الوراثية مع فراش الزوجية الـصحيح    

  . وتهدر قرينة البصمة الوراثية،الزوجية
كذلك فإن نتائج البصمة الوراثية تقدم في إثبات النسب على اإلقرار واالسـتلحاق عنـد               

، ٥والشهادة،  ٤ك ألن كالً من اإلقرار     وذل ؛٣التنازع، كما تقدم على الشهادة إلثبات النسب      
                                         

 .٥٧، صالمقادمة إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، عائشة ،٧٨٢ بصمات غير األصابع وحجيتها في إلثبات، الباز، ص١
 . ٥٨ إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص٢
 . ١٥٠، ص١٦ السرخسي، ج المبسوط،٣
  . ١٨٤، ص١٧، جالمرجع السابق  ٤
 . ١١٢، ص١٦، جالمرجع السابق  ٥



– 
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 واالرتياب، ويجري عليه الوهم والنـسيان،       ، والشك ، والكذب ،دليل ظني يحتمل الصدق   
إذا – وقد قـرر الفقهـاء أن اإلقـرار          ،أما نتائج البصمة الوراثية فهي شبه مقطوع بها       

ـ               –توافرت شروطه  ت  ال يؤكد ثبوت النسب، فلو أقر رجل بأن هذا الطفـل ابنـه، وثب
انتسابه إليه، ثم ادعاه رجل آخر وأقام البينة على أنه ابنه، فإنه يقـضي ثبـوت نـسب                  

  .الطفل ممن أقام البينة، ويبطل نسبه من المقر
  . أما في حال اعتبار البصمة الوراثية دليالً فإنها تنافي في حجيتها باقي األدلة

  : الحكم الشرعي للبصمة الوراثية في إثبات النسب
الفقهاء المعاصرون إلى أن البصمة الوراثية طريقة صحيحة شـرعاً إلثبـات            فقد ذهب   

  .  واستدلوا لذلك بأدلة من السنة والقياس،النسب
  :أدلة من السنة -

ِإن امرَأِتي ولَـدتْ    : ، فَقَالَ جاء رجٌل ِمن بِني فَزارةَ ِإلَى النَِّبي        ": عن َأِبي هريرةَ، قَالَ   
: قَـالَ » فَمـا َألْوانُهـا؟  «: نَعم، قَاَل: قَاَل» هْل لَك ِمن ِإِبٍل؟«: َأسود، فَقَاَل النَِّبي    غُلَاما  

: قَـالَ » فََأنَّى َأتَاها ذَِلـك؟   «: رقًا، قَالَ َأوِإن ِفيها   : قَاَل» هْل ِفيها ِمن َأورقَ؟   «: حمر، قَالَ 
ِعر هعنَز كُوني ى َأنسقٌ«: قٌ، قَاَلعِعر هعنَز كُوني ى َأنسذَا عه١"»و  

 حتّى لـو كـان   ، وإن خالف لونه  ،وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج      :  وجه الداللة 
 ، لحقه وال يحّل له نفيه بمجرد المخالفة فـي اللّـون         ،األب أبيض والولد أسود أو عكسه     

 الحتمال أنه نزعه عرقٌ من      ؛سود أو عكسه   فجاء الولد أ   ،ناوكذا لو كان الزوجان أبيض    
 وأن التّعريض بالقذف ليس     ، وفي هذا الحديث أن التّعريض بنفي الولد ليس نفيا         ،أسالفه

 وضـرب  ، واالعتبار باألشـباه   ، وفيه إثبات القياس   ، وهو مذهب الشّافعي وموافقيه    ،قذفًا
إن (وله في الرواية األخـرى  مكان ق بمجرد اإل، وفيه االحتياط لألنساب وإلحاقها ،األمثال

 ال أنّـه  ، معناه استغربت بقلبي أن يكون منّـي   ،)امرأتي ولدت غالما أسود وإنّي أنكرته     
  . ٢ واللّه أعلم،نفاه عن نفسه بلفظه

  : القياس -
   :قياس البصمة الوراثية على القيافة ▪

مع أن  فذهب الفقهاء المعاصرون بأنه يمكن قياس البصمة الوراثية علـى القيافـة بجـا             
كليهما يعتمد على التشابه في إثبات النسب، وجمهور الفقهاء قبلوا القيافة طريقاً إلثبـات              

                                         
  . ١١٣٧، ص٢، ج١٥٠٠ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللعان حديث رقم ١
  . ١٣٤، ص١٠، ج٢بيروت، ط-مام النووي، دار إحياء التراث العربي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، اإل٢
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 ،النسب شرعاً، والقائف إنما يتكلم عن حدس وفراسة وال ينعدم احتمال الخطأ في حكمه             
 فمن بـاب أولـى قبـول البـصمة     ،بل قد يقول الشيء ثم يرجع عنه إذا رأى أشبه منه  

 وذلك ألنها تعتمد على األساليب العلميـة الدقيقـة فـي            ؛إلثبات النسب الوراثية كوسيلة   
  .١ وقد أثبت العلماء بأن نتائجها في الغالب ال تخطئ،إظهار النتائج

 وقد تم اعتمادها من العلمـاء  ،القياس على وسائل مستحدثة أثبتت جدواها عملياً     ▪
  ٢:في اإلثبات

  :ن أهل العلم إنكار العمل بهاومن الوسائل المستحدثة التي لم يثبت عن أحد م
 ال تلتبس ببصمة إنـسان      ،فكل إنسان له بصمة أصابع منفردة     : بصمة األصابع   ) أ

 . آخر
  .فالتواقيع ال تتماثل في نظر خبراء الخطوط: يالتوقيع الخط  ) ب
الصورة الشخصية المأخوذة بانعكاس األشعة، المثبتة على البطاقة الشخـصية            )  ج

   .ة إلثبات الشخصيةوتكتفي بها جميع الجهات الرسمي
وبالتالي ينبغي قبول البصمة الوراثية قياساً على هذه الوسائل بجامع أن كالً منها تعطي              

  .٣نتائج صحيحة وقاطعة في مجال العمل بها
  : اعتبارها وسيلة لتحقيق مقصد مشروع ▪

 وأيضاً تحافظ عليـه مـن االخـتالل         ،حيث تعتبر البصمة الوراثية وسيلة لحفظ النسب      
 ، فإذا كانت البصمة الوراثية وسيلة ممكنة إلثبات النسب        ، بإدخال ما ليس منه إليه     الواقع

  . ٤فإنها تغدو وسيلة مشروعة، بناء على قاعدة إعطاء الوسيلة حكم ما تفضي إليه
 : االستصالح ▪

 أو دفع مضرة مـن غيـر   ،يقصد بها اتباع المصلحة المرسلة من جلب المنفعة    
  . ٥بار أو اإللغاءن يشهد لها أصل شرعي باالعتأ

وال شك أن البصمة الوراثية فيها جلباً لمصلحة يتشوف إليها الـشارع، وهـي إثبـات                
  .النسب والتي يحافظ بها على تالحم األسرة وترابطها، وبالتالي تماسك المجتمع

                                         
 . ٦٢ ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص إثبات النسب في١
 . ٦٣ إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص،٢٦٤ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، األشقر، ص٢
 . ٦٣ إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص،٢٦٤ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، األشقر، ص٣
 . ٦١، ص٢ الفروق، القرافي، ج٤
 . ١٦٩وضة الناظر، ابن قدامة، ص ر٥



– 

  )٢٥٩٨(

وفيها درء لمفسدة ينهى عنها الشرع، وهي ضياع األنساب، أو نسبة الـشخص لمـن ال    
  .١بهتاناً وهذه من أكبر المفاسدينتمي إليه زوراً و

  . والتبني الذي حرمه الشرع،وفيها سداً لذريعة التالعب باألنساب
كما أن األخذ بها يعد أخذاً باالجتهاد في أمر تتغيـر فيـه الوسـائل بتغيـر الزمـان،                   

  ٢.وتطوره
   لقوة  البصمة الوراثية طريقة صحيحة شرعاً إلثبات النسب      وهذا ما ترجحه الباحثه بأن      

األدلة ولتحقيق المصلحة ودرء للمفسدة ، وسداً  لذريعة التالعب باألنساب والتبني الذي             
  .حرمه الشرع 
  . نفي النسب بالبصمة الوراثية: الفرع الثاني

شددت شريعة اإلسالم في نفي النسب أو إبطاله متى ما ثبت بأحد الطرق المـشروعة،               
د ثبوته مهما كان الحامل عليه أو الداعي        حيث ال تقبل الشريعة اإلسالمية نفي النسب بع       

عـان وصـفته    وال بد من التعريـف بمفهـوم اللّ       ،عان إال عن طريق واحد وهو اللّ      ،إليه
  .واآلثار

  :عان في اللغة واالصطالحاللّ: الفرع األول
 : ٣عان في اللغةاللّ -
 ومن الخلـق    ، وقيل الطرد واإلبعاد من اهللا     ، والطرد من الخير   ،اللّعن اإلبعاد ): لعن(من  

 ،عنة االسم والجمع ِلعان ولعناتٌ ولعنه يلعنه لعنـاً طـرده وأبعـده             واللّ ،السب والدعاء 
ورجل لَعين وملعون والجمع مالعين، وكل من لعنه اهللا فقد أبعده عن رحمته واسـتحق               

 ،عذاب ومن أبعده اهللا لم تلحقه رحمته وخلو في ال         ،العذاب مضار هالكاً واللَّعنُ  التعذيب     
 ألنه أبعد مـن رحمـة اهللا        ؛ وقيل ، ألنه طرد من السماء    ؛ صفة غالبة  ،واللعينُ الشيطان 

 وقيل تالعـن    ، واللَّعنة الدعاء عليه، واللّعان والمالعنة اللّعن بين اثنين فصاعداً         ،سبحانه
 والعن الحاكم بينهمـا     ،القوم لعن بعضهم بعضاً، والعن امرأته في الحكم مالعنة ولعاناً         

اً حكم، والمالعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنـه زنـى                لعان
 فاإلمام يالعن بينهما ويبدأ بالرجل ويقفه حتى يقول أشهد باهللا أنها زنت بفالن وإنه               ،بها

 فإذا قال ذلك أربع مرات قال في الخامسة وعليـه لعنـة اهللا إن               ،لصادق فيما رماها به   

                                         
 . ٦٦ إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص١
 . ٦٦ إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، المقادمة، ص٢
 . ٤٠٤٤، ص٥ لسان العرب، البن منظور، دار المعارف، ج٣



 

 )٢٥٩٩(

 ثم تقام المرأة فتقول أيضاً أربع مرات أشهد بـاهللا أنـه             ،ا رماها به  كان من الكاذبين فيم   
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة وعلي غضب اهللا إن كان من                 

 وإن كانت حـامالً فجـاءت       اً، فإذا فرغت من ذلك بانت منه ولم تحل له أبد          ،الصادقين
  . سمي ذلك كله لعاناً، السنّة نفته عنه ألن؛ وال يلحق بالزوج،بولد فهو ولدها

  : اللّعان في الشرع -
شهادات مؤكدات من زوجين مقرونة بلعن أو غضب، سمي بذلك ألن الزوج يلعن نفسه              

 بسبب  ؛في الشهادة الخامسة، أو ألن أحد الزوجين عرضة للطرد واإلبعاد من رحمة اهللا            
 وإمـا لبعـد     ،إما لذكر اللّعنـة معهـا      ،سميت هذه األيمان لعاناً   : ٢، وقيل ١كذبه وافترائه 

 وإما ألنّها محرمة عليـه لألبـد        ،الزوجين في هذه الحالة من االئتالف بالزوجية وودها       
  .وهو بعد

  : وقد وردت أدلة على مشروعية اللّعان في الكتاب والسنة واإلجماع
 يكُن لَّهم شُهداء ِإلَّا     والَِّذين يرمون َأزواجهم ولَم   : "فقد قال تعالى  : أما في الكتاب   -

 والْخَاِمـسةُ َأن  *ِقين الـصادِ  لَِمن ِإنَّهۙ َأنفُسهم فَشَهادةُ َأحِدِهم َأربع شَهاداٍت ِباللَِّه  
        الْكَاِذِبين ِمن ِه ِإن كَانلَينَتَ اللَِّه علَع *       َأر دَأن تَـشْه ـذَابا الْعنْهُأ عرديو  ـعب

 والْخَاِمسةَ َأن غَضب اللَِّه علَيها ِإن كَان ِمـن          * الْكَاِذِبين لَِمن ِإنَّهۙ شَهاداٍت ِباللَِّه   
اِدِقين٣"الص.  

فتدل هذه اآليات على أن اهللا سبحانه وتعالى جعل لإلنسان إذا تعذر عليه إقامة البينة إذا                
  . ٤ تعالىقذف زوجته أن يالعنها كما أمر اهللا

سألت ابن عمـر    :  أن سعيد بن جبير قال     ،ففي صحيح البخاري  : أما في السنة   -
حـسابكما علـى اهللا،   : " للمتالعنـين قال النبي : عن حديث المتالعنين، فقال 

                                         
 .٢٨٦، ص٥، ج طبعةبدون، لبنان- األم، اإلمام الشافعي، دار الفكر، بيروت١
:  المحقق،)هـ٦٨٤: المتوفى(يرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي              الذخ ٢

دار الغـرب  :  الناشـر ،محمد بو خبزة: ١٢-٩، ٧،  ٥-٣ جزء   ،سعيد أعراب : ٦،  ٢ جزء   ،محمد حجي : ١٣،  ٨،  ١جزء  
  .٢٨٣، ص٤ م، ج١٩٩٤األولى، :  الطبعة،بيروت-ياإلسالم

 .٩-٦ية اآل ،رة النور سو٣
  .١١١، ص١٩ تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، ج٤



– 

  )٢٦٠٠(

ال مال لك؛ إن كنت صدقت      : مالي، قال : أحدكما كاذب ال سبيل لك عليها، قال      
  . ١"وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لكعليها فهو بما استحللت من فرجها، 

 َأن ِهالََل بن ُأميةَ قَذَفَ امرَأتَـه ِعنْـد النَِّبـي            " – رضى اهللا عنهما     –عِن ابِن عباٍس    
      فَقَاَل النَِّبي ،اءمحِن سِبشَِريِك ب: »    ِركفي ظَه دح نَةُ َأويوَل اللَّ  : فَقَاَل،  »٢الْبسا رِإذَا ! ِهي

الْبينَـةَ وِإالَّ   « : يقُولُ فَجعَل النَِّبي   ! رَأى َأحدنَا علَى امرَأِتِه رجالً؛ ينْطَِلقُ يلْتَِمس الْبينَةَ؟       
  ِركفي ظَه دِهالٌَل: فَقَاَل،  ٣»ح :      اللَّه نِْزلَناِدقٌ، فَلَيقِّ؛ ِإنِّي لَصِبالْح ثَكعالَِّذى بُئ    وـربا يم 

  دالْح ِري ِمنهِ    ،ظَهلَيَل عَأنْزِريُل وَل ِجبفَنَز  :"  مهاجوَأز ونمري الَِّذينلَـغَ      "وتَّـى بَأ حفَقَر ،
"   اِدِقينالص ِمن كَان ٤"ِإن    فَ النَِّبيرفَانْص ، ـ  ي  فََأرسَل ِإلَيها، فَجاء ِهالٌَل فَشَِهد؛ والنَِّب

ثُم قَامتْ فَشَِهدتْ، فَلَما كَانَتْ     . »ِإن اللَّه يعلَم َأن َأحدكُما كَاِذب؛ فَهْل ِمنْكُما تَاِئب؟        « :يقُوُل
نَنَّـا  فَتَلَكََّأتْ، ونَكَصتْ حتَّى ظَ   :  قَاَل ابن عباسٍ   ،ِإنَّها موِجبةٌ : ِعنْد الْخَاِمسِة وقَّفُوها وقَالُوا   

َأبـِصروها؛  « : فَمضتْ، فَقَاَل النَِّبي     ،الَ َأفْضح قَوِمي ساِئر الْيومِ    : َأنَّها تَرِجع، ثُم قَالَتْ   
              اءمـحـِن سِلشَِريِك ب وِن؛ فَهاقَيالس لَّجِن خَدتَياِبغَ اَأللْيِن، سنَييَل الْعتْ ِبِه َأكْحاءج فَِإن«، 

فَج فَقَاَل النَِّبي ،تْ ِبِه كَذَِلكاء: »ا شَْأنلَهِلي و ِكتَاِب اللَِّه؛ لَكَان ى ِمنضا مالَ ملَو«".  

، فَقَـاَل عاِصـم بـن    َأنَّه ذُِكر التَّالَعن ِعنْد النَِّبي ": وِمن طريٍق أخرى عن ابِن عباسٍ   
     رانْص الً، ثُمقَو في ذَِلك ِدىَأِتـِه             عرام ـعم دجو ِه َأنَّهشْكُو ِإلَيِمِه يقَو ٌل ِمنجر فَ، فََأتَاه

  اِصمالً، فَقَاَل عجذَا    : رتُِليتُ ِبها ابِلي] األمِر[مِإالَّ ِلقَو،  ِبِه ِإلَى النَِّبـي بفَذَه   هرفَـَأخْب ،
ِلك الرجُل مصفَرا، قَِليَل اللَّحِم سبطَ الشَّعِر، وكَان الَّـِذى       ِبالَِّذي وجد علَيِه امرَأتَه، وكَان ذَ     

 :النَِّبـي  : ، فَقَـالَ ]جعداً قَططاً[ادعى علَيِه َأنَّه وجده ِعنْد َأهِلِه خَدالً، آدم، كَِثير اللَّحِم،        
»ماللَّه !نيتْ   ،»باءوفى روايةٍ ( فَج :ضتْفوع (         ـا َأنَّـههجوز ِل الَِّذى ذَكَـرجا ِبالرشَِبيه

 هدجِعنِْدها[و[ النَِّبي نفَالَع ،امنَهيب ".  

                                         
رقم الحـديث  إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب،      :  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطالق، باب قول اإلمام للمتالعنين          ١

 . ٢٠٣٦، ص٥٠٠٦
٢ ا { أخرجه البخاري في صحيحه، بابنْهُأ عرديوالْكَاِذِبين لَِمن اٍت ِباللَِّه ِإنَّهادشَه عبَأر دتَشْه َأن ذَاب١٩٤٠، رقم الحديث }الْع ،
  .٢٣٣، ص٣ج
٣      أخرجه البخاري في صحيحه، باب}الْكَاِذِبين لَِمن اٍت ِباللَِّه ِإنَّهادشَه عبَأر دتَشْه َأن ذَابا الْعنْهُأ عردي١٩٤٠ديث ، رقم الح}و ،
  .٢٣٣، ص٣ج
  .٩-٦ية اآل ، سورة النور٤
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لَو رجمـتُ َأحـدا ِبغَيـِر    «: "ِهي الَِّتي قَاَل النَِّبي ": قَاَل رجٌل ِالبِن عباٍس ِفي الْمجِلسِ     
  ١".الَ؛ ِتلْك امرَأةٌ كَانَتْ تُظِْهر في اِإلسالَِم السوء: ؟ فَقَاَل» هِذِهرجمتُ] لـ[بينٍَة؛ 

   .حكم نفي النسب بالبصمة الوراثية في الفقه اإلسالمي: الفرع الثاني
اشترط الفقهاء لصحة نفي النسب توافر جملة من الشروط بحيـث لـو تخلـف              : أوالً

  .أحدها بطل النفي
  : ٢وهذه الشروط هي

 وأال يكون الـزوج قـد أقـر    ، بمعنى أن يتم بصورة سريعة، يكون النفي فورياً   أن -
 .  ألن النسب ال يقبل الرجوع، وال ينتفي بعد اإلثبات؛بنسب الولد صراحة أوضمناً

  القيام بالولد على الفور عند العلم به، فـإن سـكت             : قال ابن القاسم   :قال اللّخمي "
      سكوته إقرار ذا لم يتجاوز ثالثة أياٍم بعد الوضع أو يظهر ما          وإ... بطل قيامه ألن

 وإذا  ، ويشهد لذلك حديث المصراة    ،يدّل على الرضا، مثل قبول التّهنئة قبل الثّالث       
 : وقال عبد الملـك    ، يكفي اللّعان األول   : قال ابن القاسم   ،العن للرؤية ثم ظهر حملٌ    

أن يسأل عـن االسـتبراء    ولوال ذلك لم يكن عليه   ، ألن األول لم يكن للولد     ؛يالعن
 فإن أكـذب    ،وهو يرجع إلى الخالف في جواز االقتصار على قوله في النّفي زنت           

 إلّا علـى قـول      ،نفسه في اللّعان الثّاني لحق به ولم يحد إلسقاط اللّعان األول الحد           
 وفـي اإلكمـال روي      ، إن أصل اللّعان لنفي النّسب وسقوط الحد تبع        :عبد الوهاب 

 يالعن بالقذف المجرد عن رؤيـا       : وقيل ،ال ينفي الحمل إلّا بعد الوضع      :عن مالكٍ 
  ٣". وفي نفي الحمل لمالٍك قوالن في ذلك،الزنا

 أما إذا لم يمكن إما لقصر المـدة عـن سـتّة             ،إذا أمكن أن يكون الولد من الزوج       -
 أو  ، أو لصباء الـزوج    ، أو لصباء الزوجين   ، أو لطول المسافة بين الزوجين     ،أشهٍر

في الجواهر إنّما يحتاج إلى اللّعان إذا أمكن أن يكون الولـد     " يولد له فال يالعن،      ال
 أو لطول المسافة بـين  ، أما إذا لم يمكن إما لقصر المدة عن ستّة أشهرٍ          ،من الزوج 
 ويلحـق  ، أو ال يولد له فال يالعن، أو لصباء الزوج  ، أو لصباء الزوجين   ،الزوجين

  ٤."ن يولد لمثله في العادة بخالفالولد لباقي األنثيين إن كا
                                         

  ،}ويدرُأ عنْها الْعذَاب َأن تَشْهد َأربع شَهاداٍت ِباللَِّه ِإنَّه لَِمن الْكَاِذِبين{ أخرجه البخاري في صحيحه، باب ١
  . ٢٣٣، ص٣، ج١٩٤٠حديث رقم 

  . ١٧٠م الظنحاني، صسال.  حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي، د٢
  .٢٨٥، ص ٤ الذخيرة، القرافي، ج٣
  .٢٨٥، ص ٤ الذخيرة، القرافي، ج٤



– 
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 ،أن يكون الولد حياً عند نفي النسب، على اختالف بين الفقهاء فـي هـذا الـشرط         -
 ولم يعلم بـه لغيبـٍة أو غيرهـا فنفـاه            ، أو مات بعد الوالدة    ، ميتًا تْدلَإذا و "وقيل  

الع١."ن  
 . ي هذا الشرطأال يكون أحد التوأمين المعترف بأحدهما على اختالف بين الفقهاء ف -
 ثم ادعى رؤيـة     ،في الجلّاب إذا أقر بحملها    " ،٢رؤية المرأة وهي تزني والعياذ باهللا      -

 وهـو   ، وال يالعن إلقراره بالحمـل     ، ويلحق به الولد   ، يحد ، فثالث رواياتٍ  ،الزنا
 ألن اإلقرار قد يكون عن ظـن      ؛ ويالعن وينتفي عنه   ،سبب أصل مشروعية اللّعان   

 كما يالعن لو رمـى مـن ال         ، ويالعن لدرء الحد   ،الولد إلقراره  ويلحق به    ،كاذٍب
 ونفـي   ،د في المكحلـة   روكالِم،  ٤يجب اللّعان باثنين متّفٍق عليهما رؤية الزنا       ،٣تلد

 ، وهو قذفها من غير دعوى رؤيةٍ      ، أو واحد مختلٍف فيه    ،حمٍل يدعى قبله االستبراء   
 ألن  ؛ وال يالعـن   ، على أنّه يحـد    أكثر الروايات " : قال ابن القاسم   ،"وال نفي حملٍ  

 والسند ال بد أن     ، وتوجهه عليها  ،ة في درء الحد عنه    األيمان إنّما تنزلت منزلة البينّ    
يكفي " : قال ابن يونس   ، والبن القاسم قوالن   ،"يصف وال يقتصر على مجرد القذف     

ـ      ،"في دعوى االستبراء حيضةٌ لحصول براءة الرحم بها        ا  قاله مالك وأصـحابه إلّ
 ألن  ،ال يحتاج إلى صفة الرؤيـة     " : وقيل ، ورواه عن مالكٍ   ،عبد الملك اشترط ثالثًا   

 وال حاجة للشّهود فغلّظ علـيهم       ، والفرق أنّه محتاج لحفظ نسبه     ،ية لم تشترطها  اآل
   ٥".طلبا للستر وفي الكتاب

  .نفي النسب بتحليل البصمة الوراثية من غير قذف بالزنا: ثانيا
أراد الزوج أن ينفي عنه نسب الولد دون أن يتهم زوجته بأنهـا زانيـة،               بمعنى أنه إذا    

 ويقول بأن هذه الزوجة تعرضت لجريمة االغتـصاب أو         ،ويقول إن هذا االبن ليس ابنه     
   ٦.الوطء بشبهة

  : اختلف الفقهاء في كيفية نفي النسب في ثالثة مذاهب
   . باللّعان وال بغيرهفذهب الحنفية إلى أن النسب ال ينتفي من الزوج مطلقاً ال

                                         
  .٢٧٦، ص ٤، جالمرجع السابق  ١
 . ١٩٨سعد الدين هاللي، ص.  البصمة الوراثية وعالقتها الشرعية، د٢
  .٢٨٦، ص٤ الذخيرة، القرافي، ج٣
 .٢٨٧، ص ٤، جالمرجع السابق  ٤
  .٢٨٧، ص ٤، جالمرجع السابق  ٥
  . ١٧١-١٧٠سالم الظنحاني، ص.  حجية البصمة الوراثية، د٦
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 وذلك ألن اللّعـان ال      ؛ وال محل للّعان هنا    ،واستدلوا على أن النسب ال ينتفي إال باللعان       
 ١.يكون إال بالقذف، وإذا انتفى اللعان انتفى معه بالمقابل نفي النسب

ا َأنفُسهم فَشَهادةُ َأحِدِهم َأربـع  والَِّذين يرمون َأزواجهم ولَم يكُن لَّهم شُهداء ِإلَّ     : "قوله تعالى 
  ٢."ِقينالصاِد لَِمن ِإنَّهۙ شَهاداٍت ِباللَِّه 

 إنما شرعه فـي حالـة أن        ،تدل اآلية الكريمة أن اهللا سبحانه وتعالى عندما شرع اللّعان         
ـ ما أن الزوج لم يرِمب ف، والرمي هنا اتهامها بالزنا،يقوم الزوج برمي زوجته   ال لعـان   ف

  ٣.ينتفي به نسب الولد
  ٤.وذهب المالكية والشافعية إلى أنه ال ينتفي النسب إالّ باللّعان

و درء الحد عنـدما  أ ،وقد استدلوا على ذلك القول بأن اللّعان إنما شرعه اهللا لنفي النسب         
يقذف الزوج زوجته بدون بينة، وهذا نفي من غير قذف، فالحاجة إليه هي لدفع ضـرر               

  ٥.وجعن الز
قد أرجعوا الحكم إلى القافة، فإن نفت النسب عن الـزوج انتفـى،             ف ،٦أما فقهاء الحنابلة  

  . وإن ألحقه به التحق
   .وترجح الباحثة إلى أن النسب ال ينتفي من الزوج مطلقاً ال باللّعان وال بغيره

 يكـون إال   وذلك ألن اللّعان ال؛وذلك ألن النسب ال ينتفي إال باللعان وال محل للّعان هنا          
  ٧.بالقذف، وإذا انتفى اللعان انتفى معه بالمقابل نفي النسب

والَِّذين يرمون َأزواجهم ولَم يكُن لَّهم شُهداء ِإلَّا َأنفُسهم فَشَهادةُ َأحِدِهم َأربـع       : "قوله تعالى 
  ٨."الصاِدِقين لَِمن ِإنَّهۙ شَهاداٍت ِباللَِّه 

                                         
 . ٢٤٤-٢٣٩، ص٣م، ج١٩٨٢ ،بيروت- بدائع الصنائع، الكاساني، دار الكتاب العربي١
  .٦ية اآل ، سورة النور٢
 . ١٧٢سالم الظنحاني، ص.  حجية البصمة الوراثية، د٣
م، األم، االمام ١٩٩٤-ه١٤١٥ ،١بيروت ط- دار الكتب العلمية أحكام القرآن، الجصاص، تحقيق عبد السالم محمد شاهين،      ٤

 .٣٧٣، ص٣، مغني المحتاج، الشربيني، ج٢٨٦، ص٥، ج١ ط،لبنان-بيروت-الشافعي، دار الفكر
 . ١٧٢سالم الظنحاني، ص.  حجية البصمة الوراثية، د٥
 مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، أبو       ، المحرر في الفقه على    ١٢٣، ص ٦نفس المرجع، ج  ،  ١٥٤، ص ٥ المغني، ابن قدامه، ج    ٦

  .١٠٢، ص٢البركات، ج
 . ٢٤٤-٢٣٩، ص٣م، ج١٩٨٢ بدائع الصنائع، الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت ٧
 ٦.ية ، اآل سورة النور٨



– 
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ل اآلية الكريمة أن اهللا سبحانه وتعالى عندما شرع اللّعان إنما شرعه فـي حالـة أن                 تد
 فبما أن الزوج لم يرم فـال لعـان   ، والرمي هنا اتهامها بالزنا،يقوم الزوج برمي زوجته  

  ١.ينتفي به نسب الولد
   . نفي النسب بتحليل البصمة الوراثية مع القذف بالزنا:ثالثاً

 ولكن مع قـذف الزوجـة       ،نفي نسب الولد الثابت بالفراش الصحيح     إذا أراد الزوج أن ي    
تؤكد صدق دعواه، فهل يكتفـي بهـا        ،  DNAبالزنا، وجاءت تحاليل البصمة الوراثية      

   وينتفي معها النسب؟ ،دون اللّعان
  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين
. ، د٣وهبه الزحيلـي . ، د٢اغيعلي القره د.  د،فذهب الفريق األول من الفقهاء المحدثين   

 وذلك لكي يقلل مـن      ؛كوسيلة يجوز االستعانة بالبصمة الوراثية   : ٤محمد سليمان األشقر  
حاالت اللّعان، إال أنه ال يجوز في المقابل االستغناء عن اللّعـان واالكتفـاء بالبـصمة                

فـراش  الوراثية، وبذلك ال تقدم البصمة الوراثية على اللّعان في نفـي النـسب فـي ال               
   .الصحيح
  : واستدلوا

 :من الكتاب -
والَِّذين يرمون َأزواجهم ولَم يكُن لَّهم شُهداء ِإلَّا َأنفُسهم فَشَهادةُ َأحِدِهم َأربـع       : "قوله تعالى 

 *ِه علَيِه ِإن كَان ِمن الْكَـاِذِبين         والْخَاِمسةُ َأن لَعنَتَ اللَّ    *ِقين  الصاِد لَِمن ِإنَّهۙ شَهاداٍت ِباللَِّه   
 والْخَاِمـسةَ َأن  *ِبين الْكَـاذِ  لَِمـن  ِإنَّـه ۙ ويدرُأ عنْها الْعذَاب َأن تَشْهد َأربع شَهاداٍت ِباللَِّه     

اِدِقينالص ِمن ا ِإن كَانهلَياللَِّه ع ب٥."غَض  
عـان ورد باآليـة      هو أن اللّ   ،ستند إليه أصحاب هذا االتجاه    تدل اآلية الكريمة طبقاً لما ا     

الكريمة مرتبطاً بالقذف بالزنا صراحة أو ضمناً بحالة نفي نسب ولد المحصنة، ولكـن              
                                         

 . ١٧٢سالم الظنحاني، ص.  حجية البصمة الوراثية، د١
، بحث مقدم في مؤتمر الهندسة الوراثية بين ٢٥مي، صعلي محيي الدين القره داغي، البصمة الوراثية من منظور إسال .  د ٢

  .  وأقره مجمع الفقه برابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة،م٢٠٠٢الشريعة والقانون في اإلمارات بالعين في عام 
 الشريعة  بحث مقدم في مؤتمر الهندسة الوراثية بين،٥٢٤، ص٢وهبه الزحيلي، البصمة الوراثية ودورها في اإلثبات، ج.  د٣

 . وأقره مجمع الفقه برابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة،م٢٠٠٢والقانون في اإلمارات بالعين في عام 
محمد سليمان األشقر، إثبات النسب بالبصمة الوراثية، ضمن أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البـشري                .  د ٤

  ، ٤٦٠، ص١م، ج٢٠٠٠-ه١٤٢١منظمة اإلسالمية للعلوم الطبية رؤية إسالمية، الكويت، ال-والعالج الجيني
  . ٢٩السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، ص. د
 . ٩-٦ ، اآلية سورة النور٥
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األمر صعباً، فيجب اللجوء إليـه      أن  عندما ال يكون للزوج شهود، ففي هذه الحالة وجد          
  .١ أخذاً بعموم اآلية الكريمة وذلك،وال يصار إلى غيره إال بدليل مثله كالشهادة

 :أما السنة -
 أن ابـن وليـده   :كان عتبة عهد إلى أخيه سـعد    : "  قالت –رضي اهللا عنها  –عن عائشة   
 فيـه،   ابن أخي عهد إلي   :  فقال ، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد        ،زمعة مني 

إلـى  ) فتـدافعا (وقا  فتسا،أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه : ، فقال ةفقام عبد بن زمع   
أخـي  :  فيه، فقال عبد بن زمعه     ييا رسول اهللا ابن أخي قد كان عهد إل        : ، فقال النبي  

الولد للفـراش    ،ةهو لك يا عبد بن زمع     : وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي         
 فمـا  ،احتجبي منه لما رأى من شبهة بعتبـة     :  ثم قال لسودة بنت زمعة     ،وللعاهر الحجر 

  ٢".ا حتى لقي اهللارآه
 ، وهو الذي يعتمد على الصفات الوراثيـة       ، أهدر الشبه البين   يدل الحديث أن الرسول     

   ٣.فال ينفي النسب إال باللّعان فحسب، )الولد للفراش(وأبقى الحكم األصلي وهو 
وقد جاء في القرار السابع من قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي الصادر فـي دورتـه                

 ،هجـري  ٢٦/١٠/١٤١٢-٢١ة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة مـن    السادسة عشر 
م، ال يجوز االعتماد على البصمة الوراثية في نفس النـسب وال         ١٠/١٠/٢٠٠٢الموافق  

  .يجوز تقديمها على اللّعان
  : وأما المعقول

 وهـو مـا     ،األساس في جواز العمل بالبصمة الوراثية هو قياسها على الـشبه           -
 ٤.في مقابل اللّعان أهدره الرسول 

 لعـدم الخـوض فـي       ؛أن الشارع عندما شرع اللّعان ما كان إال لسد األبواب          -
 وال يكون إال عند     ، وكي ال تضيع األنساب    ، وعدم التوسع فيها   ،أعراض الناس 

  ٥.الضرورة والحاجة

                                         
 . ٨٥ص، ٦م، ج١٩٨٠-ه١٤٠٠ ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين الشنقيطي، طبعة المدينة السلفية١
 . ٥١٩، ص٩، ج٦٣٦٧ أخرجه البخاري في صحيحة باب المالعنة، حديث رقم ٢
 .١٧٤سالم الظنحاني، ص.  حجية البصمة الوراثية، د٣
  .١٧٤، صالمرجع السابق  ٤
  .١٧٤، صالمرجع السابق ٥



– 
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، ٢يوسـف القرضـاوي   . ، د ١نصر فريد واصل  .  منهم د  ،وذهب أصحاب الفريق الثاني   
 إلى جواز نفي النسب وإن كان ثابتـاً         ،٣–مفتي تونس السابق  –لسالمي  محمد مختار ا  .د

 وجواز أن تحل البـصمة الوراثيـة محـل          ،بالفراش الصحيح بتحليل البصمة الوراثية    
  . اللّعان

  : واستدلوا
  : من الكتاب -

ا َأنفُسهم فَـشَهادةُ َأحـِدِهم      والَِّذين يرمون َأزواجهم ولَم يكُن لَّهم شُهداء ِإلَّ       : "قال اهللا تعالى  
 والْخَاِمسةُ َأن لَعنَتَ اللَِّه علَيـِه ِإن كَـان ِمـن            *ِقين  الصاِد لَِمن ِإنَّهۙ َأربع شَهاداٍت ِباللَِّه    

  اٍت ِباللَّـِه            *الْكَاِذِبينادشَـه عبَأر دَأن تَشْه ذَابا الْعنْهُأ عرديـ ۙ  و  *ِبين  الْكَـاذِ  لَِمـن  هِإنَّ
اِدِقينالص ِمن ا ِإن كَانهلَياللَِّه ع بغَض ةَ َأنالْخَاِمس٤."و  

 حينئذ  ،أن اللّعان يكون عندما ينعدم الشهود وليس ثمة شاهد إال الزوج فقط           : وجه الداللة 
 فلـيس  ،أو تنفيـه  كالبصمة الوراثية تشهد لقولـه      ،يكون اللّعان، أما إذا كان للزوج بينة      

  ٥.هناك موجب للّعان أصالً
 وال تـالزم بـين   ، ولم تذكر نفي النـسب    ،وكذلك فإن اآلية الكريمة ذكرت درء العذاب      

اللّعان ونفي النسب، فيمكن أن يالعن الرجل ويدرأ عن نفـسه العـذاب، وال يمنـع أن                 
  .٦ينسب الطفل إليه إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية

  :ل نقداً من ناحيتينوقد لقي هذا االستدال
 فقد أخذت على أنهـا تحـل        ،أنه عندما استند إلى البصمة الوراثية دون اللّعان        -

 وهو ما أضعف هذا االستدالل، ذلـك أن البـصمة الوراثيـة ال             ،محل الشهادة 
يمكن أن تحل في أي حال من األحوال محل الشهادة، بخالف ما لـو جـاءت                

                                         
 . ٣٠نصر فريد واصل، ص.  البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها، د١
 دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم للمجمع الفقهي الحادي عـشر لرابطـة العـالم    ،ت االستفادة منها البصمة الوراثية ومجاال ٢

 .٣٢١ه، ص٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١اإلسالمي في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 
فقهي الحادي عـشر لرابطـة العـالم     دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم للمجمع ال، البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها ٣

 .٣٢١ه، ص٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١اإلسالمي في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 
 .٩-٦ية اآل ، سورة النور٤
 . ٣٢١سعد الهاللي، ص.  البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها، د٥
 . ١٧٦سالم الظنحاني، ص. ، حجية البصمة الوراثية، د٣٢١عد الهاللي، صس.  البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها، د٦
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 األخذ بها واعتبارها كذلك، فلذلك ال يمكـن   ألصبح من الجائز،اآلية بلفظ البينة  
 ١.االستدالل أو االحتجاج والتعويل عليها

 ألنهمـا  ؛أنه ال يلزم من إقامة البينة على زنا الزوجة نفي النسب من غير لعان              -
بينتان ألمرين مختلفين، فكل واحد منهما يحصل بها ما ال يحصل بـاألخرى،              

 ويكون بالبينة ثبوت الزنا     ، ذلك بالبينة   وال يحصل  ،فباللّعان يحصل نفي النسب   
، ولهذا ذهب غالبية الفقهـاء      ٢وإقامة الحد على الزوجة، وال يكون ذلك باللّعان       

 ٣.إلى أن النسب الثابت بالفراش ال ينتفي باللّعان ما دام يولد لمثل الزوج
  : السنةمن  -

رضي اهللا  –مالك   عن أنس بن     يقد استدل أصحاب هذا الرأي من السنة الشريفة بما رو         
إن هالل بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك              : قال"،  –عنه

أبـصروها  : فالعنها، فقال رسول اهللا     : ألمه، وكان أول رجل العن في اإلسالم، قال       
فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين فهو لهالل بن أمية، وإن جاءت بـه أكحـل                 

نها جاءت بـه أكحـل حمـش        أفنبئت  : ين فهو لشريك بن سحماء قال     جعداً حمش الساق  
  ٤".الساقين

 جعل الشبه دليالً لنفي الولد من الزوج على أساس أنـه لـيس           أن النبي   : وجه الداللة 
إن جاءت به على وجه كذا، فهو لهالل بن أمية، وإن جاءت به علـى               : "منه بدليل قوله  

 حيـث  ،)الجينـات الوراثيـة  ( اعتبار للشبه  فهو لشريك بن سحماء، وفي هذا      ،وجه كذا 
، وهو العمل الذي تقوم بـه البـصمة         ٥ دليالً على نفي النسب عن الزوج      جعله النبي   

  . الوراثية في هذه الحالة

                                         
 . ١٧٦سالم الظنحاني، ص.   حجية البصمة الوراثية، د١
 . ٢٦-٢٥، ص٩بيروت، ج- المغني ، ابن قدامه، دار الفكر٢
-ه١٤١٦ ،١ ط ،يروتب-، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، دار ابن حزم         ٢٤٩، ص ٣ بدائع الصنائع، الكاساني، ج    ٣

  .١٣٣، ص٣م، ج١٩٩٥
، ٤٤٧٠، حديث رقم )ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه لمن الكاذبين        ( أخرجه البخاري في صحيحه، باب       ٤
 . ١٧٧٢، ص٤ج
 . ٧٣، ص٨ المغني، ابن قدامه، ج٥



– 
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 وذلك ألنه ليس بالحديث ما ورد للداللة على اعتبار الـصفات  ؛وقد لقي هذا الرأي نقاش   
 لم يلحق الولد بمن     لدليل على ذلك أن النبي      الجينية والتعويل عليها في نفي النسب، وا      

  ١.شبهه في الحكم، وإنما نفاه عن الزوج استناداً لما تقدم من لعانه
أبصروها فإن جـاءت بـه أكحـل        ": وقد جاء في حديث ابن عباس في قصة المالعنة        

 فقـال   ،"العينين سابغ اإلليتين، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كـذلك            
  ٢."لوال ما مضى من األيمان لكان لي فيها أمر ":ي النب

 وبالتالي ال يصار إلى البـصمة       ،واأليمان هنا أيمان اللّعان، فاللّعان هنا أقوى من الشبه        
  .. الوراثية مع وجود ما هو أقوى منها وهو اللّعان

 ترجح الباحثة أنه ال يصار إلى البصمة الوراثية مع وجود ما هو أقـوى منهـا وهـو                  
، وينبغي الحرص على توعية األقليات المسلمة بهذه األحكام وينبغـي علـيهم أن     .للّعانا

يتقيدوا بأحكام الشريعة اإلسالمية وذلك ألن الحرام ال يصير حاللًا فـي أي مكـان وال                
تنطبق عليه ضوابط الضرورة ، وهذا داللة على سمو تعاليم اإلسالم والمحافظة علـى              

ن ، حتى يتأثر الناس بأحكام الشريعة اإلسالمية في أي مكـان            قداستها أمام غير المسلمي   
  ٣تحقيقاً للمصلحة ودرء للمفسدة 

 وإيجاب الحد كما هـو      ، واألصل في القذف التّحريم    ،أما القذف الموجب للعان    -
 ولمـا  ، وشفاء الـصدور ، وإنّما أبيح للزوج لضرورة حفظ النّسب    ،في األجنبي 

 بل عند عـدم ظهـور       ،لعقوبة بالجلد مطلقًا  خرج من حيز التّحريم لم يناسب ا      
والَّـِذين  " : لقولـه تعـالى  ،الغرض الصحيح وجعل له مخلص باأليمان المباحة    

يرمون َأزواجهم ولَم يكُن لَّهم شُهداء ِإلَّا َأنفُسهم فَشَهادةُ َأحِدِهم َأربـع شَـهاداٍت              
 * والْخَاِمسةُ َأن لَعنَتَ اللَِّه علَيِه ِإن كَان ِمن الْكَـاِذِبين          *ِقين  صاِدال لَِمن ِإنَّهۙ ِباللَِّه  

 والْخَاِمـسةَ   *ِبين  الْكَاِذ لَِمن ِإنَّهۙ ويدرُأ عنْها الْعذَاب َأن تَشْهد َأربع شَهاداٍت ِباللَِّه         
  ٤".ن الصاِدِقينَأن غَضب اللَِّه علَيها ِإن كَان ِم

                                         
 . ٥٤٥، ص٢ الزحيلي، جمحمد .دوسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ، ١
 . ٤٤٧، ص٩ الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، طبعة دار الريان، ج فتح٢
عبداهللا محمد الجبوري ، كلية الشريعة والدراسات اإلسـالمية ، جامعـة الـشارقة              . د.األقليات المسلمة وتغير الفتوى ، أ      ٣

 . ١٨،ص
  .٩-٦ اآلية ،سورة النور ٤



 

 )٢٦٠٩(

 ونفي حمـٍل    ، رؤية الزنا كالمرود في المكحلة     ،يجب اللّعان باثنين متّفٍق عليهما     -
 وهو قذفها من غير دعـوى رؤيـٍة   ، أو واحد مختلٍف فيه،يدعى قبله االستبراء 

  ١. حمٍلوال نفي
نزلت  ألن األيمان إنّما ت    ؛قال ابن القاسم أكثر الروايات على أنّه يحد وال يالعن          -

 والـسند ال بـد أن يـصف وال          ،منزلة البينة في درء الحد عنه وتوجهه عليها       
يكفـي فـي   " : قال ابن يـونس  ، والبن القاسم قوالن   ،يقتصر على مجرد القذف   

 قاله مالك وأصـحابه إلّـا       ،"دعوى االستبراء حيضةٌ لحصول براءة الرحم بها      
 ؛يحتاج إلى صـفة الرؤيـة      وقيل ال    ، ورواه عن مالكٍ   ،عبد الملك اشترط ثالثًا   

 فغلّظ  ، وال حاجة للشّهود   ، والفرق أنّه محتاج لحفظ نسبه     ،ية لم تشترطها  ألن اآل 
 إذا ولدت ميتًا أو مات بعد الوالدة ولم يعلم بـه    ، وفي الكتاب  ،عليهم طلبا للستر  

 ثم قال رأيتها تزنـي    ، وإذا زنت فحدت   ، ألنّه قاذفٌ  ؛لغيبٍة أو غيرها فنفاه العن    
 ؛ فإن أكذب نفسه لم يحـد      ،يقذفها بالزنا األول التعن للتّشفّي أو لنفي الحمل       ولم  

 وفي الجواهر لو العنها فأبانها ثم قذفها بتلك الزنية فال حـد             ،ألنّه قاذف زانيةٍ  
يحد وإن قذفها بزنيٍة أخـرى  " : وقال ربيعة ، الستيفاء موجبه قبل ذلك    ؛وال لعان 

 لسقوط حصانتها بتلك الزنية بموجب      ؛ الحد فإن كانت لم تالعن وحدت لم يجب      
 ألن أثـر لعـان      ؛ وإن قذفها أجنبي فأولى بالحد     ، وإن العنت وجب الحد    ،لعانه

 ألن اللّه تعـالى إنّمـا       ؛الزوج ال يتعدى لغيره قاعدةٌ الحصانة ال تعود بالعدالة        
  ". فمن ثبت جنايته بالزنا ذهبت حصانته،أوجب الحد في المحصنات

 وكيف يصير المقذوف من أهل      ، وتضطرب العبر  ، مقام تزلزل فيه الفكر    وهذا -
 أو رمى المرأة    ، والزنية الثّانية الّتي رماه بها     ، وجانبه مهضوم  ،الوالية والعدالة 

 وأي فرق بين هذه األذية ها هنا وبين أذية من لـم  ،لم يقم عليها مصدقٌ للرامي   
 .هرها الكذبيتقدم له زنا وهما مؤذيان للرمي أذيةً ظا

 بل في   ، فال يلحق بمحّل اإلجماع بالحد     ،أما إذا رمي بالفرية األولى فهو صادقٌ       -
التّعزير والجواب عن األول يتخرج على قاعدٍة وهي أن اللّه تعالى إذا نـصب              

 اختلف العلماء هل يجوز ترتيب الحكم على تلك الحكمـة حيـث             ،سببا لحكمةٍ 
 أو ال يجوز ألن اللّه تعـالى لـم          ،لك السبب  ألنّها األصل في اعتبار ذ     ؛وجدت

                                         
 . ٢٨٧، ص٤ الذخيرة، القرافي، ج١



– 

  )٢٦١٠(

 نصب الزنا سببا للرجم لحكمة حفـظ األنـساب          ،ينصبها وهو الصحيح عندهم   
 .فمن سعى في لبسها بغير الزنا ال يجوز رجمه

-       ا للحدوصونا للقلـوب    ، لحكمة حفظ األعراض   ،كذلك ها هنا شرع القذف سبب 
 فمن باشر   ،ة عدم مباشرة الزنا    لكن اشترط فيه اإلحصان من جمل      ،عن األذيات 

 والعدالة بعد ذلـك     ، فإن النّقيضين ال يصدقان    ،فقد انتفى في حقّه عدم المباشرة     
 كان ذلك لحسن إيجـاب      ، فإن الحظنا الحكمة دون السبب     ،ال تنافي كونه باشر   

الحد،         فإن اقتصرنا على خصوص السبب ال يوجب الحـد ،      ويؤكّـد ذلـك أن 
 وإن كانت معقولة الحكمة من جهة أصـولها         ،ة مقاديرها الحدود تعبديةٌ من جه   

 فظهر أنّه ال يلزم من االسـتواء فـي األذيـة            ،والتّعبد ال يجوز التّصرف فيه    
االستواء في الحد. 

إذا تزوجت فـي    " : قال اللّخمي  ،وعلى المالعن بجامع إدخال الشّبهة في النّسب       -
لقاسم أنّهـا إن كانـت حاملًـا       استبراٍء من زنا ودخل بها فالّذي رجع إليه ابن ا         

 ألن ؛إذا اغتصبت امرأة حاملًـا لـه وطؤهـا   " : وقال أشهب  ،" وإلّا فال  ،حرمت
  ١". وكرهه َأصبغ، إلّا في غاية النّدرة،الحمل ال يطرأ على الحمل

  
  

                                         
، )هـ٦٨٤: المتوفى(أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي              : ة المؤلف  الذخير ١

األولى، : بيروت، الطبعة -دار الغرب اإلسالمي  : سعيد أعراب، الناشر  : ٦،  ٢ جزء   ،محمد حجي : ١٣،  ٨،  ١جزء  : المحقق
  .٢٨٧، ص٤م، ج١٩٩٤



 

 )٢٦١١(

   :الخاتمة
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد االنتهاء مـن كتابـة البحـث فقـد                

  :تائج والتوصياتتوصلت ألهم الن
  : النتائج
 ومـن   ،اهتمت الشريعة اإلسالمية اهتماماً كبيراً بكل ما يتعلق باألسرة المسلمة          -

 بل وعده الشرع مقصد أساسي من مقاصـد         ،أبرز الموضوعات قضايا النسب   
 . الشريعة اإلسالمية الخمس

البـصمة  ومن وسائل اإلثبات المستحدثة إلثبات النسب ونفيه فـصائل الـدم،             -
 .وراثيةال

 .اعتبار تحليل فصائل الدم حجة في نفي النسب ال إثباته -
اعتبار البصمة الوراثية حجة في إثبات النسب إذا توافرت الشروط والـضوابط    -

 ولكـن ال يلجـأ      ،الالزمة المعتمدة من المجمع الفقهي اإلسالمي عند الضرورة       
 ويجب أن يكون ذلك     ،، بل يلجأ إليها عند حصول التنازع في النسب        إليها ابتداء

بأمر من القاضي، أما في نفي النسب فال يصار إلى البصمة الوراثية مع وجود              
 . ما هو أقوى منها وهو اللّعان

 ألنهمـا  ؛أنه ال يلزم من إقامة البينة على زنا الزوجة نفي النسب من غير لعان              -
ى، بينتان ألمرين مختلفين، فكل واحد منهما يحصل بها ما ال يحصل بـاألخر             

 ويكون بالبينة ثبوت الزنـا      ،فباللّعان يحصل نفي النسب وال يحصل ذلك بالبينة       
 .وإقامة الحد على الزوجة، وال يكون ذلك باللّعان

النسب الثابت بالفراش ال ينتفي باللّعان ما دام يولد لمثل الزوج، كذلك ال يجوز               -
   .استخدام البصمة الوراثية للتحقق من صحة النسب الثابت

   :وصياتالت
توصي الباحثة الباحثين وطالب العلم المسلمين االهتمام بكل ما هو جديد مـن              -

 .العلوم بما يخدم اإلسالم والمسلمين
توعية وتثقيف األقليات المسلمة في الدول الغير مسلمة باألحكام الفقهية المتعلقة            -

ـ وبإثبات النسب ونفية بوسائل اإلثبات المستحدثة تحليل فصائل الـدم،         صمة الب
 . الوراثية



– 

  )٢٦١٢(

  : المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -
، تحقيـق عبـد الـسالم       )ه٣٧٠(الجصاصأحمد بن علي أبو بكر الرازي       أحكام القرآن،    -

 . م١٩٩٤-ه١٤١٥ ط،،بيروت-شاهين، دار الكتب العلمية
 ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين الشنقيطي، ط، المدينـة الـسلفية              -

 .م١٩٨٠-ه١٤٠٠
، ) ه٢٠٤ت(أبو عبداهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الـشافعي            األم،   -

 ).بدون(لبنان، ط -بيروت-دار الفكر
زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري،      : أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف       -

 .إلسالميدار الكتاب ا: ، الناشر)هـ٩٢٦: المتوفى(زين الدين أبو يحيى السنيكي 
: ، المؤلـف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف   -

ـ ٨٨٥: المتوفى(عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي            : ، تحقيق) ه
هجـر  : الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر، الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي  

األولـى،  : جمهورية مصر العربية، الطبعة   -والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة   للطباعة  
 .م١٩٩٥-ه١٤١٥

إعالم الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيـوب المعـروف                  -
  .ه١٤٢٣، ١، دار ابن الجوزي، ط)ه٧٥١ت(بابن قيم الجوزية 

، دار  )م٢٠٠٦-ه١٤٢٦(،  ١ن األشـقر، ط   أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، محمد سليما       -
 . األردن-النفائس

  .القاهرة- دار الفكرم،١٩٨٧-ه١٣٧٧،ةاألحوال الشخصية، اإلمام محمد أبو زهر -
عبداهللا محمد الجبوري ، كلية الشريعة والدراسات       . د.األقليات المسلمة وتغير الفتوى ، أ      -

 اإلسالمية ، جامعة الشارقة
محمد سليمان األشقر، ضمن أعمال نـدوة الوراثـة         . ية، د إثبات النسب بالبصمة الوراث    -

لمنظمـة  ا-الكويت، –رؤية إسالمية– والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعالج الجيني  
 . م٢٠٠٠-ه١٤٢١،اإلسالمية للعلوم الطبية



 

 )٢٦١٣(

إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، عائشة إبراهيم أحمد المقادمة، أطروحـة جامعيـة،               -
-ه١٤٣٣،  فلـسطين -ةغـز ،  ، الجامعـة اإلسـالمية    ةذ الدكتور مازن هني   إشراف األستا 

 . م٢٠١٢
عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد          : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف      -

الثانيـة،  : دار الكتـب العلميـة، الطبعـة   : ، الناشر)هـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي  
 ١٩٨٦١-هـ ١٤٠٦

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن          : لهداية، المؤلف البناية شرح ا  : الكتاب -
دار الكتب العلميـة  : ، الناشر)هـ٨٥٥: المتوفى(حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني  

 . م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠األولى، : الطبعة، بيروت، لبنان-
لمعـروف  زين الدين بن إبراهيم بن محمـد، ا       : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف      -

تكملة البحر الرائـق لمحمـد بـن    : ، وفي آخره )هـ٩٧٠: المتوفى(بابن نجيم المصري    
منحة الخـالق  : ، وبالحاشية) هـ١١٣٨ت بعد  (حسين بن علي الطوري الحنفي القادري       

 .بدون تاريخ-الثانية: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: البن عابدين، الناشر
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن     : مؤلفبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ال     -

ـ ٥٩٥: المتوفى(رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد        –دار الحـديث  : ، الناشـر  )هـ
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: بدون طبعة، تاريخ النشر: الطبعة، القاهرة

سعد الدين مـسعد هاللـي،      . البصمة الوراثية وعالقتها الشرعية دراسة فقهية مقارنة، د        -
 .  القاهرة-، مكتبة وهبه)٢٠١٠-ه١٤٣١(، ١ط

نصر فريد واصل، أعمال وبحوث الـدورة      . البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها، د      -
-ه١٤٢٤ لعـام  ،٣المجلـد  ، السادسة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي في مكة المكرمـة       

 .م٢٠٠٣
ث مقدم للمجمع الفقهي  دراسة فقهية مقارنة، بح  ،البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها     -

الحادي عشر لرابطة العالم اإلسالمي في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة             
   .ه٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١في الفترة من 

 بحـث مقـدم     ، الدكتور وهبه مصطفى الزحيلـي     ،البصمة الوراثية ودورها في اإلثبات     -
 .هجري١٤٢٣ لمؤتمر الهندسة الوراثية بجامعة اإلمارات،



– 

  )٢٦١٤(

علي محيي الدين القره داغـي، أعمـال        . بصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي، د      ال -
، لعام  ٣المجلد  ،  وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي في مكة المكرمة         

 . م٢٠٠٣-ه١٤٢٤
عباس أحمـد البـاز، مـؤتمر       . بصمات غير األصابع وحجيتها في اإلثبات والقضاء، د        -

،  بين الشريعة والقانون، المنعقد بكلية الشريعة والقانون، المجلد الثـاني          الهندسة الوراثية 
 .م٢٠٠٢/مايو/٧-٥ ه،١٤٢٣/صفر/٢٤-٢٢جامعة اإلمارات العربية المتحدة في 

وزارة العدل الـسعودية،    -البصمة الوراثية وإثبات النسب، عبد الرشيد قاسم، مجلة العدل         -
 . ه، السنة السادسة١٤٢٥، رجب ٢٣العدد 

بصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، خليفة علي الكعبـي،             ال -
 . األردن-م، دار النفائس٢٠٠٦-ه١٤٢٦، ١ط

البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، عمر بن محمد السبيل،             -
 .الرياض-م، دار الفضيلة٢٠٠٢-١٤٢٣ ،١ط

ي اإلثبات، وليد العاكوم، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الـشريعة  البصمة الوراثية وأثرها ف  -
-٢٢ والقانون، المنعقد بكلية الشريعة والقانون، المجلد الثاني، جامعـة اإلمـارات فـي            

 .م٢٠٠٢/مايو/٧-٥ ه،١٤٢٣/صفر/٢٤
محمد بن يوسف بن أبي القاسـم بـن يوسـف           : التاج واإلكليل لمختصر خليل، المؤلف     -

دار الكتب  : ، الناشر )هـ٨٩٧: المتوفى( أبو عبد اهللا المواق المالكي       العبدري الغرناطي، 
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٦األولى، : العلمية، الطبعة

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بـن    : التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، المؤلف      -
ـ ٥١٦: المتوفى(محمد بن الفراء البغوي الشافعي       عـادل أحمـد عبـد      : ، المحقـق  ) ه

ـ ١٤١٨األولى،  : دار الكتب العلمية، الطبعة   : الناشر،  موجود، علي محمد معوض   ال - ه
 .م١٩٩٧

إبراهيم بن علي بن محمد،     : تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، المؤلف        -
ـ ٧٩٩: المتـوفى (ابن فرحون، برهان الدين اليعمري       مكتبـة الكليـات    : ، الناشـر  )هـ

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦األولى، : الطبعة، األزهرية



 

 )٢٦١٥(

 دراسـة   ،)ه٤٧٨ت(التبصرة، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن المعـروف بـاللخمي             -
، ١ ط ،قطـر -أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية        . وتحقيق، د 

 .م٢٠١١-ه١٤٣٢
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحـسيني،        : تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف      -

مجموعـة مـن    : ، المحقق )هـ١٢٠٥: المتوفى(الملقّب بمرتضى، الزبيدي    أبو الفيض،   
 .دار الهداية: المحققين، الناشر

محمد بن جرير بن يزيد بن كثيـر بـن غالـب            : جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف      -
: أحمد محمد شـاكر، الناشـر     : ، المحقق )هـ٣١٠: المتوفى(اآلملي، أبو جعفر الطبري     

 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠األولى، :  الطبعةمؤسسة الرسالة،
 .م٢٠١٤-٨-١٥الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، سنة النشر  -
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المـالكي        : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المؤلف      -

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ١٢٣٠: المتوفى(
 وأحمـد البرلـسي     ،)ه١٠٦٩(أحمد سـالمة القليـوبي    : ليوبي وعميرة، المؤلف  حاشيتا ق  -

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥بدون طبعة، : بيروت، الطبعة-دار الفكر:  الناشر)ه٩٥٧ت(عميرة،
 ماجستير في   ،سالم خميس علي الظنحاني   . حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي، د       -

 . القاهرة- لإلصدارات القانونيةم، المركز القومي٢٠١٤، ١القانون الجنائي، ط
محمد بن علي بن محمـد  الِحـصني         الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار،         -

، تحقيق عبـدالمنعم خليـل إبـراهيم ،دار     )ه١٠٨٨ت.(الحصكفيالمعروف بعالء الدين      
  . م٢٠٠٢_ه١٤٢٣_١الكتب العلمية ،ط

لجنائية، المؤتمر العربي األول لعلـوم      دور البصمة الوراثية في قضايا النسب والجرائم ا        -
 .األدلة الجنائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية، إبراهيم عثمان، المؤتمر             -
-١٢الموافـق   ،  ه٤/١١/١٤٢٨-٢ ،العربي األول لعلوم األدلة الجنائية والطب الشرعي      

 . الرياض-م، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية١٤/١١/٢٠٠٧
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن المـالكي        : الذخيرة، المؤلف  -

    محمد حجـي، جـزء     : ١٣،  ٨،  ١جزء  : ، المحقق )هـ٦٨٤: المتوفى(الشهير بالقرافي   



– 

  )٢٦١٦(

دار الغـرب   :  الناشـر  ،ةمحمد بو خبـز   : ١٢-٩،  ٧،  ٥-٣سعيد أعراب، جزء    : ٦،  ٢
 .م١٩٩٤األولى، : بيروت الطبعة-اإلسالمي

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز         : رد المحتار على الدر المختار، المؤلف      -
: بيـروت، الطبعـة  -دار الفكـر  : ، الناشر )هـ١٢٥٢: المتوفى(عابدين الدمشقي الحنفي    

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢الثانية، 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي        : مفتين، المؤلف روضة الطالبين وعمدة ال    -

-المكتـب اإلسـالمي، بيـروت     : زهير الشاويش، الناشر  : ، تحقيق )هـ٦٧٦: المتوفى(
 .م١٩٩١-هـ١٤١٢الثالثة، : الطبعة، عمان-دمشق

أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن       : روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، المؤلف       -
ـ  ٦٧٣: المتوفى(أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة        إبراهيم بن    ، ) هـ

ـ ١٤٣١األولـى،  : دار ابن حـزم، الطبعـة  : الناشر، عبد اللطيف زكاغ  : المحقق - هـ
 .م٢٠١٠

: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف              -
 بن محمد بن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي ثـم      أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد       

ـ ٦٢٠: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي    مؤسـسة  : ، الناشـر )هـ
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية : الطبعة، الريان للطباعة والنشر والتوزيع

 بـن   أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد          : سنن أبي داود، المؤلف    -
محمد محيي الدين عبد الحميد،     : ، المحقق )هـ٢٧٥: المتوفى(عمرو األزدي السِجستاني    

 .بيروت-المكتبة العصرية، صيدا: الناشر
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النـسائي           : السنن الكبرى، المؤلف   -

شعيب : شرف عليه حسن عبد المنعم شلبي، أ    : ، حققه وخرج أحاديثه   )هـ٣٠٣: المتوفى(
بيـروت،  -مؤسسة الرسالة : عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الناشر      : قدم له ،  األرناؤوط

 .م٢٠٠١- هـ١٤٢١األولى، : الطبعة
 تحقيق شـعيب    ،  )ه٢٧٣( ابن ماجه أبو عبداهللا محمد بن يزيد القزويني          سنن ابن ماجه،   -

  .، دار الرسالةاألرناؤوط، عادل المرشد، محمد بللب، عبد اللطيف حرز اهللا



 

 )٢٦١٧(

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراسـاني،  : السنن الكبرى، المؤلف   -
دار الكتب  : محمد عبد القادر عطا، الناشر    : ، المحقق )هـ٤٥٨: المتوفى(أبو بكر البيهقي    
 .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤الثالثة، : لبنان، الطبعة-العلمية، بيروت

 الزرقـاني عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد         ل،  شرح الزرقاني على مختصر خلي     -
  .م٢٠٠٢، ١، دار الكتب العلمية، ط)ه١٠٩٩(

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المـالكي   : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المؤلف      -
 . وبدون تاريخ،بدون طبعة: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ١٢٣٠: المتوفى(

قاسـم بـن   : لى متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني، المؤلف    شرح ابن ناجي التنوخي ع     -
ـ ٨٣٧: المتوفى(عيسى بن ناجي، التنوخي القيرواني     أحمـد فريـد   : عتنـى بـه  ا، )هـ

 لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت: المزيدي، الناشر
صـحيح  - وسـننه وأيامـه    الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول اهللا           -

محمد زهير :  محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، المحقق        :البخاري، المؤلف 
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمـد  (دار طوق النجاة : بن ناصر الناصر، الناشر 

 .هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة، )فؤاد عبد الباقي
ـ  : المؤلف، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا       - ن مـسلم ب

محمد فؤاد عبـد    : ، المحقق )هـ٢٦١: المتوفى(الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري      
 .بيروت-دار إحياء التراث العربي: الباقي، الناشر

أبو نصر إسماعيل بن حمـاد الجـوهري    :  تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف     ،الصحاح -
دار العلـم   : ناشـر أحمد عبد الغفـور عطـار، ال      : ، تحقيق )هـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي  
 .م١٩٨٧- هـ١٤٠٧الرابعة : بيروت، الطبعة-للماليين

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن قـيم               : الطرق الحكمية، المؤلف   -
 وبـدون   ،بدون طبعـة  : مكتبة دار البيان، الطبعة   : ، الناشر )هـ٧٥١: المتوفى(الجوزية  

 .تاريخ
 .عمان-م، دار الشروق٢٠٠٥، ١عايش زيتون، ط، )بيولوجيا اإلنسان(علم حياة اإلنسان  -
        ن حجـر العـسقالني    لإلمام الحافظ أحمد بن علي ب     فتح الباري بشرح صحيح البخاري،       -

 . ، دار الريان)ه.٨٥٢( 



– 

  )٢٦١٨(

الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، أحمـد بـن عبـد الـرحمن                  -
  .الساعاتي، دار إحياء التراث اإلسالمي

دار الفكـر،  : لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخـي، الناشـر    : الفتاوى الهندية، المؤلف   -
 .هـ١٣١٠الثانية، : الطبعة

محمد بن حمزة بن محمـد، شـمس الـدين          : فصول البدائع في أصول الشرائع، المؤلف      -
محمد حسين محمـد حـسن      : المحقق) هـ٨٣٤: المتوفى(الرومي  ) أو الفَنَري (الفناري  
 م،١٤٢٧-م٢٠٠٦األولـى،   : لبنان الطبعة -دار الكتب العلمية، بيروت   : ل، الناشر إسماعي

 .٢٨٣، ص١ج
أبو العباس شهاب الـدين أحمـد بـن     : أنوار البروق في أنواء الفروق، المؤلف     ،  الفروق -

ـ ٦٨٤: المتوفى(إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي         عـالم  : ، الناشـر  )هـ
 . وبدون تاريخ،بدون طبعة: الكتب، الطبعة

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بـابن الهمـام   : فتح القدير، المؤلف  -
 . وبدون تاريخ،بدون طبعة: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ٨٦١: المتوفى(

مطبوع  (،»الدر المختار شرح تنوير األبصار    « عين األخيار لتكملة رد المحتار على        ةقر -
) محمد أمين المعروف بابن عابـدين     (عالء الدين محمد بن     :  المؤلف ،)ربآخر رد المحتا  

ـ ١٣٠٦: المتوفى(بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي     دار : ، الناشـر )هـ
 لبنان -الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

م محمـد  ، جامعة اإلما.العجالنبن سليمان بن محمد القضاء بالقرائن المعاصرة، عبد اهللا       -
 .م٢٠٠٦_ه١٤٢٧_١بن سعود الرياض ، ط

مجد الدين أبو طاهر محمد بـن يعقـوب الفيـروز أبـادي             : القاموس المحيط، المؤلف   -
محمد : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف      : تحقيق،  )هـ٨١٧: المتوفى(

بنـان،  ل-مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت      : الناشر،  نعيم العرقسوسي 
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة

 . م١٩٨٨-ه١٤٠٨، سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق. القاموس الفقهي، د -
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البـر          : الكافي في فقه أهل المدينة، المؤلف      -

محمد محمد أحيد ولد ماديـك      : ، المحقق )هـ٤٦٣: المتوفى(بن عاصم النمري القرطبي     



 

 )٢٦١٩(

: المملكة العربية السعودية، الطبعة   -الرياض-مكتبة الرياض الحديثة  : الناشر،  الموريتاني
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الثانية، 

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن         : كشاف القناع عن متن اإلقناع، المؤلف      -
 .دار الكتب العلمية: ، الناشر)هـ١٠٥١: المتوفى(إدريس البهوتي الحنبلي 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابـن منظـور             : رب، المؤلف لسان الع  -
: بيروت، الطبعة -دار صادر : ، الناشر )هـ٧١١: المتوفى(األنصاري الرويفعي اإلفريقي    

 .م١٤١٤، الثالثة
، دار إحيـاء التـراث      )ه٦٧٦ت (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، اإلمام النووي        -

 .٢ طبيروت،-العربي
، تحقيـق  )هـ١٧٩: المتوفى( مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني          الموطأ، -

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمـال الخيريـة     : محمد مصطفى األعظمي، الناشر   
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥األولى، : اإلمارات، الطبعة-أبو ظبي-واإلنسانية

 الـوداعي، دار  المستدرك على الصحيحين، الحاكم، تحقيق أبـو عبـد الـرحمن مقبـل            -
  .الحرمين، تحقيق شعيب األرناؤوط، عادل المرشد، محمد بللي، عبد اللطيف حرز اهللا

: المتـوفى (محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمـة السرخـسي            : المبسوط، المؤلف  -
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤: بيروت، تاريخ النشر-دار المعرفة: ، الناشر)هـ٤٨٣

: المتـوفى (الك بـن عـامر األصـبحي المـدني          مالك بن أنس بن م    : المدونة، المؤلف  -
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر، )هـ١٧٩

شمس الدين، محمد بـن أحمـد     : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المؤلف        -
: دار الكتب العلميـة، الطبعـة     : ، الناشر )هـ٩٧٧: المتوفى(الخطيب الشربيني الشافعي    

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥ألولى، ا
أبو اسحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف      : المهذب في فقه اإلمام الشافعي، المؤلف     -
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  :ملخص البحث باللغة العربية
يتناول هذا البحث دافعاً أساسياً من     

دوافع مخالفة ابن مالك للنحاة، وهو 
االستشهاد بالحديث الشريف، وذلك من خالل 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت :كتاب
 البحث بالعنوان ناالجامع الصحيح، وقد وسم
الف النحاة ألسباب السابق، ألن ابن مالك خ

عديدة يأتي في مقدمتها الخالف الذي ينطلق 
من االستشهاد بالحديث وتوجيهه النحوي 

كتاب شواهد  البحث خصوقد ،  لهوالداللي

 ABSTRACT : 
This research deals with a 
fundamental motive for the 
violation of Ibn Malik for the 
grammarians, namely, citing the 
prophet hadith, through the book: 
Evidence of clarification and 
correcting the problems of the 
Saheeh Jamea. We have 
described the research with the 
previous title, because the Ibn of 
Malik violated the grammarians 
for many reasons. The first one is 
the disagreement which stems 

                                         
رقـم ورمـز    -المرحلة البحثية الـسابعة   -مي بجامعة نجران     هذا البحث مدعوم من عمادة البحث العل       (*)
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   كلية العلوم واآلداب بشرورة– بقسم اللغة العربية–أستاذ مساعد 

   المملكة العربية السعودية-جامعة نجران
   قسم اللغة العربية وآدابها-نحو والصرف والعروض المساعدأستاذ ال

   جامعة الوادي الجديد-كلية اآلداب
  

  كلية العلوم واآلداب بشرورة- بقسم الدراسات اإلسالمية–أستاذ مساعد 
  . المملكة العربية السعودية-جامعة نجران

   قسم الشريعة اإلسالمية–اعد أستاذ الشريعة اإلسالمية المس
   جامعة المنيا-كلية دار العلوم
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التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع 
 على منطلق ابن مالك في وركزالصحيح 

خالفه مع النحاة، وكذلك ينظر في الحديث 
ته وحجيته في المستشهد به لبيان درج

يتثبت من الحديث روايةً واالستشهاد، 
  .ودرايةً
وقد يكون مفيداً أن يعرج البحث على      

ما ذكره ابن مالك من توجيهات أغفلها النحاة 
أو خفيت عليهم على حد تعبير ابن مالك، 
وبيان توجيه ابن مالك للشاهد مقارنةً بموقف 

عد النحاة السابقين له؛ذلك ألن هذا الكتاب ي
من أبرز مؤلفات ابن مالك التي ركزت على 
الشواهد الحديثية وقامت في المقام الرئيس 

  .أحاديث صحيح البخاريحول 
 دافع معالجة رأى الباحثانمن أجل ذلك 

الخالف األساسي بين ابن مالك والنحاة من 
وهواالستشهاد ، خالل كتابه سالف الذكر

 بالحديث الشريف وبيان توجيه ابن مالك
ر ذلك في توجيه القاعدة النحوية، ناهيك وأث

عن التثبت من قسم كبير من شواهد ابن 
  .مالك في مؤلفاته

اعتمد البحث المنهج الوصـفي     وقد  
التحليلي، الذي يصف الظـاهرة موضـوع       
الدراسة من خالل قـراءة تحليليـة لكتـاب         
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع     

وية الخالفية  الصحيح، ثم تحديد المسائل النح    
التي تنطلق من الحديث الشريف، بعد ذلـك        

from Hadith citation and his 
grammatical and semantic 
guiding. The research has 
devoted the book evidence of 
clarification and correction to the 
problems of the Saheeh Jamea 
and focused on the premise of 
Ibn of Malik in his dispute with 
the grammarians, as well as 
considering the Hadith quoted to 
show its degree and likelihood in 
the citation, and verify the Hadith 
in terms of narration and 
knowledge. 
     It may be useful to limit the 
research to what directions the 
Ibn Malik said overlooked by the 
grammarians or hidden according 
to the words of the Ibn Malik, 
and the guidance of Ibn Malik of 
the evidence compared to the 
position of the former 
grammarians, because this book 
is one of the most important 
works of Ibn Malik, which 
focused on Hadith evidences, 
mainly on the hadith of Saheeh 
al-Bukhaari. 
For this reason, the researchers 
saw the treatment of the main 
argument between the Ibn Malik 
and the grammarians through his 
aforementioned book, that is the 
citation of the Hadith and the 
guidance of Ibn Malik, and the 
effect of this in guiding the 
grammatical rule, not to mention 
verification of a large part of Ibn 
Malik's evidence in his writings. 
The research adopted descriptive 
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 ويبـين يوضح موقف ابن مالك من المسألة،       
 علـى التوجيـه     ويعرجموقف النحاة كذلك،    

النحوي للفظ الحـديث مـع بيـان درجتـه          
  .ورواياته، والحكم عليه، والتثبت منه

 

analytical method, which 
describes the phenomenon of the 
study subject through an 
analytical reading of the book of 
evidences of clarification and 
rectification of the problems of 
the Saheeh Jamea, and then 
determine the controversial 
grammatical issues that arise 
from the Hadith, and then clarify 
the position of Ibn Malik and 
grammarians too. It goes through 
the grammatical direction of the 
Hadith word with the statement 
of its degree and narratives, and 
the judgment, and its varification. 
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)االستشهاد بالحديث (من دوافع مخالفة ابن مالك للنحاة   
  (*)دراسة في شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح

  (*)عاطف عبد العزيز معوض عيد/ الدكتور
  (*)غادة محمد عبد الرحيم محمد / الدكتورة 

  :اإلطار العام: أوالً
  : ـ موضوع البحث١

وهو االستشهاد ، اً أساسياً من دوافع مخالفة ابن مالك للنحاة    يتناول هذا البحث دافع
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع :وذلك من خالل كتاب، بالحديث الشريف

ألن ابن مالك خالف النحاة ألسباب عديدة ،  البحث بالعنوان السابقناوقد وسم، الصحيح
 بالحديث وتوجيهه النحوي والداللييأتي في مقدمتها الخالف الذي ينطلق من االستشهاد 

وال يعنى البحث بما عالجته الدراسات والبحوث السابقة عليه من عرض لموقف ، له
النحاة قدامى ومحدثين من االستشهاد بالحديث وسرد ألدلة المانعين والمجيزين 

 شخصية ابن مالك بتناولال يعنى البحث أيضاً و، بهوالمتوسطين حول االستشهاد 
لكن البحث يخص ،  أو النحوية أو غير ذلك مما ال داعي إلعادته في هذا البحثاللغوية

كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ويركز على منطلق ابن 
وكذلك ينظر في الحديث المستشهد به لبيان درجته وحجيته ، مالك في خالفه مع النحاة

  .ودرايةًيتثبت من الحديث روايةً و، في االستشهاد
وقد يكون مفيداً أن يعرج البحث على ما ذكره ابن مالك من توجيهات أغفلها      

 وبيان توجيه ابن مالك للشاهد مقارنةً ، النحاة أو خفيت عليهم على حد تعبير ابن مالك
بموقف النحاة السابقين له؛ذلك ألن هذا الكتاب يعد من أبرز مؤلفات ابن مالك التي 

  .أحاديث صحيح البخاريد الحديثية وقامت في المقام الرئيس حول ركزت على الشواه

                                         
رقـم ورمـز    -المرحلة البحثية الـسابعة   - هذا البحث مدعوم من عمادة البحث العلمي بجامعة نجران           (*)

  .١٥/٠١٧/NU/SHED:المشروع البحثي هو
 المملكـة العربيـة   -جامعة نجران – واآلداب بشرورة     كلية العلوم  – بقسم اللغة العربية   – أستاذ مساعد    (*)

 .السعودية
 المملكـة   -جامعة نجـران  – كلية العلوم واآلداب بشرورة      – بقسم الدراسات اإلسالمية   – أستاذ مساعد    (*)

 .العربية السعودية
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 دافع الخالف األساسي بين ابن مالك والنحاة من معالجة رأى الباحثانمن أجل ذلك 
وأثر  وهواالستشهاد بالحديث الشريف وبيان توجيه ابن مالك، خالل كتابه سالف الذكر

 من قسم كبير من شواهد ابن مالك في ناهيك عن التثبت، ذلك في توجيه القاعدة النحوية
  .مؤلفاته

  : الدراسات السابقة-٢
إالَّ أن هنـاك    ؛ بموضوع البحـث   –  الباحثين  على حد اطالع   –لم تُعن دراسة    

 وكذلك تناولت شخصية ابـن      -نا كما أسلف  –دراسات تناولت قضية االستشهاد بالحديث      
  : في هذا الصددليها عناومن الدراسات التي اطلع)اللغوية أو النحوية(مالك

انتظمـت  ،  دراسـة تحليليـة وصـفية     .ـ دور ابن مالك فـي علـم النحـو         ١
، وأغراضـه ،  مقدمـة وخلفيـة للبحـث     :تناول الباب األول  ،  الدراسة في خمسة أبواب   
، لمحـة عـن حيـاة ابـن مالـك         :وجاء الباب الثاني عـن    ،  والمنهج واإلطار النظري  

أمـا البـاب الثالـث    ، ومؤلفاتـه ، وتالميـذه وشـيوخه  ، ورحلته العلميـة ، وترجمة له 
عـن إسـهام ابـن مالـك        :والباب الرابع ،  علم النحو العربي والمذاهب النحوية    :فخص

أمـا البـاب الخـامس      ،  في علم النحو وآراء ابن مالك في بعـض القواعـد النحويـة            
والدراسـة بهـذا   ؛فاختتمت به الدراسـة وقـد اشـتمل علـى الخالصـة واالقتراحات        

رق باب الخالف النحوي عنـد ابـن مالـك فـي كتابـه شـواهد          التناول السابق لم تط   
ولـم تـذكر اعتمـاده علـى توجيـه          ،  التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح    

  .)١(الحديث في خالفه مع النحاةـ
تخريجـاً  )شرح التـسهيل  (شواهد ابن مالك من الحديث الشريف في كتاب        ـ٢

التسهيل من وجهـة نظـر علـم        عالجت الدراسة األحاديث الواردة في شرح       ،  ودراسة
عالجـت  ،  فجاءت في مقدمة وتمهيـد وفـصلين وخاتمـة        ) التخريج والدراسة (الحديث
مشكلة الدراسة وأهميتها ومنهج البحث والمحددات والدراسات الـسابقة وخطـة      :المقدمة
أما الفـصل  ، والتعريف بكتاب شرح التسهيل، وتناول التمهيد ترجمة البن مالك،  الرسالة

حيـث  ،  مسألة االحتجاج بالحديث في النحو ونظريته عند اإلمام ابن مالك         :اولاألول فتن 
                                         

ـ   ،  دراسة تحليلية وصفية  .دور ابن مالك في علم النحو     ،  )عناية(الكريمة:حول ذلك ينظر  )١( ى بحث مقدم إل
كلية اآلداب بجامعة سونن كاليجاكا جوكجاكرتا اإلسالمية الحكومية إلتمام بعض الشروط للحـصول علـى         

 . م٢٠٠٨، اللقب العالمي في علم اللغة العربية وآدابها
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ثـم جـاء الفـصل الثـاني     ، إلـخ ...عرض لمذهب المانعين والمجيزين والمتوسـطين   
والدراسة تولي األحاديث   ،  دراسة األحاديث مرتبة حسب ورودها في كتاب التسهيل       :عن

لى الخالف النحوي المبني على     عناية خاصة من حيث ضوابط المحدثين دون التطرق إ        
وهي دراسة في علم الحديث ارتبطت بشرح التسهيل ولم ترتبط بكتاب شواهد            ،  الحديث

  .)١(التوضيح والتصحيح
ـ مشكالت صحيح البخاري النحوية والتصريفية بين ابـن مالـك وشـراح             ٣

 ذكر الباحث أن دراسته جاءت لتبرز موقف شراح صحيح البخـاري مـن              )٢(الصحيح
وكذلك بيان موقـف هـؤالء   ، ج ابن مالك وتوجيهه للمشكالت الواردة في الصحيح     تخري

وإظهار منهجهم فـي  ، المحدثين من قضية االستشهاد بالحديث في إثبات القواعد النحوية     
تنـاول  ،  وقد انتظمت الدراسة في مقدمة وتمهيد وقسمين وفهـارس        ،  التوجيه والتخريخ 

والتعريـف  ،  ستـشهاد بالحـديث الـشريف     لمحة عن موقف النحويين مـن اال      :التمهيد
والتعريـف بـشراح    ،  شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجـامع الـصحيح       :بكتاب

، مشكالت صحيح البخاري النحوية والصرفية    : أما القسم األول فتناول   ،  صحيح البخاري 
ثم جـاء القـسم   ، وقد تضمن هذا القسم المشكالت النحوية والمشكالت الصرفية المشكلة     

، الدراسة المنهجية وتضمن ما اتفق عليه الـشراح ومـا اختلفـوا عليـه             :ني ليخص الثا
  .وانتهى بخاتمة تشمل أهم النتائج، ومنهجهم في التوجيه ثم التقويم

دراسة مستفيضة لظاهرة االستشهاد ، الحديث النبوي في النحو العربي ـ٤
ثر شروح ألفية ابن بالحديث في النحو العربي ودراسة نحوية لألحاديث الواردة في أك

                                         
شـرح  (شواهد ابن مالك من الحديث الشريف في كتاب        ،  )محمد كمال درويش  (الرمحي:حول ذلك ينظر  )١(

رسالة مقدمة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحـديث            ،تخريجاً ودراسة   )التسهيل  
 . م٢٠٠٧آيار ، الجامعة األردنية، كلية الدراسات العليا، الشريف

مشكالت صحيح البخاري النحوية والتصريفية بين ابن مالـك        ،  )إبراهيم بن محمد  (العيد:حول ذلك ينظر  )٢(
، في النحـو والـصرف    )الماجستير(وع البحثي لمرحلة العالمية   بحث مقدم لتسجيل المشر   ،  وشراح الصحيح 

 – ١٤٣٣ ، قسم النحو والصرف وفقـه اللغـة  ، كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   
 . هـ١٤٣٤



& 

 )٢٦٢٩(

البحث الخالف في االحتجاج بالحديث النبوي؛فعرض لصحة االحتجاج  تناول، )١(مالك
، وعرض لالتجاه الذي يرفض االستشهاد واالحتجاج به صراحة، بالحديث النبوي

ن بالحديث بوصفه لم يع إال أنه، لمذهب التوسط بين المنع والجواز-أيضاً–وعرض
  .ناهيك عن عنايته بشواهد التوضيح والتصحيح، دافعاً للخالف النحوي

شواهد التوضيح والتصحيح لمـشكالت     (ـ الفكر النحوي البن مالك في كتابه      ٥
وبيـان  ،  تهدف الدراسة إلى الكشف عن شخصية ابن مالك النحويـة         ،  )الجامع الصحيح 

شواهد التوضيح  :وذلك من خالل كتاب   ،  موقفه من السماع والقياس وبيان مذهبه النحوي      
وقد انتظمت الدراسة في خمسة فصول جـاء        ،  )٢()التصحيح لمشكالت الجامع الصحيح   و

والفـصل الثـاني    ،  كتاب شواهد التوضيح بـين كتـب ابـن مالـك          :الفصل األول عن  
القيـاس  :والثالـث عـن   ،  األصول النحوية عند ابن مالك في كتابه شواهد التوضيح        :عن

ثم جـاء الفـصل الخـامس       ،  الحالوالرابع عالج اإلجماع واستصحاب     ،  والعلة النحوية 
ثم جاءت الخاتمة ترصد ما جاء فـي الدراسـة مـن            ،  مذهب ابن مالك النحوي   :ليعالج

وقد انتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن ابن مالك يحترم السماع           ،  استنتاجات وتعميمات 
 كما أنـه يميـل      ،  ويأخذ بالقياس واستصحاب الحال   ،  وال سيما الحديث الشريف   ،  كثيراً

ويبتعد عن التأويـل    ،  ويؤثر الوضوح باألخذ بظاهر النصوص    ،  يراً إلى النحو الكوفي   كث
  .والتقدير

وقد تضمن البحث مذاهب )٣(، ـ موقف النحاة من االحتجاج بالحديث٦
وعرضت للنحاة ، وعرضت الباحثة لنحاة ما قبل االحتجاج، االحتجاج بالحديث

  .المحتجين

                                         
دراسة مستفيضة لظاهرة االستـشهاد     ،  الحديث النبوي في النحو العربي    ،  )محمود(فجال:حول ذلك ينظر  )١(

، الطبعة الثانية ،  ي النحو العربي ودراسة نحوية لألحاديث الواردة في أكثر شروح ألفية ابن مالك            بالحديث ف 
 . م١٩٩٧- ه١٤١٧، الرياض، دار أضواء السلف

شـواهد التوضـيح    (ابن مالك في كتابه     :الفكر النحوي ل  ،  )أحمد عبد السالم  (الرواشدة  :حول ذلك ينظر  )٢(
الة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا استكماالً لمتطلبات الحصول         رس) الصحيحوالتصحيح لمشكالت الجامع    

 . م٢٠٠٧، جامعة مؤتة، قسم اللغة العربية وآدابها، على درجة الماجستير في النحو
، موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف، منـشورات وزارة         ) خديجة( الحديثي  : حول ذلك ينظر  )٣(

 . م١٩٨١ ، )٢٦٥(العراقية، سلسلة دراساتالثقافة واإلعالم، الجمهورية 



– 

  )٢٦٣٠(

ية في كتابه شواهد التوضيح لمشكالت الجامع ـ ابن مالك وجهوده النحوية والصرف٧
ا خاتمة ميحتوي البحث على ثالثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد وتعقبه، )١(الصحيح
فأما المقدمة فقد تناولت أهمية الموضوع وجهود العلماء السابقين في ؛وفهارس

لمي والمنهج الع،وأهم المصادر والمراجع التي ساعدت في إعداد هذا البحث،الموضوع
وقد تناول الفصل األول عصر ابن مالك .ومحتويات البحث،الذي سار عليه الباحث

أما الفصل الثاني فقد تناول القضايا النحوية في .وفيه ثالثة مباحث، وحياته وآثاره
وتناول الفصل الثالث القضايا الصرفية في الكتاب .الكتاب وفيه ثالثة مباحث مثل سابقه

 فإنها تناولت ملخصاً للبحث وأهم ما توصلت إليه من وأما الخاتمة. في مبحثين
 تختلف عن المسائل هذا البحثوتجدر اإلشارة إلى أن المسائل التي عالجها .نتائج

  .ها تلك الدراسةوالقضايا التي عالجتْ
تناول الباحث عشر ، )٢(ـ الدرس النحوي في شواهد التوضيح والتصحيح البن مالك٨

وقد تخيرها الباحث بعناية ألسباب موضوعية ، كتابالمسائل  من مجموع مسائل 
ومعاني الحروف، واللهجات، هذه المسائل عالجت الحذف، باإلضافة لالختيار الذاتي ،

ولم يدرس البحث جميع المسائل النحوية ، وما يناقش الوظائف النحوية للمفردات
 الحديث الشريف ولم يركز على المسائل المشكلة التي اتخذت من، الواردة في الكتاب

 تختلف عن المسائل بحثناورغم ذلك فإن المسائل التي تناولها ، منطلقاً للخالف النحوي
  .التي عالجها الباحث في دراسته السابقة

أو ،  ورغم تعدد هذه الدراسات وتنوعها بين ما يركز على شخصية ابن مالـك            
 هذه الدراسات لم تـشر  ل جفإن، يعالج قضية نحوية أو صرفية بعينها من خالل مؤلفاته      
وإن كان ثمة إشارة فهي إشـارة  ، من قريب أو بعيد إلى القضية التي يتناولها هذا البحث   

 هـذه القـضية     معالجة  الباحثان ؛لذا ارتأي ناهيك عن اختالف المنزع والمعالجة    جزئية؛  

                                         
، ابن مالك وجهوده النحوية والـصرفية فـي كتابـه شـواهد     )محمد تركي نايف(حميد:حول ذلك ينظر  )١(

سليمان يوسف خاطر، أطروحة ماجستير ، جامعة أم درمان         / التوضيح لمشكالت الجامع الصحيح ؛إشراف    
 . م٢٠٠٨راسات النحوية  واللغوية، ، معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي، قسم الد

، الدرس النحوي في شواهد التوضيح والتصحيح البن مالك      )صالح عبد العظيم    (الشاعر:حول ذلك ينظر  )٢(
 . م٢٠١١، بحث منشور بالمجلة العلمية ، كلية اللغة العربية بأسيوط،  العدد الثالثون، الجزء الثالث نوفمبر 



& 

 )٢٦٣١(

نظراً لقيمتها في الدرس النحوي والدرس الداللي من خالل كتـاب شـواهد التوضـيح               
  .يح لمشكالت الجامع الصحيحوالتصح

  : المنهج واألدوات-٣
الذي يصف الظـاهرة موضـوع      ،  اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي     

الدراسة من خالل قراءة تحليلية لكتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمـشكالت الجـامع            
د ذلـك  بع، ثم تحديد المسائل النحوية الخالفية التي تنطلق من الحديث الشريف،  الصحيح

 علـى التوجيـه     ويعرج،   موقف النحاة كذلك   ويبين،  يوضح موقف ابن مالك من المسألة     
  .والتثبت منه، والحكم عليه، النحوي للفظ الحديث مع بيان درجته ورواياته

  : مجموعة من األدوات تتمثل فيينولذلك فالبد أن تتوافر للباحث
ة من أجل قراءة كتاب  على الوصف والتحليل للنصوص التراثيما قدرته:أوالً

 على ماوقدرته، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح قراءة تحليلية
  .إعادة قراءة النص التراثي القديم قراءة جديدة في ضوء معطيات علم الرواية والدراية

 سابقة  على ربط النص بما سيق حوله من آراء نحوية مختلفةما قدرته:ثانياً
  . لهأو الحقة، عليه

  . على الترجيح بين رأي ابن مالك في المسألة وآراء النحاةما قدرته:ثالثاً
  . على فهم مراد ابن مالك من التوجيه ما قدرته:رابعاً

  : الكشف عنالبحث احاول هذي :البحث أهداف - ٤
أهمية كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح في :أوالً

  .الدرس النحوي
هج ابن مالك في معالجة القضايا النحوية من خالل شرحه للحديث من:ثانياً

  .الشريف
بيان موقف ابن مالك من الحديث من حيث االعتماد على الروايات :ثالثاً

  .المختلفة أو المشهورة وفقاً لما يظهر في ثنايا البحث
تحرير رأي ابن مالك وبيان موقفه من القضايا النحوية التي عالجها في :رابعاً

  .لكتابا



– 

  )٢٦٣٢(

موقف النحاة من القضايا التي عالجها ابن مالك في شـواهد التوضـيح             :خامساً
أو ما نعني به ثمرة الخـالف النحـوي حـول           ،  والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح   

  .القضايا موضوع الدراسة
  :حدود البحث] ٥[

  :فقد تم تقسيم البحث إلى، وفي إطار األهداف المحددة للبحث  
  :عام للبحث ويشتمل علىاإلطار ال: أوالً

  .موضوع البحث - ١
 .الدراسات السابقة - ٢
 .المنهج واألدوات - ٣
 .أهداف البحث - ٤
 .حدود البحث - ٥
  .البحثنبذة عن الكتاب موضوع : ثانياً
  .شواهد التوضيحمنهج ابن مالك في : ثالثاً

  :القضايا موضع الخالف :رابعاً 
  .)إذا(و )إذ(داللة الزمن ل ـ ١
  .لجواب ماضياً لفظاً ال معنى ـ وقوع الشرط مضارعاً وا٢
  . ـ في اجتماع ضميرين بين االتصال واالنفصال٣
 . ـ رفع المستثنى بعد إال٤
  .عارياً ما بعدها من الالم الفارقة، المخففة المتروكة العمل) إن( ـ  في استعمال ٥
  . ـ في العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار٦
  . ـ ثبوت خبر المبتدأ بعد لوال ٧
  .ـ حذف الموصول وداللة الصلة عليه ٨
  .واستعماالتها)رب(معنى ـ ٩

  .ومراجع البحثوتشتمل على أهم النتائج :الخاتمة:خامساً



& 

 )٢٦٣٣(

   : موضوع البحثنبذة عن الكتاب:ثانياً
يقول ابن ، فقط)التوضيح(منها ما أثبته بأنه، اختلفت المصادر في تسمية هذا الكتاب

ومنها ما أطلق .)١("ري كتاباً سماه التوضيحوأملى على صحيح البخا:"قاضي شهبة
وبعض ، )٣()شواهد التوضيح(  أسماهنومنها م)٢()إعراب مشكل البخاري:(عليه

إنما ورد في النظم مشيراً إليه بأنه إعراب ، لم تنص على اسم الكتاب صراحة المصادر
  :)٤(وذلك في قول الناظم، أحاديث صحيح البخاري

  وأعرب توضـيحاً أحاديـث ضـمنت      
  

ــهال   ــام وس ــاري اإلم ــحيح البخ   ص
ــةً    ــق رفع ــين الخالئ ــه ذا ب   ويكفي

  
ــالً   ــصطفى متوس ــي الم ــد النب   وعن

التوضيح في إعراب أشياء من مشكالت (    ونجده في مصادر أخرى بعنوان  
  .)٦()إعراب بعض أحاديث البخاري(وفي غيرها بعنوان، )٥()البخاري

                                         
 هـ،  طبقات النحاة واللغويين، ٨٥١الدين األسدي الشافعي، المتوفى سنة اإلمام تقي   ) ابن قاضي شهبة  )(١(

 .١٣٥ص . م١٩٧٤- ١٩٧٣محسن عياض، مطبعة النعمان، / الدكتور:تحقيق
إحـسان عبـاس،    / فوات الوفيات والذيل عليها، ، تحقيق الـدكتور )  هـ٧٦٤محمد بن شاكر    ( الكتبي)٢(

 .٤٠٨المجلد الثالث دار صادر ، بيروت،  ص 
 هـ،  البلغة في تراجم أئمـة النحـو واللغـة،    ٨١٧-٧٢٩) مجد الدين محمد بن يعقوب  (الفيروزابادي  )٣(

عبد الباقي بـن عبـد      (اليماني  :، وينظر أيضاً  ٢٧٠،  ص     طبعة منقحة وموسعة   –محمد المصري   / تحقيق
ـ ٧٤٣-٦٨٠)المجيد   / الـدكتور / قيق م،  إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، تح       ١٣٤٢-١٢٨١/ ه

  .٣٢١ م،  ص ١٩٨٦-هـ١٤٠٦عبد المجيد دياب، الطبعة األولى شركة الطباعة العربية السعودية، 
بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة ،          )  هـ   ٩١١الحافظ جالل الدين عبد الرحمن      (السيوطي  )٤(

بعة عيسى البابي الحلبي وشركاه  طبع بمط- الطبعة االولى-محمد أبو الفضل إبراهيم، الجزء األول   / تحقيق
 .١٣٢-١٣١ م، ص١٩٦٤- هـ١٣٨٤، 
ـ ٧٦٣ محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر   (الدماميني)٥(  -م ١٣٦٢/ هـ

 ١٩٨٣محمد عبد الرحمن المفدى، بيروت، .د:، تحقيق)، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد(م١٤٢٤/هـ٨٢٧
صالح الدين أبو الصّفاء خليل بن أيبك بن عبـد اهللا األلبِكـي الفـاري            ( الصفدي:ظروللمزيد ين .١/٣٠م،  

  الشَّافعي الدِّمشقي فديّال   ١٠ دمشق،     - هـ   ٦٩٦صفد،    . (الصّـ ٧٦٤ شو طبع (  ، الوافي بالوفيات،     ) ه
  .٣٦٠/ ٣ م١٩٥٣،  المطبعة الهاشمية، دمشق، )ديدرينغ. باعتناء،  س

مفتاح السعادة ومصباح السيادة،    )أبو الخير،  عصام الدين طاشكبري       : مصطفى بن خليل  أحمد بن   (زاده)٦(
  .١/١٣٧ت، .كامل بكري عبد الوهاب أبو النور، مطبعة االستقالل، القاهرة، د:مراجعة وتحقيق



– 

  )٢٦٣٤(

وهذا ، )١(إلى أن ابن مالك أماله إمالء  السبب في اختالف تسميات الكتابويعود        
لكن القاسم المشترك بين جميع كتب .واختالف تسمياته، يفسر خلو الكتاب من المقدمة

 هو أن الكتاب الذي نحن بصدده موجه تهانفصمالتراجم التي ترجمت البن مالك و
وقد حسم هذا التشتت واالختالف ابن مالك في .لمشكالت وقعت في صحيح البخاري

هذا كتاب سميته شواهد التوضيح والتصحيح :"قال ابن مالك، ديثه عن الكتابح
والسبب في تأليفه لهذا الكتاب أن صحيح البخاري أصح .)٢("لمشكالت الجامع الصحيح

وفي عصر ابن مالك أراد علي بن محمد ،ولهذا اعتنى به العلماء والمحدثون،كتب الحديث
فعرض على ابن )صحيح البخاري(ة مصححة مناليونيني أحد علماء الحديث إعداد نسخ

وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسن ":يقول القسطالني.مالك االهتمام بالجانب النحوي
بحضرة . بضبط رواية الجامع الصحيح–رحمه اهللا تعالى –علي بن محمد اليونيني الحنبلي 

 –وقد بالغ ،  وستمائةاإلمام جمال الدين بن مالك بدمشق سنة ست وسبعين، سيبويه وقته
وهنا ينبغي التنبيه إلى التاريخ ،)٣(" في ضبط ألفاظ الصحيح جامعاً فيه روايات–رحمه اهللا 

، )ستين(مقصود صوابه)سبعين(وربما كانت،ألن ابن مالك توفي قبله،الذي ذكره القسطالني
ف لقوانين وكان لجمال بن مالك إذا مر من األلفاظ ما يتراءى أنه مخال:"يقول القسطالني

شرع ابن مالك ،هل الرواية فيه كذلك؟فإن أجاب بأنه منها:العربية قال للشرف اليونيني
والسبب في .)٤("ومن ثم وضع كتابه المسمى بشواهد التوضيح،في توجيهها حسب إمكانه

تأليفه هذا الكتاب هو قراءة اليونيني لصحيح  البخاري على ابن مالك لتصحيحه 
  .ابن مالك من إشكاالت نحوية في هذا الكتابوعلى ما وجده ،نحوياً

                                         
 .١٣٤طبقات النحاة واللغويين، ص)١(
ـ (ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد اهللا الطائي النحوي،           )٢( ـ ٦٧٢وفىالمت ،  شـواهد التوضـيح   ) هـ

 طه محسن، مكتبة ابن تيميـة، الطبعـة األولـى          / والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ، تحقيق الدكتور        
محمد / وللكتاب طبعة أخرى من تحقيق وتعليق الدكتور      .١٠ هـ،  ص   ١٤١٣ هـ،  والطبعة الثانية      ١٤٠٥

 .طه محسن/ قد اعتمد البحث تحقيق الدكتور فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان، و
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القتيبي المصري، أبو العبـاس، شـهاب الـدين،      (القسطالني  )٣(

بأمر السلطان ) هـ١٣١١(وقد طبعت في سبنة ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ) هـ٩٢٣المتوفى 
ثم أعيد طبعها عدة مرات منهـا طبعـة بـوالق        ، على ابن مالك  نسخة اليونيني التي صححها     ، عبد الحميد 

 .١/٤٠، هـ١٣١٥ – ١٣١٤
 .٤١ – ١/٤٠إرشاد الساري )٤(



& 

 )٢٦٣٥(

وقد يكون مفيداً أن نذكر أن الهدف من وراء تأليف هذا الكتاب في ظاهر األمر     
واالستدالل على ، االستشهاد لما ورد من مشكالت في ألفاظ حديث الجامع الصحيح

وقد بلغ ما ، وتوجيه إعرابها وفقاً للقواعد النحوية، فصاحتها وموافقتها لكالم العرب
وهذا يعني أن مادة هذا الكتاب تنحصر ، استشهد له أو وجه إعرابه مائة وثمانين حديثاً

ما عدا ، في موضوعات اللغة العربية؛إذ بلغ ما ورد منها حوالي مئة وستين مسألة
وتحظى مادة النحو بالنصيب األوفر من الشرح؛إذ ، روهو يزيد على العش، المكرر منها
وما يتعلق باللغة وتفسير اللفظ ورد في أربعة ، ل الصرف على السبعلم تزد مسائ

  .)١(وما عدا ذلك فهو يختص بالموضوعات النحوية، مواضع 
وهذا الكتاب يشتمل على تعليقات ومناقشات قيمة لمشكالت اإلعراب في بعض 

وهذا ،أخرجها في واحد وسبعين مبحثاً مفصلة في الكتاب المذكور،أحاديث البخاري
وتكشف ،ظهر براعة ابن مالك في معالجة المشكالتمؤلف من أهم المؤلفات التي تُال

وتبين فضله وقدرته وسعة أفقه وعظيم إحاطته باللغة ،عن منهجه في النقاش والحجاج
  .والنحو والشواهد

  :منهج ابن مالك في شواهد التوضيح: ثالثاً 
نحوياً مجتهداً بعيداً )٢() م١٢٧٤ -  ١٢٠٣=  هـ ٦٧٢ -  ٦٠٠(لقد كان ابن مالك     

ال يبالي بالمخالف حين يتبين له أن الحق في ، جريئاً في الطرح، كل البعد عن التقليد

                                         
    .١٣شواهد التوضيح ص: حول ذلك ينظر)١(
وكثرة وتعدد التراجم التي ذكرت له في كتب التراجم وغيرهـا آثـر             ،  نظراً لشهرة ابن مالك النحوية    ) ٢(

لتفصيل القول حول ترجمة ابـن      ،  لبحث واكتفى باإلشارة واإلحالة إلى مظانها     البحث عدم ذكرها في متن ا     
  :مالك وكل ما يتعلق بشخصيته ينظر

   .١٣٢-١٣١. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، ـ السيوطي
ـ ٧٤٨: المتوفى)(شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز       (ـ الذهبي     تـاريخ  ، )هـ

دار الغـرب   : الناشـر . الدكتور بشار عواد معـروف      : المحقق. سالم ووفيات المشاهير واألعالم     اإل
     .        )٢٤٩/ ١٥ (- ٨٦ترجمة ،  م٢٠٠٣ ، األولى: الطبعة. اإلسالمي

دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيـع        : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  الناشر       ،  الفيروزآبادى -
  =      )٢٦٩: ص (-٣٣١ترجمة . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١األولى : لطبعةا



– 

  )٢٦٣٦(

فتجده يقول بعد عرض وشرح لمسألة ،  وكانت عنايته بالسماع ظاهرة في كتابه، خالفه
 مجرد وال علة لذلك إال":ثم يقول بعدها بقليل، )١("والطريق في ذلك كله السماع": نحوية

هذا ":ويعدل ابن مالك عن القياس ألجل السماع؛فيقول، )٢("االتباع لما صح من السماع
  .)٣("لوال أن االستعمال بخالفه، مقتضى النظر

فالمسائل يجعلها أبواباً ؛لقد اعتمد ابن مالك في تأليفه على الطريقة األلفبائية
وهذه الطريقة ،بواب والفصولويرتبها مراعياً الترابط بين األ،والفروع يجعلها فصوالً

  .تيسر للباحث مراجعة المسألة التي يبحث عنها وتساعده على الفهم واالستيعاب
ويعد من أكثر النحاة احتجاجاً ،ولقد أبدع ابن مالك في النحو العربي

فقط بل في كتبه ،وليس في كتاب شواهد التوضيح،وأقوال الصحابة والتابعين،بالحديث

                                                                                                     
، طبقـات الـشافعية الكبـرى     ،  )هـ٧٧١: المتوفى) (تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين      ( ـ السبكي =

: هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة    ،  عبد الفتاح محمد الحلو   . محمود محمد الطناحي د   . د: المحقق
  .)٦٧/ ٨ (- ١٠٧٨  ترجمة، هـ١٤١٣ ، الثانية

غاية النهاية ، )هـ٨٣٣: المتوفى)( محمد بن محمد بن يوسف ، شمس الدين أبو الخير (ـ  ابن الجزري     
هــ المستـشرق    ١٣٥١عني بنشره ألول مرة عام      :مكتبة ابن تيمية الطبعة   :الناشر. في طبقات القراء  

  .)١٨٠/ ٢  (-٣١٦٣ ترجمة، األلماني  برجستراسر
: المتـوفى )( بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بـن شـاكر      محمد(ـ صالح الدين    

. األولـى   : الطبعة.  بيروت   –دار صادر   : الناشر.إحسان عباس   :  المحقق ،  فوات الوفيات ) هـ٧٦٤
  .)٤٠٧/ ٣(، م١٩٧٤ -٤ ، ٣ ، ٢:  والجزء- ١٩٧٣ – ١: الجزء

)  تقـي الـدين    ،  ألسدي الـشهبي الدمـشقي    أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ا        (ـ  ابن قاضي شهبة      
 –عالم الكتـب    : دار النشر .الحافظ عبد العليم خان     . د: المحقق،  طبقات الشافعية   ) هـ٨٥١: المتوفى(

  .)١٥١ -١٤٩/ ٢ (- ٤٥٠ترجمة .  هـ١٤٠٧ ، األولى: الطبعة. بيروت 
األعالم ) هـ١٣٩٦: وفىالمت) (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،  الدمشقي(ـ الزركلي 

 .)٢٣٣/ ٦. ( م٢٠٠٢مايو /  أيار -الخامسة عشر : الطبعة. دار العلم للماليين :  الناشر، 
ـ ٦٧٢جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا الطائي الجياني األندلسي ، المتوفى عام (ابن مالك )١( )  هـ

د عبد القادر عطـا وطـارق فتحـي الـسيد،          محم: شرح التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق      
ـ ١٤٢٢محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية بيروت،  الطبعـة األولـى ،       :منشورات    م ،  ٢٠٠١/ هـ

 .١٧٨ص/١ج
 .١٧٩ص/١ جنفسه، )٢(
 ).٢/٥٣ (نفسه، )٣(



& 

 )٢٦٣٧(

حيث إنه اعتمد على الحديث النبوي ) شرح عمدة الحافظ(و)لالتسهي(مثل ،األخرى
  .الشريف في ذلك كله
 –رضي اهللا عنها–بكالم عائشة ) شرح عمدة الحافظ(و)التسهيل(ولقد احتج في

 – رضي اهللا عنه–علي بن أبي طالبووكالم أبي جهل وكالم سهل بن سعد 
  . وغيرهم– رضي اهللا عنهم –وعمر بن الخطاب ،ونافع وابن عمر،جابرو

والذي يبدو من كثرة من احتج بأقوالهم سواء في االستدالل في التوجيه والتخريج 
أنه لم يفرق بين الحديث النبوي ،أم في بناء القواعد والرد على أصول النحاة

وبين األقوال المنسوبة إلى هؤالء وخاصة في كتابه شواهد التوضيح ،الشريف
  .  والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح

 بمجموعة من السمات المنهجية التـي تبـين         )شواهد التوضيح (وقد اتسم كتاب  
واً مـن التبويـب وتقـسيم    لْفقد جاء الكتاب خُ   ،  ليف النحوي لدى ابن مالك    أخصائص الت 

وألجل التفريق بين كل بحث والذي يليـه كـان   ، الموضوعات إلى فصول أو ما يشبهها    
تي بنصوص صحيح البخـاري؛التي يراهـا   ثم يأ، "ومنها:"ابن مالك يفتتح كل بحث بلفظ  

، )ثم قلـت  ،  ومنها(وهذه الطريقة ،  "قلت"وبعدها يوجه إعرابها مبتدئاً كالمه بلفظ       ،  مشكلة
وقـد قـدر عـدد األحاديـث     ،  هي التي تتكرر في الكتاب من أوله حتى آخر بحث فيه          

ثـة أحاديـث    يضاف إلى هذا العدد ثال    (المشكلة في هذا الكتاب حوالي مئة وثمانين نصاً       
وأعاد ذكرها سهواً فـي البحـث الثـاني         ،  شرحها المؤلف في البحث الرابع والعشرين     

، سبعون حديثاً للنبي صـلى اهللا عليـه وسـلم   :منها، )والخمسين من غير أن يعلق عليها  
وما بقـي   ،  وحديث واحد لعمر بن عبد العزيز من التابعين       ،  وتسعون من كالم الصحابة   

وغيـرهم ممـن   ، وصاحبة المزادتين، وهرقل، وأبي جهل، وفلفهو من كالم ورقة بن ن   
  .)١(عاصر النبي صلى اهللا عليه وسلم أو جاء بعده بقليل

والجامع لهذه النصوص كلها ورودها في صحيح البخاري على أنها مشكلة في            
جاء ضمن هذه النصوص التي يفترض أن تكون كلها مـن           غير أنه قد    ،  رأي ابن مالك  

منها اثنـان فـي     ،   ليست من صحيح البخاري    هاعة أحاديث تبين أن   صحيح البخاري أرب  
وقد يكون ذلك مـن قبيـل       ،  واثنان في البحث التاسع والستين    ،  البحث الثاني والخمسين  

                                         
 .١٤ص، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح )١(
 



– 

  )٢٦٣٨(

ولم يغفل ابن مالك هذا     ،  االختالف الواقع في روايات النسخ المخطوطة للجامع الصحيح       
  . )١(ويترك ذكره في أغلب األحيان، اً االختالف في الروايات أحيانفقد كان يذكر، األمر

الحديث  والطريقة التي اتبعها ابن مالك في كتابه تقوم أوالً على إثبات نص
ثم يوجه المؤلف إعرابه مستعيناً بالتمثيل واالستشهاد ، وتعيين محّل اإلشكال فيه

وذلك واضح من طريقته وبعض ، مقدماً شواهد النثر على النظم، بالنصوص الفصيحة
والجواز أصح من المنع؛لضعف احتجاج المانعين وصحة استعماله :"نحو قوله، إشاراته

  .)٢("نثراً ونظماً
قــدم نــصوص القــرآن ، الــشواهد فــي المــسألة الواحــدة وإذا تنوعــت
وقدم فـي الغالـب شـواهد الحـديث علـى أقـوال العـرب            ،  والقراءات على غيرها  

ـ          ،  والنظم وربمـا اكتفـى عنـد      ،  ى شـعرهم  كما قـدم أقـوال العـرب النثريـة عل
، أو بـأقوال العـرب    ،  أو بالحـديث دون غيـره     ،  االستشهاد لمسألة ما بالقرآن وحـده     

  .)٣(أو بأبيات من الشعر فقط
إن المطلع على كتاب شواهد التوضيح يالحظ أن ابن مالـك حـريص تمـام               

  .الحرص على أن يأتي بشواهد متنوعة؛لتعضيد ما وجده في األحاديث الشريفة
يـضاف  ( بلغ عدد األحاديث التي استشهد بها ابن مالك اثنين وثمانين حديثاً           وقد

عزا المؤلف منها اثنـي عـشر منهـا إلـى مواضـعه مـن كتـب         )إليها ثالثة مكررة  
وروى ابن مالـك واحـداً     ،  جامع المسانيد البن الجوزي   :الحديث؛والتي يأتي في مقدمتها   

اب أنه استطاع أن يرجع ستين نـصاً        ويذكر الدكتور طه محسن محقق الكت     ،  منها بسنده 
مثل المسند ألحمد بن    ،  واثني عشر نصاً وجدها في كتب الحديث األخرى       ،  إلى البخاري 

، وغيرهـا ، وسنن ابن ماجة وأبي داود، وصحيح مسلم والترمذي  ،  والموطأ لمالك ،  حنبل
  )٤(.وهناك حديثان لم يتمكن من الوقوف عليهما في كتب الحديث المتيسرة

                                         
 .١٤ الجامع الصحيح ، صشواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت)١(
 .١٤، صنفسه)٢(
 .١٤، صنفسه)٣(
 .٢٤-٢٣، ، صنفسه)٤(



& 

 )٢٦٣٩(

عد ابن مالك األحاديث المشكلة في الوقت ذاته نصوصاً فـصيحةً يمكـن              وقد  
اعتمادها في االستشهاد؛لذلك استند إليها في عدة مواطن لتقرير قواعد نحوية خالف بهـا        

  .)١(بعض المتقدمين من النحاة
وكان يكـرر التـصريح     ،  إن موقف ابن مالك كان فريداً بالقياس إلى من سبقه         

وهذه النظرة في االستشهاد بالحديث     ،  ديث شواهد لدعم اآلراء النحوية    بأهمية اتخاذ األحا  
يرجح ويتخير ويتخذ لنفسه موقفاً خاصاً على وقـف مـا           ،  مكنته من عرض آرائه بدقة    

بـال تعـصب    ،  مستهدياً بما ارتضاه من شواهد    ،  ويهديه إليه تفكيره  ،  يمليه عليه اجتهاده  
  .)٢(فهو مع الشاهد أينما وجد، لشاهد معين

ن نقول إن ابن مالك انفرد عمن سبقه من النحاة حين استـشهد  أوقد يكون مفيداً  
متوسعاً في هذا الشأن توسعاً نفّس فيـه       ،  لمجموعة مسائل بأكثر من مائتين وستين حديثاً      

  .)٣(عن العربية بعض الشي
  :القضايا موضع الخالف : رابعاً 

  :)إذا(و )إذ(داللة الزمن ل ـ ١
يا ليتنـي أكـون   :"قول ورقة بن نوفل للنبي صلى اهللا عليه وسلم     :ديث    الشاهد من الح  

  )٤(".أو مخرجي هم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حياً إذ يخرجك قومك

                                         
 .١١٨-١١٧شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ، ص)١(
 .٢٥، صنفسه)٢(
 .٢٦، صنفسه)٣(
محمد زهير بـن ناصـر      : صحيح البخاري، المحقق  ) محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي     (البخاري  )٤(

 ٧ /١) باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا(هـ،  ١٤٢٢األولى،  : الطبعة،  طوق النجاة الناصر، دار
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُـسروِجردي الخراسـاني،  أبـو بكـر           ،  و البيهقي ،  ٣رقم الحديث 

 –ة،  بيروت    دار الكتب العلمي  :محمد عبد القادر عطا، الناشر    : السنن الكبرى، المحقق  ) هـ٤٥٨: المتوفى(
 ، ٩/١٠،  ١٧٧٢١ م، باب مبتدا البعث والتنزيل رقم الحديث ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة،    : لبنان، الطبعة 

: المتـوفى (أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين،  بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  األشقودري            ،  واأللباني  
:  مكتَبة المعارف للنَّشْر والتوزيع،  الرياض، الطبعـة       :مخْتَصر صِحيح اِإلماِم البخَاِري، الناشر    ) هـ١٤٢٠

 .١/١٧.  م، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢األولى،  



– 

  )٢٦٤٠(

  :رأي ابن مالك
غيـر أن   ،  انطلق ابن مالك من الحديث السابق  مستشهداً به على أكثر من مسألة نحوية             

وهي مسألة  ،  في إفادة معنى االستقبال   )إلذا(موافقة) إذ(لهذا السياق يتناول مسألة استعما    
وهذا االستعمال من وجهـة نظـر ابـن مالـك           ،  مرتبطة بداللة كل منهما على الزمن     

واستدل على ذلك بآيـات كثيـرة       ،  استعمال صحيح غفل عن التنبيه عليه أكثر النحويين       
  :تالي على النحو ال لدى النحاةوتفصيل المسألة.)١(من القرآن الكريم

  :أ ـ رأي سيبويه وجمهور النحاة
وكل ما ذكره في ،  المستقبل الزمندالة على، )إذْ(  لم يصرح سيبويه في كتابه بوقوع

ويقرر سيبويه حكماً أسلوبياً لكل األزمنة .)٢(رشأنها أنها ظرف لما مضى من الده
نظره فكل زمن في ، التي تدل على الزمن الماضي) إذْ(الماضية في ضوء دراسته ل

وما لم يكن ، )إذْ(واستقام تركيبه إذا كان بمعنى، أضيف إلى الجملة االسمية صح بناؤه
وبعد عن ، فإن إضافته إلى الجملة االسمية خروج عن منطلق الصواب، )إذْ(بمعنى

، كان ذاك زمن زيد أمير:وسألته عن قوله في األزمنة:"يقول سيبويه.سالمة التركيب
فشبهوا ، وال يغيرونه، على ما قد عمل بعضه في بعض، )إذْ(:لما كانت في معنى:فقال

يكون هذا يوم :فإن قلت.، )إذْ(وال يجوز هذا في األزمنة حتى تكون بمنزلة، هذا بذلك
 زيدإذا(يكون هذا :ألنك ال تقول، حدثنا بذلك يونس عن العرب،  كان خطًأأمير( زيد 
٣("أمير( .  
 المعتمد لدى سيبويه في هذه التفرقة؛فقد وضع ولعل معيار الزمن هو المعيار     

التي تدل على المستقبل بأن )إذا( والتي تدل على الماضي، )إذْ(الحدود الفاصلة بين
فإن ، أما إذا لم يقع، ألنه وقع، )إذْ(الزمن إذا أضيف إلى الفعل أو االسم كان في معنى

ويصل سيبويه من كل .ةوإنما يضاف إلى الجمل الفعلي، الزمن ال يضاف إلى األسماء
جملة هذا الباب أن الزمان إذا كان ماضياً :"بقوله)إذا(ووظيفة، )إذْ(هذا إلى تحديد وظيفة

فأضيف إلى ما يضاف ، )إذْ(ألنه في معنى، وإلى االبتداء والخبر، أضيف إلى الفعل
                                         

 .٦٢راجع شواهد التوضيح ص )١(
عبـد  / األستاذ  :  الكتاب، تحقيق  ،   ه ١٨٣أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر        ،    سيبويه:حول ذلك ينظر  )٢(

  .٤/٢٢٩.  م١٩٩٢ - هـ١٤١٢هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، السالم محمد  
  .٣/١١٩ سيبويه)٣(
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 )٢٦٤١(

هذه ال )اإذ(و، )إذا(ألنه في معنى، األفعال وإذا كان لما لم يقع لم يضف إال إلى).إذْ(إليه
  .)١("تضاف إال إلى األفعال

وتابعه في ذلك ، ال تقع دالة على االستقبال)إذْ(يتضح من كالم سيبويه إذن أن    
؛نظراً لربطه داللة الزمن باالستعمال وهو رأي له وجاهته ومنطقيته.جمهور النحاة

  .الوظيفي وداللة السياق
  :ب ـ النحاة المتأخرون

إال أن بعض المتأخرين من النحويين لم -سالف الذكر-رغم منطقية رأي سيبويه   
، تقع دالة على االستقبال في بعض األساليب) إذْ(يوافقوا سيبويه على رأيه قائلين إن

وعلى رأس هؤالء ابن مالك متخذاً من الحديث الشريف موضع الشاهد دليالً يعضد به 
، )إذا(قبل من الزمان بمعنىيكون ظرفاً لما يست، )إذْ:"(يقول ابن قاسم المرادي، كالمه

فسوف :"واستدلوا بقول اهللا تعالى، ذهب إلى ذلك قوم من المتأخرين منهم ابن مالك
يومئٍذ تحدث :"وبآيات أخرى كقوله تعالى، )٢("يعلمون إذ األغالل في أعناقهم

  .)٣("أخبارها
معنى "إذْ"ن لفقد احتج للمثبتي، بمعنى االستقبال ابن هشام) إذْ(    ومن المؤيدين لوقوع

فإن يعلمون مستقبل :"قائالً" فسوف يعلمون إذ األغالل في أعناقهم:"االستقبال بقوله تعالى
 فيلزم أن يكون بمنزلة) إذْ( وقد أعمل في، لفظاً ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه

   )٤(")إذا(
، لقسمال يثبتون هذا ا والجمهور:"    ولم ينس ابن هشام أن يوضح رأي المانعين بقوله

أعني من تنزيل المستقبل الواجب ، )٥("رونفخ في الصو"ويجعلون اآلية السابقة من باب
  ).٦(الوقوع منزلة ما قد وقع

                                         
  .٣/١١٩،  سيبويه)١(
 .٧٠ -٦٩سورة غافر ، اآلية)٢(
 .٤سورة الزلزلة ، آية)٣(
مازن المبارك واألستاذ محمد علي حمد اهللا، دار        /د:مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق     : ابن هشام )٤(

 .١/٨٦.بيروتالفكر، 
 .وغيرها ، ٩٩سورة الكهف، آية )٥(
 .١/٨٦مغني اللبيب  )٦(
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  )٢٦٤٢(

هو الذي دفع -سالف الذكر-     وقد يكون من المفيد أن نؤكد على أن الشاهد الحديثي
 ذهب والراجح ما، ابن مالك لتبني هذا الرأي مخالفاً به سيبويه وجمهور النحاة

ألن األدوات يقع بعضها ، والعكس)إذا(مكان)إذْ(من جواز استعمال)١(إليه ابن مالك
ويشير ، وتتضح من السياق، موقع بعض العتبارات بالغية تدرك من الموقف

أن األمور المستقبلة لما كانت في إخبار اهللا تعالى "يدلك على ذلك، إليها األسلوب
؛واعتماداً على نظرية مساوقة الفعل )٢("لماضيمتيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ا

فإنه من المعقول توسيع الداللة الزمنية في االستعمال الوظيفي ، ألقسام الزمن
  .لألدوات

  : ـ وقوع الشرط مضارعاً والجواب ماضياً لفظاً ال معنى٢
  : الشواهد من الحديثـ
١ فر له ما تقـدم  ناً واحتساباً غُمن يقم ليلة القدر إيما:" صلى اهللا عليه وسلم ـ قول النبي

  .)٣("من ذنبه
متى يقم مقامـك    ،  إن أبا بكر رجل أسيف    :"ـ قول عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها       ٢

  .)٤("رقَّ
  :رأي ابن مالك 

،     لم يتطرق ابن مالك للخالف النحوي حول جازم الفعلين في جملة الشرط وجوابه
وذلك من خالل ، والجواب ماضياً، اًإنما كان تناوله لوقوع جواب الشرط مضارع
وكأنه يبحث عما يخالف به النحاة ، الحديثين السابقين بهاتين الروايتين دون غيرهما

فالحديثان قد وردا بطرق مختلفة غير التي ، تعضيداً للحديث الشريف واستعماله اللغوي

                                         
في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية،    ) إذ(أسلوب  ( عبد العال سالم مكرم ،      / الدكتور: حول ذلك ينظر  )١(

  .٢٥-٢٤ص. م١٩٨٨- هـ١٤٠٨تأليف ، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 
  .١٨٨، صالجنى الداني)٢(
 .)باب قيام ليلة القدر من اإليمان ( ٣٥،  رقم الحديث ١٦ /١ صحيح البخاري، )٣(
لقد كان في يوسف ، كتاب أحاديـث        :باب قول اهللا تعالى   (٣٣٨٤ رقم الحديث  ١٤٩ /٤صحيح البخاري،   )٤(

أبو بكر أحمد بن مـروان      (الدينوري  : وينظر).إنه رجل أسيف متى يقم مقامك رقّ      (، وقد روي    )األنبياء،  
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان،        : المجالسة وجواهر العلم، المحقق     ) هـ٣٣٣ : المتوفى) (المالكي
 .٣٥٦١ رقم الحديث٢٩٣ /٨ هـ، ١٤١٩: تاريخ النشر ) لبنان-بيروت (جمعية التربية اإلسالمية : الناشر 
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 )٢٦٤٣(

واية البخاري ذكرها ابن مالك، وقد أشار بعض شراح الحديث إلى أن االستدالل بهما بر
، أراد به رفي االستدالل به نظربما يكون من قبيل تصرف الرواة؛فقد ذكر العيني أن 

استدالل المجوزين بالحديث المذكور، ألنني أظنه من تصرف الرواة، فقد رواه النسائي 
عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان، شيخ البخاري فيه، فلم يغاير بين الشرط 

ورواه أبو نعيم في المستخرج عن سليمان، .من يقم ليلة القدر يغفر له:قالوالجزاء، بل 
ال يقوم أحد :(وهو الطبراني، عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان ولفظه

لم ال :لقائل أن يقول:قلت) إال غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه واحتساباًليلة القدر فيوافقها إيماناً
 الرواة فيما رواه النسائي والطبراني، وأن ما رواه البخاري يجوز أن يكون تصرف

بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي، بل األمر كذا، ألن رواية محمد بن علي 
وال رواية أحمد بن :بن ميمون عن أبي اليمان ال تعادل رواية البخاري عن أبي اليمان

ية البخاري عنه، ويؤيد هذا رواية مسلم عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان مثل روا
 غفر له ما تقدم من  واحتساباًمن يقم ليلة القدر فيوافقها أراه إيماناً:(أيضا، ولفظ البخاري

، ولفظ حديث الطبراني ينادي بأعلى صوته بوقوع التغيير والتصرف من الرواة )ذنبه
  . )١(البخاري ومسلمفيه، ألن فيه النفي واإلثبات موضع الشرط والجزاء في رواية 

مشيراً إلى أن ، )٢(وقد بسط ابن مالك هذه المسألة في التسهيل وغيره من الكتب        
ويراه بعضهم مخصوصاً بالضرورة؛أما ابن مالك فيراه جائزاً ، النحاة يستضعفون ذلك

                                         
: متـوفى ال(أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفـى بـدر الـدين           : العينى)١(

،  ٢٢٨-١/٢٢٧ بيـروت،      –دار إحياء التراث العربي     : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الناشر     ) هـ٨٥٥
محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد،  المخزومي القرشي،  بدر الدين ،  وبابن                    : الدماميني: وينظر

ـ ٨٢٧: المتوفى(الدماميني   : نور الدين طالب، الناشـر    :  وتخريجاً  وضبطاً مصابيح الجامع، اعتنى به تحقيقاً    )  ه
 .١/١٢٦ م، ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى،  : دار النوادر،  سوريا، الطبعة

            :المتـوفى ( ،محب الدين الحلبي ثـم المـصري       محمد بن يوسف بن أحمد،      :ناظر الجيش : حول ذلك ينظر  )٢(
  »ل الفوائدتمهيد القواعد بشرح تسهي«شرح التسهيل المسمى )  هـ٧٧٨

دار السالم للطباعة والنشر والتوزيـع والترجمـة،         : علي محمد فاخر وآخرون،  الناشر     . د. أ:  دراسة وتحقيق 
جمال (ابن مالك : وينظر.٤٤٠٩-٤٤٠٥/ ٩ هـ،   ١٤٢٨األولى،    :  جمهورية مصر العربية،  الطبعة     -القاهرة  

ـ ٦٧٢لسي ، المتوفى عام     الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا الطائي الجياني األند           شرح عمدة الحافظ وعدة    )  ه
عدنان عبد الرحمن الدوري، الجمهورية العراقية، وزارة األوقـاف، مطبعـة العـاني، بغـداد،               :الالفظ، تحقيق 

 .٣٧١-٣٧٠ص  م، ١٩٧٧-هـ١٣٩٧
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  )٢٦٤٤(

النّحويين يخصون هذا النّوع وأكثر :"يقول، لثبوته في كالم أفصح الفصحاء، مطلقاً
صلّى اهللا عليه  وليس بصحيح؛بدليل ما رواه البخاري من قول النّبي، الضرورةب

وفي موضع آخر يقول ابن مالك ، )١("من يقُم لَيلَةَ الْقَدِر ِإيمانًا واحِتسابا غُِفر لَه:"وسلّم
وهذا ، عند النحاة تخصيص هذا االستعمال بالشعر والمشهور:"رداً على موقف النحاة

، أن الفراء يوافق ابن مالك هذا الرأي، وقد ذكر األزهري، )٢("حديث يبطل دعواهمال
   .)٣(حيث يجيز ذلك في االختيار

وثبوت هذا ، )٤(    ويعضد ابن مالك  هذا الرأي بما صدر عن فحول الشعراء
وذلك أن ، ثم يضيف أن لهذا الرأي ما يؤيده من القياس، االستعمال في القرآن الكريم

، واللفظي أصل للتقديري، لشرط مختص بما يتأثر بأداة الشرط لفظاً أو تقديراًمحل ا
لجواز أن يقع فيه جملة اسمية وفعل أمر أو ، ومحل الجواب محل غير مختص بذلك

  .أو بما النافية، )لن(أو ب، أو حرف تنفيس، أو فعل مقرون بقد، دعاء
، ألن المراد منهما االسـتقبال     ،فإذا كان الشرط والجواب مضارعين وافقا األصل            

وما وافـق   ،  وداللة الماضي عليه مخالفة للوضع    ،  وداللة المضارع عليه موافقة للوضع    
وحـسنهما  ، إذا كانا ماضيين خالفا األصـل   أنه ومذهب المبرد )٥(الوضع أصل لما خالفه   

                                         
: تـوفى الم(محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي،  أبو عبد اهللا،  شمس الـدين،          : ابن الصائغ )١(

عمـادة البحـث العلمـي      : إبراهيم بن سالم الصاعدي، الناشر    : اللمحة في شرح الملحة، المحقق    ) هـ٧٢٠
ـ ١٤٢٤األولـى،   : بالجامعة اإلسالمية،  المدينة المنورة،  المملكة العربية السعودية، الطبعة     م، ٢٠٠٤/هـ

/ ٩»شرح تـسهيل الفوائـد    تمهيد القواعد ب  «شرح التسهيل المسمى    : ناظر الجيش :،  وينظر  ٨٧٨-٢/٨٧٦
٤٤٠٩-٤٤٠٥. 

 .٣٧١صشرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ، : ابن مالك)٢(
األزهري خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي األزهري،  زيـن الـدين     : حول ذلك ينظر  )٣(

 شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون      ) هـ٩٠٥: المتوفى(المصري،  وكان يعرف بالوقاد      
ـ ١٤٢١األولـى   : لبنان،  الطبعة  -بيروت-دار الكتب العلمية    : التوضيح في النحو، الناشر    م، ٢٠٠٠ -هـ

٤٠٢-٢/٤٠١. 
  .٦٨-٦٧شواهد التوضيح ص: حول الشواهد التي استشهد بها ابن مالك ينظر)٤(
ابن هشام ، جمال الـدين، أوضـح        ،  األنصاري  : ، ولمزيد من التوضيح ينظر    ٦٩شواهد التوضيح ص  )٥(

/  م٢٠٠٠المسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه مصباح السالك إلى أوضح المسالك دار الفكر بيـروت لبنـان                 
  .١٨٨ص/٤ج



& 

 )٢٦٤٥(

وإذا كان أحدهما مضارعاً واآلخر ماضياً حصلت الموافقة مـن وجـه            ،  وجود التشاكل 
ألن المخالف نائـب عـن      ،  وتقديم الموافق أولى من تقديم المخالف     ،  لمخالفة من وجه  وا

وألن المضارع بعد أداة الشرط غير مصروف عما وضـع          ،  والموافق ليس نائباً  ،  غيره
إذ هو ماضـي    ،  والماضي بعدها مصروف عما وضع له     ،  له؛إذ هو باق على االستقبال    

على تقدير كونه في األصل     ،  اللفظ دون المعنى   فهو ذو تغير في      ،  اللفظ مستقبل المعنى  
  .فردته األداة ماضي اللفظ ولم تغير معناه، مضارعاً

على تقدير كونـه فـي األصـل ماضـي          ،  أو هو ذو تغير في المعنى دون اللفظ            
، وهـذا هـو المـذهب المختـار     ،   فغيـرت األداة معنـاه دون لفظـه        ،  اللفظ والمعنى 

ألن تغييـر األواخـر أكثـر مـن         ،  ولى بـه مـن التقـدم      وإذا كان ذا تغير فالتأخر أ     
  .)١(تغيير األوائل

  :رأي جمهور النحاة 
هذا النوع ، ووافقهم األزهري من المتأخرين، جمهور النحاةخص      

كنا قد ، ثم جئنا بالجواب ماضيا، نا األداة في لفظ الشرطلألنا إذا أعم:وقالوا".بالضرورة
ولألكثرين أن يجيبوا عن الحديث ، وهو غير جائز،  عنهثم قطعناه.هيأنا العامل للعمل

بأنه يغتفر ، وعن اآلية المستشهد بها.فليس نصا في الدليل، بأنه يجوز روايته بالمعنى
   )٢(.في التابع ما ال يغتفر في المتبوع

إن الخالف النحوي قد وقع في صورة واحدة من الصور التي يأتي عليها فعال      
وقد انتظم ،الشرط مضارعا والجواب ماضياوهي مجيء، )٣(الشرط والجواب

  :الخالف النحوي على ثالثة أقوال
  .وهو رأي ابن مالك والفراء ،الجواز مطلقًا:األول 

                                         
  .٦٨-٦٧شواهد التوضيح ص:  ينظرذلكحول )١(
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ،    : األزهري  : حول ذلك ينظر  )٢(
  .٨٧٨-٢/٨٧٦للمحة في شرح الملحة، ا: ، وابن الصائغ.٤٠٢-٢/٤٠١
 شرح  ..٤٠٢-٢/٤٠١والتصريح بمضمون التوضيح    ،  ٩٣-٩٠/ ٤شرح التسهيل ،      : حول ذلك ينظر  )٣(

 .٤٤٠٩-٤٤٠٥/ ٩»تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«التسهيل المسمى 



– 

  )٢٦٤٦(

وهو قول ، أنه أقل الصور في االختيار والحسن مع جوازه:أي،جوازه على قلَّة:الثاني
  .)١(جمهور النحاة

وابن ،)٣(وأبي حيان)٢(وهو رأي ابن عصفور،ي الشعرالمنع في النثر وجوازه ف:الثالث
ومما قيل في علِّة منِع ، )٥(ونُسب هذا القول لجمهور النحاة،)٤(هشام في رأي له

كتهيئة ،ثم مجيء الجواب ماضيا،هذا االستعمال أن إعمال األداة في فعل الشرط
  .)٦(وهو غير جائز،العامل للعمل ثم قطعه عنه

جعلته يخالف جمهوراً ،  فإن عناية ابن مالك بالحديث الشريف      وعلى أية حاٍل
وجعلته ال يهتم إال برواية واحدة من الروايات التي جاء بها ، عريضاً من النحاة

إال أن الرأي الذي أوردناه سابقاً للعيني يجعلنا نرجح جواز هذا االستعمال مع ، الحديث
ولمن منعه وحمل ما جاء منه على ،لقًاخالفًا لمن أجازه مط،قلَِّة وروِده وحسِنه

  . الضرورة
  .)٧( ـ في اجتماع ضميرين بين االتصال واالنفصال٣

ما كنت :"وكمال الرواية، "فأعطاه إياه":قول سهل بن سعد :ـ الشاهد من الحديث
  .)٨("فأعطاه إياه،  يا رسول اهللاألوثر بنصيبي منك أحداً

                                         
الحـروف  ومعاني  ، ٢١٢والجمل ص ، ٢/٥٩المقتضب  ، ٢/٢٧٦معاني القرآن للفراء    : حول ذلك ينظر  )١(

 وشـرح المقدمـة الجزوليـة       -١٥١والتوطئة ص ، ١/٤١٤والتبصرة للصيمري   ، ٧٤للرماني ص 
  .٤/١٨٦وأوضح المسالك ، ١٨٧ورصف المباني ص،  للشلوبين٢/٥١٩

 .١/٢٧٥والمقرب ، ٢/٢٠١، ١/٦٢٦شرح الجمل : حول ذلك ينظر)٢(
  .٤/١٨٨٦ارتشاف الضرب : حول ذلك ينظر)٣(
 .١٤٢٤للبيب صمغني ا: حول ذلك ينظر)٤(
والتصريح بمضمون التوضيح   ، ٣/٢٥٦وشرح األشموني   ، ٣/١٢٧٨توضيح المقاصد   : حول ذلك ينظر  )٥(

  .٤/٣٢٢وهمع الهوامع، ٤/٣٧٦
  .٤/١٤٣١وحاشية الصبان على شرح األشموني ، ٤/٣٧٧التصريح بمضمون التوضيح : انظر)٦(
 .٧٧شواهد التوضيح ص : ينظر)٧(
 ، باب في الشرب ، ومن رأى صدقة المـاء وهبتـه،             ٢٣٥١رقم الحديث    ٣/١٠٩ صحيح البخاري      )٨(
وفي (ما كنت ألوثر بفضلي     . باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بالماء         ٢٣٦٦ ، رقم    ٣/١١٢و

أبو عبد الرحمن :األلباني) فتله في يده: وفي األخرى(فأعطاه إياه !  يا رسول اهللامنك أحداً) بنصيبي : أخرى
= مخْتَصر صِحيح) هـ١٤٢٠: المتوفى(الدين،  بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  األشقودري محمد ناصر 
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 )٢٦٤٧(

  :ابن مالك والمبرد وابن جنيرأي 
ول ابن مالك مسألة استعمال ثاني ضميرين منفصالً مع إمكان استعماله متصالً تنا    

ركز على ، ذكرها على سبيل األمثلة، من خالل خمسة شواهد من الحديث الشريف
وهو ، والثاني ما رواه عبد اهللا بن عباس، األول ما رواه سهل بن سعد، اثنين منها
  .)١("اهسألتك كيف كان قتالكم إي":قال له:قول هرقل
وتناول من ، مجموعة كبيرة من الشواهد القرآنية والشعريةابن مالك  حشد      وقد

وخلص من كل ذلك إلى أن األصل أن ال ، خاللها قضايا جزئية متصلة بهذا الباب
إن كان :قال ابن مالك.كتعذره إلضمار الفاعل:يستعمل المنفصل إال عند تعذر المتصل

، في الضمير الذي يليه االتصال جاز، ضمير رفعواتصل به )كان(الفعل من باب
ألنه ، واالتصال عندي أجود)صديقي كنت إياه:(واالنفصال نحو)صديقي كنته:(نحو

كما ، كنت إياه:فمقتضى هذا الشبه أن يمتنع"كنته بـ فعلته"وقد أمكن لشبه، األصل
ثر النحويين وجعله أك، فإذا لم يمتنع فال أقل من أن يكون مرجوحاً، يمتنع فعلت إياه

وأما مخالفة السماع ، )٢( أما مخالفة القياس فقد ذكرت، وخالفوا القياس والسماع، راجحاً
فمن قبيل أن االتصال ثابت في أفصح الكالم المنثور كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم 

وقد ، )٣("وإن لم يكنه فال خير لك في قتله، إن يكنه فلن تسلط عليه:"لعمر رضي اهللا عنه
  .)٤()عليه رجالً ليسي:(وكقول بعض العرب)وإن لم يكنه(وير

                                                                                                     
 م، ٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٢األولى،  : مكتَبة المعارف للنَّشْر والتوزيع،  الرياض،  الطبعة: اِإلماِم البخَاِري، الناشر=
 . باب الشرب من قدح النبي٢٢١٠م  رق٣/٤٧٤
: الدارمي:قل هل تربصون بنا ، وينظر: ، باب قول اهللا عز وجل٢٨٠٤ رقم الحديث   ٤/١٩صحيح البخاري     )١(

صحيح ) هـ٣٥٤: المتوفى(محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد،  التميمي،  أبو حاتم،  ،  البستي             
الثانيـة،   :  الطبعـة   بيـروت،  –مؤسسة الرسالة   :شعيب األرنؤوط، الناشر  : ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المحقق     

 .ف كتب النبي صلى اهللا عليه وسلم ، باب ذكر وص٦٥٥٥ رقم الحديث ٤٩٢/ ١٤، ١٩٩٣ – ١٤١٤
 .٨٠-٧٩ص شواهد التوضيح )٢(
 ،  ٣٠٥٥صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب كيف يعرض اإلسالم على الصبي؟ الحـديث رقـم          ) ٣(

 ، ٧٣٤٤الساعة،  باب ذكر ابـن صـياد،  الحـديث رقـم               ، وفي صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط         ٣٥٨ص
 .١٠٩١ص

استشهد بمجموعة كبيرة من الشواهد الشعرية ، منها ما لم يوقف عليه ، وقد يذكر شـواهد ال عالقـة لهـا                      )٤(
 .٨٣ص-٧٧شواهد التوضيح ص: باالستشهاد ، وقد تكون مجهولة القائل، لمزيد من تفصيل القول ينظر



– 

  )٢٦٤٨(

 الفعل أن ذكرشار إليه ابن مالك فيه نوع من التعميم؛فقد أمر الذي غير أن هذا األ    
واالتصال عند ابن مالك ، جاز االتصال، واتصل به ضمير رفع، إذا كان من باب كان

وعلى هذا ، ون سائر أخواتهافقط د)كان(وهذا األمر يخص الفعل، ألنه األصل، أجود
  .)١(وال يجوز أصبحته، كنته:يجوز
فإن اختلف الضميران بالرتبة وقدم ، ويفيد ابن مالك أنه إذا تعلق بعامل ضميران    

 واالتصال، أعطيتكه وأعطيتك إياه:نحو، أقربهما رتبة جاز اتصال الثاني وانفصاله
وهذا ما يذكره ، دون االنفصالوألن القرآن العظيم نزل به ، أجود لموافقة األصل

  .)٢(ابن مالك في ألفيته
ومن شواهد تجويزه قول النبي ، والصحيح ترجيح االتصال وجواز االنفصال   

وقد فصل ابن مالك "ولو شاء لملكهم إياكم، إن اهللا ملككم إياهم:"صلى اهللا عليه وسلم
  .)٣(القول في هذا الحديث في شرح التسهيل

، )أعطيتكه(و)ظننتكه(ولتشابه، رجيح االتصال لموافقة األصلأما ابن مالك فيرى ت
، فلو قدم األبعد في الرتبة امتنع االتصال ووجب االنفصال:"ويعلل لرأيه بقوله

   .)٤("وحسبته إياك، أعطيته إياك:نحو
: كقولك، وأجاز المبرد االتصال في هذا النوع:"يقول، ويتفق المبرد مع ابن مالك   

ورده بأن العرب لم ، يبويه تجويز ذلك عن بعض المتقدمينوحكى س، أعطيتهوك
ففيه حجة )إن الباطل أراهمني شيطاناً(وقد روى أن عثمان رضي اهللا عنه قال، تستعمله

  )٥(.للمبرد على سيبويه

                                         
ـ ٧٤٥، أبو حيان  ندلسي  األ:لقول حول ذلك ينظر   لمزيد من تفصيل ا   ) ١( ارتشاف الضرب من لـسان     (   ه

رمضان عبد التواب، مكتبة الخـانجي بالقـاهرة،   / رجب عثمان محمد، مراجعة الدكتور  / د: دراسة )العرب
 .٩٤٠ص/٢ج.  م١٩٩٨- ه١٤١٨ولى الطبعة األ

  .١٩ م، ص٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣ولى، ، الطبعة األ)الخالصة( ابن مالكألفيةابن مالك،  متن )٢(
 والحـديث  ٢٢٣/في كتاب الكبائر ) الذهبي(والحديث أورده   .. وما بعدها  ١٢٠، ص ١شرح التسهيل ، ج   )٣(

واكـسوهم  ، أطعموهم مما تأكلون، اهللا اهللا في الصالة وما ملكت أيمانكم: "قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم   
 .٢٤/شرح ابن الناظم : انظر، خإل.. وال تكلفوهم من العمل ما ال يطيقون، مما تكتسون

   .٨٣شواهد التوضيح،  ص : حول ذلك ينظر)٤(
  .٨٣ ص ، نفسه: حول ذلك ينظر)٥(



& 

 )٢٦٤٩(

      ويشير ابن جني إلى جـواز اسـتعمال المتـصل موضـع المنفـصل غيـر أن                 
لكـن يكثـر اسـتعمال    ، المنفـصل خف وآثر فـي الـنفس مـن       أألنه  ،  المتصل أولى 

يقـول ابـن    ،  ويقل استعمال المتـصل موضـع المنفـصل       ،  المنفصل موضع المتصل  
فإن المضمر المتصل وإن كان أضعف مـن الـضمير المنفـصل فإنـه أكثـر                :"جني

 في االستعمال منـه؛أال تـراك تقـول إذا قـدرت علـى المتـصل لـم تـأت                    وأيسر
فلمـا كـان    ،  عليهم وآثـر فـي أنفـسهم      فهذا يدلك على أن المتصل أخف       ،  بالمنفصل

لـزم  ،  وسـرى فيـه لـضعفه حكـم       ،  كذلك وهو مع ذلك أضـعف مـن المنفـصل         
وإنمـا رغـب   ....والحق في سـعة االسـتعمال بـه   ، المنفصل البناء ألنه مضمر مثله 

  ). ١"(في المتصل طلباً للخفة
  :رأي سيبويه

، ال ممتنـع  واالنفـص ،  ويرى سيبويه أن االتصال في هذه األمثلـة ونحوهـا واجـب           
أو بـدأ بالغائـب قبـل نفـسه     ، أعطـاكني :فإن بدأ بالمخاطب قبل نفـسه فقـال       :"يقول
وإنمـا  ،  ولكـن النحـويين قاسـوه     ،  ال تكلم به العـرب    ،  فهو قبيح ،  قد أعطاهوني :فقال

، قبح عند العرب كراهيةً أن يبدأ المتكلم فـي هـذا الموضـع باألبعـد قبـل األقـرب                  
  .)٢("فهذا كالم العرب، ايوأعطاه إي، أعطاك إياي:ولكن تقول

ــأن يبــدأ بــه مــن قبــل أن المخاطــب     ويــرى ســيبويه أن المخاطــب أولــى ب
فكمـا كـان المـتكلم أولـى بـأن يبـدأ بنفـسه قبـل                ،  أقرب إلى المتكلم من الغائب    

كان المخاطب الذي هو أقرب مـن الغائـب أولـى بـأن يبـدأ بـه مـن                   ،  المخاطب
ـ          .الغائب سيبويه فـي أن ثـاني الـضميرين        ويلحق بالمـسألة مخالفـة ابـن مالـك ل

المنــصوبين بظــن أو إحــدى أخواتهــا يجــوز اتــصاله وانفــصاله مــع تــرجيح 
ويتفـق مـع هـذا الـرأي صـاحب المفـصل حيـث              ،  وهذا رأي سيبويه  ،  االنفصال

، الـدرهم أعطيتكـه والـدرهم أعطيتكمـوه       :فإذا التقى ضميران في نحو قـولهم      :"يقول
ـ       ،  والدرهم زيد معطيكه   أن يتـصال كمـا تـرى وأن         ازوعجبـت مـن ضـربكه ج
وكـذلك البـواقي وينبغـي إذا اتـصال أن تقـدم            ،  أعطيتك إيـاه  :ينفصل الثاني كقولك  

                                         
ـ ٣٩٢ أبو الفتح عثمان  : ابن جني )١( محمد علـي النجـار،   : ، الخصائص، دار الكتب المصرية، تحقيق   ه

  .١٩٢ص / ٢المكتبة العلمية، ج
  .٣٦٤-٣٦٣ ص ٢ج ،  سيبويه)٢(



– 

  )٢٦٥٠(

فتقـول أعطانيـك    ،  ومـا للمخاطـب علـى الغائـب       ،  منهما ما للمتكلم علـى غيـره      
  ).١()"أنلزمكموها( وقال اهللا تعال، والدرهم أعطاكه زيد، وأعطانيه زيد

  )٢( : ـ رفع المستثنى بعد إال٤

أحرموا :"- رضي اهللا عنهما- قول عبد اهللا بن أبي قتادة  : الحديثشواهدـ          
سمعت رسول اهللا  :" رضي اهللا عنه- وقول أبي هريرة ، )٣("كلهم إال أبو قتادة لم يحرم
  .)٤("كل أمتي معافى إال المجاهرين:صلى اهللا عليه وسلم  يقول

                                         
شرح المفصل، إدارة ) ه ٦٤٣ . أبو البقاء يعيش بن علي بن أبي السرايا،  موفق الدين األسد( بن يعيشا)١(

نباري، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، كمال الدين أبي           األ:،  وينظر  ١٠٤ ص   ٣ج  ،  الطباعة المنيرية 
ن، طبعـة دار    البصريين والكوفيي : هـ، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين         ٥٧٧-٥١٣البركات،    

 هـ، همع الهوامع في ٩١١جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر :السيوطي:  ، وينظر١٩٢ ص   ٢الفكر، ج 
محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت       :أحمد شمس الدين ، منشورات      :شرح جمع الجوامع، تحقيق   

 . وما بعدها٢٠٨ص /١، لبنان، ج
 .٩٧-٩٤شواهد التوضيح ص:حول ذلك ينظر)٢(
  - ١٨٢٤/الَ يِشير المحِرم ِإلَى الصيِد ِلكَي يصطَاده الحالَُل  ح:  كتاب جزاء الصيد باب  صحيح البخاري )٣(
)١٣/ ٣( . 
أحمد بن  (، والبيهقي ). ٢٠/ ٨ - ٦٠٦٩/(صحيح البخاري كتاب األدب باب ستِْر المْؤِمِن  علَى نَفِْسِه ح          )٤(

ـ ٤٥٨: المتوفى) (الخُسروِجردي الخراساني،  أبو بكر الحسين بن علي بن موسى       الـسنن الـصغير،   ) هـ
: جامعة الدراسات اإلسالمية،  كراتشي ـ باكستان،  الطبعة :عبد المعطي أمين قلعجي،  دار النشر:المحقق

و الطبراني،  سليمان بن أحمد بن أيـوب   .٣/٣٤٧م، باب االستتار بستر اهللا ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠األولى،    
محمد : المحقق)المعجم الصغير (الروض الداني   ) هـ٣٦٠: المتوفى( مطير اللخمي الشامي،  أبو القاسم        بن

األولـى،   : عمان، الطبعـة ،  بيروت  -دار عمار   ، المكتب اإلسالمي   : شكور محمود الحاج أمرير، الناشر    
 أحمد بن عمرو بن البزار، أبو بكرو  .٦٣٢ رقم الحديث  ١/٣٧٨بد اهللا   ، باب من اسمه ع    ١٩٨٥ – ١٤٠٥

مسند البزار المنشور باسم البحـر الزخـار،    ) هـ٢٩٢: المتوفى(عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي         
 إلى ١٠حقق األجزاء من (وعادل بن سعد )٩ إلى  ١حقق األجزاء من    (محفوظ الرحمن زين اهللا،       : المحقق

 المدينـة المنـورة،     -كتبة العلوم والحكـم     م: الناشر)١٨حقق الجزء   (وصبري عبد الخالق الشافعي      )١٧
 شـعب  ، والبيهقـي  .٨٠٩٦ رقم الحـديث  ١٤/٣٧٩) م٢٠٠٩م،  وانتهت  ١٩٨٨بدأت  (األولى،    : الطبعة

الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقـه          :اإليمان، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه     
كتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مـع الـدار    م: مختار أحمد الندوي، الناشر   : وتخريج أحاديثه 

  .٩٢٢٥ رقم الحديث ١٢/١٦٩.  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األولى،  : السلفية ببومباي بالهند، الطبعة



& 

 )٢٦٥١(

  :موقف ابن مالك
مستثنى بإال من كالم تام موجب أن ينصب مفرداً كان أو يرى ابن مالك أن حقّ ال  

األخالء يومئٍذ بعضهم لبعٍض عدو إالَّ (فالمفرد نحو قوله تعالى؛مكمالً معناه بما بعده
وال )إنّا لمنجوهم أجمعين إالَّ امرأته قدرنا إنّها لمن الغابرين(والمكمل نحو) المتّقين

وقد أغفلوا وروده ، ن في هذا النّوع إالَّ النّصبيعرف أكثر المتأخّرين من البصريي
فمن أمثلة الثّابت الخبر قول أبي قتادة ، مرفوعاً باالبتداء مع ثبوت الخبر ومع حذفه

  .وأبو قتادة مبتدأ ولَم يحرم خبره، فإلَّا بمعنى لكن"أحرموا كلّهم إالَّ أبو قتادة لَم يحرم"
إالَّ امرأتك إنّه مصيبها ما ، تفت منكم أحدوال يل(ونظيره من كتاب اهللا تعالى       
فإنّه ال يصح أن يجعل امرأتك بدالً من أحد ألنّها لَم تِسر معهم فيتضمنها ) أصابهم

ثم ،بأنّه وإن لَم يِسر بها لكنّها شعرت بالعذاب فتبعتهم:وتكلف بعضهم.ضمير المخاطبين
  .التفتتْ فهلكت

ومن أمثلة المحذوف ، خولها في المخاطبينوهذا على تقدير صحته ال يوجب د:قال
كن المجاهرون ل:أي"أمتي معافًى إالَّ المجاهرون كّل:-صلى اهللا عليه وسلم-الخبر قوله

فشربوا منه إالَّ قليٌل ( تعالىهومنه من كتاب اهللا تعالى قول، بالمعاصي ال يعافون
  )١(.أي لكن قليل منهم لَم يشربوا)منهم
حرف عطف وما بعدها "إالَّ"أن يجعلوا وهو.الثّاني مذهب آخروللكوفيين في هذا :قال

  .)٢(معطوف على ما قبلها
  :رأي سيبويه

في كتابه بأن إبدال المستثنى من المستثنى منه ال يجوز في التام  يصرح سيبويه   
  له عنونوعقد باباً.وعلل ذلك بتعليل سري من كتابه إلى كتب النحو األخرى، المثبت
  .)٣(")إال(ب ما يكون مبتدأ بعدهذا با:"بقوله

 جاز في االسم موجباً)إال( فإن كان الكالم الذي قبلأبو الحسن بن عصفور:وقال      
 تابعاً)إال(واآلخر أن تجعله مع، أفصحهما النصب على االستثناء:وجهان)إال(الواقع بعد

ءة من قرأ  بنصبه ورفعه وعليه تحمل قراقام القوم إال زيداً:لالسم الذي قبله فتقول
                                         

  .٩٤ ص شواهد التوضيح، : حول ذلك ينظر)١(
  .٩٧ ص ، نفسه: حول ذلك ينظر)٢(
 .٢٧٤: ١سيبويه : حول ذلك ينظر)٣(



– 

  )٢٦٥٢(

فلما تفرقوا كلهم أحرموا إال : وفي صحيح البخاري، بالرفع فشربوا منه إال قليل منهم"
  .أبو قتادة

  .)١(ابن جني في شرح اللمع ويجوز أن تجعل إال صفة بمعنى:وقال
حيث يرى ، ويربط الزمخشري وابن جنى توجيه الرفع في الشواهد بالمعنى    

هذا من حيلهم مع ، على قراءة الرفع}وا منه إال قليلفشرب{:في قوله تعالى: الزمخشري
فلما كان ، وهو باب عظيم من علم العربية، المعنى واإلعراض عن اللفظ جانباً

فلم يطيعوه إال قليل :كأنه قيل، حمل عليه)فلم يطيعوه(في معنى)فشربوا منه(معنى
وذلك أنه موضع .وهذا من أشد مذاهب العربية:وقال ابن جني في مثل هذا الكالم.منهم

  )٢(.يملك فيه المعنى عنان الكالم فيأخذه ويصرفه بحسب ما يؤثره
والخالف حول ، ولعل الخالف النحوي الذي ذكر حول عامل النصب في المستثنى    

ناهيك عن دافع اهتمام ، قد يكون من دوافع تشعب المسألة ) إال(أداوت االستثناء ال سيما
فالرضي يخرج الحديث األخير على ، واردة في هذا البابوعناية ابن مالك باألحاديث ال

على تأويل الفعل المثبت بفعل }فشربوا منه إال قليل{ويخرج قراءة، صفة)إال(أن
كما صنع الزمخشري وقد صرح في غير موضع من كتابه بأن مثل هذا التأويل :منفي

  .)٣(رناد

                                         
حاشـية  ):هـ١٢٢١: المتوفى(سليمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي        ،  لبجيرِميا:حول ذلك ينظر  )١(

 أبـو  ، الـصبان :  ، وينظر١/٣٧٢م، ١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩مطبعة الحلبي،  ،  البجيرمي على شرح المنهج     
حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفيـة ابـن         ): هـ١٢٠٦: المتوفى(العرفان محمد بن علي الشافعي      

  .٢/٢٠٩م، ١٩٩٧- هـ ١٤١٧األولى : لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية بيروت: لناشرمالك، ا
، شـرح الطيبـي علـى مـشكاة         )هـ٧٤٣(شرف الدين الحسين بن عبد اهللا       ،  الطيبي:حول ذلك ينظر  )٢(

مكتبة نـزار   : عبد الحميد هنداوي، الناشر   . د: ، المحقق )الكاشف عن حقائق السنن   (المصابيح المسمى بـ    
وللمزيد  . ٩/٣٠١٣ م،   ١٩٩٧ - هـ   ١٤١٧األولى،    : ، الطبعة ) الرياض -مكة المكرمة   (فى الباز   مصط

: المتـوفى (عبد الرحمن بن أبي بكر،  جـالل الـدين           = =السيوطي: من توجيه الشواهد من الحديث ينظر     
دار الجيـل،    : ن القضاة، الناشـر   سلما. د: عقود الزبرجِد على مسند اِإلمام َأحمد، حقّقه وقَدم لَه        ) هـ٩١١

  .٣٢٣-٢/٣٢١ م، ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤:  لبنان، –بيروت 
) هـ١٣٩٣: المتوفى ( محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي ، بن عاشورا :حول ذلك ينظر)٣(

الـدار  : ناشـر  ، ال»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد     «التحرير والتنوير   
=   شـهاب  أبـو العبـاس،    ،  الحلبـي : وينظر١٠/١٧٢ هـ،   ١٩٨٤:  تونس، سنة النشر   –التونسية للنشر   



& 

 )٢٦٥٣(

ول الفعل المثبت بفعل ورد على من أ، صفة)إال( يخرج الرفع على أنوأبو حيان     
  .وهذه أعاريب من لم يمعن في النحو:منفي؛كما رد إعراب ابن مالك مبتدأ بقوله

التحضيضية في اآليات الواردة في هذا الباب على البدل؛ألن )لوال(وخرج الرفع بعد
  . وهو مذهب الفراء والزجاج، التحضيض يتضمن النفي

والمعرفة ، وذلك النكرة،  ما ينعت بغير صرح بأنه ينعت بإالوالمبرد في المقتضب    
وابن يعيش شرط .وابن الحاجب شرط للوصف بإال تعذر االستثناء.باأللف والالم

  . بأل الجنسيةوأن يكون الموصوف نكرة أو معرفاً، للوصف بإال صالحية االستثناء
ن عن بعضهم أ وينقل، وللمضمر، وللمظهر، نعتا للنكرة وللمعرفة)إال(وأبو حيان يجعل

إن الوصف بإال يكون في المتصل ":وقال الزركشي.الوصف بإال يخالف بقية الصفات
  .)١("وفي المنقطع
  :رأي الفراء

وقد أنكر ، وذكر الفراء أن النصب هو الوجه الواجب فقط في االسم الواقع بعد إال
منصوب على )قليالً).(متَولَّوا ِإلَّا قَِليلًا ِمنْه(في قوله عز وجّل؛)قليالً(رواية الرفع في كلمة

وال ، فال أعرف هذه القراءة"تَولوا ِإال قليٌل منهم"فأما من روى:"يقول الفراء، االستثناِء
ِإذا كان أوُل  ألن االستثناء، ألن المصحف على النصب والنحو يوجبها، لها عندي وجه

- ثنى ِإال النصبفليس في زيد المست- الكالم ِإيجاباً  نحو قولك جاءني القوم إال زيداً 
فشربوا منه ِإال " وِإنما ذكرت هذه ألن بعضهم روى- والمعنى تولوا أستَثِْني قَليالً ِمنْهم 

  .)٢("وهذا عندي ما ال وجه له"قليٌل منهم

                                                                                                     
الدر المصون فـي علـوم      ) هـ٧٥٦: المتوفى(الدين،  أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين           =

 .٨/٦١ دمشق، دار القلم، : الدكتور أحمد محمد الخراط، الناشر: الكتاب المكنون، المحقق
دراسات ألسلوب القرآن الكريم، )  هـ١٤٠٤ت (محمد عبد الخالق ، عضيمة :للمزيد من التفصيل ينظر)١(

 . ٢٣٣-١/٢٣٠دار الحديث،  القاهرة، : محمود محمد شاكر، الناشر: تصدير
ـ ٣١١: المتـوفى (إبراهيم بن الـسري بـن سـهل،  أبـو إسـحاق      ، الزجاج  )٢( معـاني القـرآن   ) هـ

  األولـى  :  بيـروت، الطبعـة  –عـالم الكتـب     : عبد الجليـل عبـده شـلبي، الناشـر        :  المحقق وإعرابه،
  .١/٣٢٧ م، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨



– 

  )٢٦٥٤(

  :ومناقشة المسألة على النحو التالي
                  سـياق    ،  في نسبة الكالم المذكور البن أبـي قتـادة دون أبـي قتـادة نظـر فـإن

إن أبـاه أخبـره أن رسـول اهللا         :اهر في أن قوله قول أبي قتادة حيث قـال         الحديث ظ 
فـصرف طائفـة مـنهم فـيهم        ،   خرج حاجاً فخرجوا معـه     - صلى اهللا عليه وسلم      -

 .أحرموا كلّهم إالَّ أبو قتادة :أبو قتادة  إلى أن قال
أبـو قتـادة    إالَّ  ":وكـذا قولـه   ،  من بـاب التّجريـد    "فيهم أبو قتادة    "وقول أبي قتادة       

ومـن  .وال حاجة إلى جعله من قول ابنه ألنّـه يـستلزم أن يكـون الحـديث مرسـالً             "
أن يكـون علـى مـذهب مـن         ،"إالَّ أبـو قتـادة      ":وهي قوله . توجيه الرواية المذكورة  

  )١(.علي بن أبو طالب:يقول
ـ         إعـادة النظـر فـي الـشواهد الحديثيـة التـي وردت بطـرق          انويرى الباحث

والتـرجيح فيمـا    ،  مع بينها ودراستها في ضوء الـسياقات المختلفـة لهـا          مختلفة والج 
وال يقَـاس  ،وأن يحفظ ما ورد من هذا االسـتعمال كمـا فـي الحـديث واألثـر       ،  بينها
واحتمالية تخريج ما ورد منـه علـى الوجـه الـذي يتَّفـق مـع                 ،؛لقلِّة شواهده اعليه

  .الشائع من كالم العرب

                                         
 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ،  فتح السالم شرح عمـدة األحكـام،        ،  العسقالني  :حول ذلك ينظر  )١(

زين الـدين محمـد     : ، وينظر  ٦٧٥- ٤/٦٧٠أبو محمد عبد السالم بن محمد العامر،        : جمعه وهذبه وحققه  
: المتـوفى (المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القـاهري        

األولـى،   :  مصر،  الطبعـة    –،  فيض القدير شرح الجامع الصغير،  المكتبة التجارية الكبرى            )هـ١٠٣١
 بيـروت،    -ح صحيح البخاري، دار المعرفـة       بن حجر، فتح الباري شر    ا: ، وينظر  .٣/٢٥٠هـ،  ١٣٥٦
محب الدين الخطيب، : محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: هـ، ضبط ١٣٧٩

 . ٣١-٤/٢٩عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، : عليه تعليقات العالمة



& 

 )٢٦٥٥(

  .)١(عارياً ما بعدها من الالم الفارقة، لمخففة المتروكة العملا) إن( ـ  في استعمال ٥
  : الشواهد من الحديث
 كـان مـن   إن(معاويـة  وقـول ، )٢(" كنا فرغنا في هذه الساعةإن:"قول عبد اهللا بن بسر   

فكان ابن عمر رضي اهللا عنهمـا يعطـى عـن الكبيـر             ":وقول نافع .)٣()أصدق هؤالء 
كان يعطي عن والصغير حتى إن ٤("بني(.  

المخففة المتروكة العمل عارياً مـا بعـدها        )إن(وقد تضمنت هذه األحاديث استعمال    
 )إن( صار لفظهـا كلفـظ    ) إن(وذلك ألنه إذا خففت   ،  لعدم الحاجة إليها  ،  من الالم الفارقة  

وألزموا تالي مـا بعـد المخففـة    ،  عند ترك العمل  ،  النافية فيخاف التباس اإلثبات بالنفي    
فلـو  ، وال يحتاج إلى ذلك إال في موضع صالح للنفي واإلثبات،  مميزة لها ،  كدةالالم المؤ 

 كنا فرغنا فـي هـذه       إن"فمن الحذف ،  لم يصلح الموضع للنفي جاز ثبوت الالم وحذفها       
 كان يعطـي    إن"و،  " كان من أصدق هؤالء    إن"و،  " كان من أحب الناس إلي     إن"و"الساعة

٥("عن بني(.  
المخففة عاريا ما )إن(مجيء:سألة من وجهة نظر ابن مالك هو في هذه المواإلشكال

عدم الحاجة :إلى أن السبب في ذلك)٦(ابن مالكوقد أشار .بعدها من الالم الفارقة
النافية؛فيخاف التباس اإلثبات بالنفي )إن(صار لفظها كلفظ)إن(وذلك ألنه إذا خُففت،إليها

وال يحتاج إلى ذلك ،ة الالم المؤكِّدة مميزةً لهافألزموا تالي ما بعد المخفف،عند ترك العمل
إذ لو ،فالالم هنا الزمة،إن عِلمتُك لفَاِضلًا:نحو،إال في موضع صالح للنفي واإلثبات

فإذا لم ،لم يتيقن اإلثبات – مع كون العمل متروكًا وصالحية الموضع للنفي–حذفت 
  .يصلح الموضع للنفي جاز ثبوت الالم وحذفها

                                         
 .١٠٤شواهد التوضيح ص)١(
 . ٢/٢٣صحيح البخاري / ١/٣٢٩عيد باب التبكير إلى ال/ العيدين/ صحيح البخاري )٢(
ومسند اإلمام )باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ال ( ٧٣٦١ ، رقم الحديث   ١١٠ /٩،  صحيح البخاري )٣(

 . ١٤١ /١٣أحمد بن حنبل ، 
مخْتَصر صِحيح اِإلماِم البخَاِري ، واأللباني. ٢/٥٤٩، ١٤٤٠الزكاة باب صدقة الفطر / صحيح البخاري )٤(

 . باب صدقة الفطر صاع من طعام  ، ٧١٩ رقم ١/٤٤٧، 
 .١٠٤شواهد التوضيح ص)٥(
 .١٠٦– ١٠٤ صنفسه، : انظر)٦(



– 

  )٢٦٥٦(

أشار ابن مالك إلى أن النحويين أغفلوا التنبيه على جواز حذف الالم عند        و
وجعلوها عند ترك العمل الزمة على ،االستغناء عنها بكون الموضع غير صالح للنفي

وحاملهم على ذلك عدم االطالع على شواهد ،اإلطالق ليجري الباب على سنن واحد
  .السماع

 لزم - وهو األكثر–وُأهملت) إن(ر إلى أنه إذا خُفِّفتوقد يكون من المفيد أن نشي        
ويقل إعمالها ،النافية)إِن(وذلك للتفريق بينها وبين،إن زيد لقائم:نحو،في خبرها الالم
هي المخففة من ،إن زيد لقائم:في قولنا)إن(فـ، )١(إن زيدا قائم:نحو،عندما تِرد مخفَّفة

فمتى ذُكرت ،وال فرق بينهما حينئذ إال بالالم، النافيةهي،إن زيد قائم:وفي نحو،الثقيلة
إذ إن ،أما إذا ُأعملت فال تلزم الالم؛لعدم اإللباس.ومتى حذفت فهي النافية،فهي المخففة

وإن دخلت الالم فلمعنى التوكيد ال ،في ظهور إعرابها داللة على أنها المخففة من الثقيلة
  :االستغناء عن الالم في حالين)٣(يرهوغ وأجاز ابن مالك، )٢(لرفع اللبس

بأن كان الكالم ال يحتمل غير ، إذا علم المقصود من الكالم وانتفى اللبس- ١
في البيت نافية النعكس المراد ولصار )إن(إذ لو كانت،ومنه قول الطرماح،اإلثبات

  .)٤(المدح ذما
  أنا ابن أبـاة الـضيم مـن آل مالـكٍ          

        
  المعــادنوإن مــال كانــت كــرام   

 . )٥(بل أوجب ابن مالك حذفَ الالم هنا،منفيا واللبس مأمون) إن(  إذا وقع ما بعد- ٢ 
  : مناقشة الخالف النحوي في المسألة

واعلم إذا بطل :الهروييقول ،       بسط الهروي الحديث عن هذه المسألة
ولم يكن بينها ، االمخففة من الثقيلة جاز أن يقع بعدها االسم والفعل جميع"إن"عمل

                                         
وهمـع الهوامـع    ، ١٣٤-١٣٣والجنى الداني ص  ، ٢/٣٣وشرح التسهيل   ، ٨/٧١شرح المفصل   : انظر)١(
٢/١٨١.  
  .٢/١٨١وهمع الهوامع ، ١/٢٣٧واألصول ، ٢/٣٦٣، ١/٥٠المقتضب : انظر)٢(
وارتـشاف الـضرب    ، ١٠٦وشواهد التوضـيح ص   ، ٢/٣٤وشرح التسهيل   ، ٢٣٣التوطئة ص : رانظ)٣(
  .٢/١٨١وهمع الهوامع ، ١٣٤والجنى الداني ص، ١٥٠– ٢/١٤٩
  .٢/١٨١همع الهوامع : انظر)٤(
  .١٠٦شواهد التوضيح ص: انظر)٥(



& 

 )٢٦٥٧(

فمتى ذُِكرت الالم فهي المخففة من الثقيلة في معنى ، النافية فرق إال بالالم"إن"وبين
  .)١("ومتى حِذفِت الالم فهي النافية، اإليجاب

حيث ذهب أهل "إن زيد لقائم:"    وقد ذكر الهروي خالف البصريين والكوفيين في نحو
البصرة إلى أن"والالم الم التوكيد، لةمخففة من الثقي"إن ، وذهب الكوفيون إلى أن

"واعلم أنه إذا بطل عمل:"وفي ذلك يقول، "إال"نافية والالم بمعنى"إن"المخففة من "إن
النافية فرق إال "إن"ولم يكن بينها وبين، الثقيلة جاز أن يقع بعدها االسم والفعل جميعا

ومتى حذفت الالم فهي النافية كأنه ، ةبالالم فمتى ذكرت الالم فهي المخففة من الثقيل
   .)٢("وماكنت إال من الساخرين...قال
وحدثنا من :")٣(ومن األدلة على رجحان مذهب البصريين ما ذكره سيبويه في قوله -

 :وأهل المدينة يقرءون، إن عمرا لمنطلقٌ:أنه سمع من العرب من يقول، نثق به
 منَّهفٍّيوا لَيلَم كُال وإن﴿﴾ماَلهمّأع كبفقد نصبت، "يخففون وينصبون)٤(ر "ا" إناسم  

أو "ليوفينهم"  يفسرهمنصوب بفعل"أن كُالّ" :إلى )٥(وذهب الفراء، "كالً"و "عمرا"

                                         
 مطبوعات مجمع   – يحعبدالمعين الملو . ت.  علي بن محمد، األزهية في علم الحروف      ،  الهروي:انظر)١(

 .٥٠ ص .م ١٩٨١-هـ١٤٠١: اللغة العربية بدمشق 
أبو البركات عبـد    األنباري،  : حول الخالف النحوي وتفصيالته في هذه المسألة ينظر        .٥٠األزهية ص   )٢(

اإلنـصاف    هـ، ٥٧٧-٥١٣ الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد اهللا بن محمد بن عبيد اهللا بن أبي سعيد
أبـو إسـحاق ،     ،  و الشاطبي -٣٥-٢/٣٤ وشرح التسهيل    - ٢/٦٤٠.طبعة دار الفكر  . ف  في مسائل الخال  

ـ ١٤١٧عياد الثبيتي دار التراث ،  مكة المكرمة . د. ت. المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية    -هـ
 .٢/٣٨٧.م ١٩٩٦

عة المـدني،   م مطب١٩٨٨-هـ١٤٠٨. ٣ط. عبد السالم محمد هارون: الكتاب  تحقيق وشرح ،  سيبويه  )٣(
 .٢/١٤٠.الناشر ،  مكتبة الخانجي بالقاهرة 

 وقرأ أبو عمر والكسائي بتشديد      وهي قراءة نافع المدني ،  وابن كثير المكي ،           ) ١١١(سورة هود آية    )٤(
"  إتحـاف فـضالء   ، )أحمد بن محمد(البنا، ،  وابن عامر وحفص وحمزة  بتشديدهما ،  " لما"وتخفيف " إن

شعبان محمد إسماعيل ،  عالم الكتـب ،   . د. ت األربعة عشر ألحمد بن محمد الدمياطي،  ت      البشر بالقراءا 
األساليب اإلنشائية في النحو العربي ، )عبد السالم محمد(هارون ،  و٢٦٠ص.م١٩٨٧هـ ١٤٠٧بيروت ،  

 .٥٤،  ٣٣.م ١٩٧٩هـ ١١٣٩٩ ،  ٢،  لعبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي مصر،  ط
  .٢/٣٥التسهيل شرح )٥(



– 

  )٢٦٥٨(

وكال القولين محكوم على أصولهم بمنعه ")١(ورده ابن مالك فقال، " نفسهليوفينهم"بـ
ال يعمل فيما قبلها وال " إال" في أن ما بعدأو بضعفه؛ألنهم يوافقون، في هذا المحل

في رد ما ذهبوا إليه )٢(وقال الشاطبي في المقاصد الشافية، " فيما قبلهايفسر عامالً
ولو كان ، وأما قول الكوفيين فمجرد دعوى ال دليل عليها":"إال"من أن الالم بمعنى

أو لما ، ا زيد لقائمم:بعد كل نفي فكنت تقول" إال"كما قالوا لصح وقوعها حيث تقع 
وفي امتناع ذلك ، ولن يقوم لما زيد، ولم يقم لما زيد،  قائمإالما زيد :بمعنى، قائم

–رحمه اهللا–غير أن هذا الذي ذكره الشاطبي، "دليل على أن األمر ليس كما زعموا
والزم ، ال يلزم الكوفيين؛ألنّهم يقولون ما قالوا في توجيه المسموع الموجود

ليس "إن زيد لقام:"مذهبا؛ومع ذلك فمذهب البصريين أرجح؛ألن قولك ليسالمذهب 
  .ما زيد إال قائم : هناك ما يرجح أن يكون معناه

وألن الالم ،         وتفصيل ابن مالك في المسألة هو األولى بالقبول؛ لورود السماع به
فإذا دلَّ دليٌل على المعنى ،النافية)إِن(و المخففة)إِن(لم توضع إال لحاجة؛وهي التفريق بين

  .المراد وُأِمن اللبس بينهما ال يكون ذكرها حينئٍذ واجبا
  .)٣( ـ في العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار٦

إنمـا مـثلكم واليهـود      ":- صلى اهللا عليه وسـلم    - قول رسول اهللا    :الشاهد من الحديث  
  .)٤("والنصارى كرجل استعمل عماالً

وهو ،ذا الحديث العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار        تضمن ه :رأي ابن مالك  
وصـحة  ، لضعف احتجاج المانعين، والجواز أصح من المنع:"يقول، جائز عند ابن مالك   
  .)٥("استعماله نثراً ونظماً
  :وأدلتهم هي، )٦(إال يونس وقطرباً واألخفش.ممنوع عند البصريين:رأي البصريين

                                         
 .٢/٣٥ نفسه، )١(
  .٢/٣٨٧المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ،  )٢(
 .١٠٧شواهد التوضيح ص )٣(
 ). ٩٠/ ٣(- ٢٢٦٩/ِة العصِر حصحيح البخاري ، كتاب اإلجارة باب اِإلجارِة ِإلَى صالَ)٤(
 .١٠٧شواهد التوضيح ص )٥(
 .٣٤ص/٢ ج٦٥ اإلنصاف في مسائل الخالف ، المسألة رقم األنباري ،: حول هذا الخالف ينظر)٦(



& 

 )٢٦٥٩(

فلم يجز العطف عليه كمـا      ،  بالتنوين ومعاقب له  أن ضمير الجر شبيه     :الدليل األول 
  .ال يعطف على التنوين

أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصح حلول كل واحد منهمـا            :الدليل الثاني 
فمنع العطف عليـه إال  ، وضمير الجر ال يصح حلوله محل ما يعطف عليه  ،  محل اآلخر 

  .)١("تيا طوعافقال لها ولألرض ائ:"نحو قوله تعالى، بإعادة حرف الجر
  :رأيي الكوفيين واألخفش

أجاز األخفش والكوفيون العطف علـى الـضمير المجـرور دون إعـادة الجـار            
  . )٢(بجر الرمل) وما لنا والرمل(واستشهدوا بقول عمر رضي اهللا عنه

       وقد اختلف النحويون في مسألة العطف على الضمير المجرور دون إعادة حرف 
وهو مذهب جمهور ،إال في ضرورة الشعر المنع:األول، ل ثالثة أقواالجر على
وعلة المنع ، )٥(وهو ظاهر كالم األخفش في معانيه،)٤(ونُسب للكسائي،)٣(البصريين

  :ترجع إلى أمور منها
فكذلك ،فكما ال يعطف على التنوين، أن الضمير المجرور شبيه بالتنوين ومعاقب له- ١

  .)٦(ال يعطف على الضمير
لمعطوف والمعطوف عليه أن يصح حلول كل واحد منهما محل  أن حقَّ ا- ٢

  . )٧(وضمير الجر ال يصح حلوله محل ما يعطف عليه،اآلخر

                                         
  .١١٠فصلت ، اآلية)١(
 ، وهذا الحديث استشهد به ابن مالك على وجوب نصب المفعول معـه بعـد   ٢٣٩شواهد التوضيح ص   )٢(

 .الضمير المجرور
، ٢/١٠٢٤وشرح الكافيـة    ، ٧٨– ٣/٧٧وشرح المفصل   ، ٢/٤٦٣واإلنصاف  ، ٢/٣٨١الكتاب  : انظر)٣(

 .٥/٢٦٨مع الهوامع وه
  .٢/٤٤٦مجالس ثعلب : انظر)٤(
  .١/٤٣٠معاني القرآن )٥(
  .٣/٣٧٥وشرح التسهيل ، ٢/٤٦٧واإلنصاف ، ٢/٣٨٢الكتاب : انظر)٦(
  .٣/٣٧٥وشرح التسهيل ، ٢/٤٦٧اإلنصاف : انظر)٧(



– 

  )٢٦٦٠(

غير )١(وهو مذهب الكوفيين،جواز العطف على الضمير دون إعادة الجار:الثاني
ونُسب هذا القول أيضا )٢(وأبو حيان، واختاره ابن مالك،ويونس،الكسائي والفراء

   .)٣(لألخفش
مررتُ بك أنتَ :الجواز بشرط أن يسبقه التأكيد بالضمير المنفصل المرفوع نحو:الثالث 

والراجح من هذه األقوال الثالثة )٤(والفَراء ،والزياِدي ،ونُسب هذا الرأي للجرِمي ،وزيٍد
هو القول بأن عطف الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الجار جائز؛لكثرة 

  . ولضعف تعليالت البصريين كما سبق بيانه، المسموع
  :رأي ابن مالك وموقفه من أدلة المانعين

يرى ابن مالك جواز العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار مؤيداً رأيه بكونه     
ومفنداً ، "إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجٍل استعمل عماالً:"ورد في الحديث الشريف

ن من وضعف االحتجاج بي، يين بضعف احتجاجهمأدلة المانعين من البصر
ألنه لو ، وال يترتب عليه إيجاب وال منع، ضعف تشبيه الضمير بالتنوين: األولىجهتين؛

، ألن التنوين ال يؤكد وال يبدل منه، منع العطف عليه لمنع من توكيده ومن اإلبدال منه
  .وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع

وهي كون حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصح حلول كل  ،الثانيةوأما        
إلخ فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من ....واحد منهما محل اآلخر

رب رجٍل :"المعطوف والمعطوف عليه محل اآلخر شرطاً في صحة العطف لم يجز
وفات وأمثال ذلك من المعط:"يقول ابن مالك، أي فتى هيجاء أنت وجارها:وال، وأخيه

                                         
وهمـع الهوامـع    ، ٢/١٠٢٦وتوضيح المقاصـد    ، ٢/١٠٢٤وشرح الكافية   ، ٢/٤٦٣اإلنصاف  : انظر)١(

٥/٢٦٨ .  
 ، .٢/١٥٧البحر المحيط ، ٢/٦٥٨ارتشاف الضرب : انظر)٢(
وسبق أن ظـاهر    ، ٥/٢٦٨وهمع الهوامع   ، ٢/١٠٢٦وتوضيح المقاصد   ، ٣/٣٧٥شرح التسهيل   : انظر)٣(

، واألول أحسن، جر) واألرحام(وقال بعضهم «: إذ يقول،  أنه يمنعه١/٤٣٠كالم األخفش في معاني القرآن      
 .»ر المجرور على المضمر المجرورألنك ال تجري الظاه

وتوضـيح المقاصـد    ، ٤/٢٠١٣وارتـشاف الـضرب     ، )الجرمي فقط  (٢/١٠٢٥شرح الكافية   : انظر)٤(
  .٥/٢٦٩وهمع الهوامع ، ٢/١٠٢٧



& 

 )٢٦٦١(

ال يمتنع ، فكما لم يمتنع فيها العطف، الممتنع تقدمها وتأخرها ما عطفت عليه كثيرة
  .)١("إنما مثلكم واليهوِد والنصارى:"وال في.ونحوه، "مررت بك وزيٍد:"في
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل :"وجعل ابن مالك من مؤيدات الجواز قول اهللا تعالى  

 "واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام:"تعالى وقوله، "اهللا وكفر به والمسجد الحرام
وهي قراءة ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي واألعمش ويحي بن ، بالخفض

   .)٢("ما فيها غيره وفرسه:"ومن مؤيداته قول بعض العرب، وثاب وأبي زين
ك يوافق وكذل،    ثم يذكر ابن مالك مجموعة من شواهد الكتاب تعضيداً لموقفه

ولم يجز عطفه ، )فاذكروني أذكركم(على الكاف والميم في)أشد(الزمخشري على عطف
لكان أشد )الذكر(ألنه لو عطف على،  هو الصحيحإليهوالذي ذهب :"قائالً، على الذكر

  .)٣(.."بعده)الذكر(وامتنع نصب ، )ذكر(صفة ل

                                         
 .١٠٨شواهد التوضيح : ول ذلك ينظرح)١(
أبو (،  لسياألند:وللمزيد من تفصيل القول حول الشواهد  ينظر       .١٠٨شواهد التوضيح   : حول ذلك ينظر  )٢(

ـ ٧٤٥: المتوفى()حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين   البحـر المحـيط فـي    )هـ
 ،  ٢/٢٩٠ هــ،    ١٤٢٠:  بيـروت، الطبعـة    –دار الفكر   : صدقي محمد جميل، الناشر   : التفسير، المحقق 

اللباب في  )هـ٧٧٥: المتوفى()أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي          (،  النعمانيو
دار الكتـب  : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معـوض، الناشـر   : علوم الكتاب، المحقق  

أبو القاسم شهاب   ( شامة   أبو ، و  ٤/١١م،    ١٩٩٨- هـ   ١٤١٩األولى،    : لبنان، الطبعة - بيروت   -العلمية  
إبراز المعاني من حرز    ) هـ٦٦٥: توفىالم ()الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي        

: المتـوفى ()أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني (،   ، والغرناطي  ١/٤١١دار الكتب العلمية،      :األماني، الناشر 
 المملكة العربيـة    -كنوز أشبيليا   : تُحفَةُ اَألقْراِن في ما قُِرئ ِبالتَّثِْليِث ِمن حروِف القُرآِن، الناشر         ) هـ٧٧٩

زكريا بن محمد بن أحمد بن (،   ، واألنصاري  ١/١٦٩ م،   ٢٠٠٧ - هـ   ١٤٨٢الثانية،    : ، الطبعة السعودية
منحة الباري بشرح صحيح )  هـ٩٢٦: المتوفى(،  زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي         )زكريا

مكتبـة  : الناشرسليمان بن دريع العازمي،     : ، اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه    »تحفة الباري «البخاري المسمى 
 م، ٢٠٠٥ - هــ  ١٤٢٦األولى،  :  المملكة العربية السعودية، الطبعة -الرشد للنشر والتوزيع،  الرياض      

٢/٤٥١.  
 .١١١-١١٠شواهد التوضيح : لك ينظرحول ذ)٣(



– 

  )٢٦٦٢(

  :رأي سيبويه
وذلك ، مة المضمر المجرورومما يقبح أن يشركه المظهر عال":   يقول سيبويه

كرهوا أن يشرك المظهر مضمراً داخالً ، وهذا أبوك وعمرٍو، مررت بك وزيٍد:"قولك
فيما قبله؛ألن هذه العالمة الداخلة فيما قبلها جمعت أنها ال يتكلم بها إال معتمدة على ما 

ت عندهم فلما ضعف، فصارت عندهم بمنزلة التنوين، وأنها بدل من اللفظ بالتنوين، قبلها
ألنه ال يحسن ، وأما في اإلشراك فال يجوز:"ثم يقول)١("كرهوا أن يتبعوها االسم
وتفصيله عن -رحمه اهللا–وهذا قول الخليل، إال بأنت وأنتم، اإلشراك في فعلت وفعلتم

،  تشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع المجرورأنوقد يجوز في الشعر ، العرب
  .)٢("رإذا اضطر الشاع

نباري قد ذكر هذه المسألة في اإلنصاف تحت عنوان وتجدر اإلشارة إلى أن ابن األ   
وعرض آلراء ، )٣(العطف على الضمير المخفوض في المسألة الخامسة والستين

وفند حجج ، وانتصر لرأي البصريين، الكوفيين والبصريين وعرض ألدلة الفريقين
 .الشعرية في المسألةوقد نقل عنه ابن مالك جميع الشواهد ، الكوفيين

        وردهما ابن مالك معلِّلًا بأن شبه الضمير بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع 
وأن الحلول لو كان شرطًا في ،وال يمنعان بإجماع،كالتنوين،من توكيده ومن اإلبدال منه

فكما لم يمتنع  "ِبِدرهمكُلُّ شَاٍة وسخْلَِتها :وال )رب رجٍل وَأِخيه( :لم يجز،صحة العطف
ِإنَّما مثَلُكُم واليهوِد ( وال في ،ونحوه) مررت بك وزيٍد( ال يمتنع في ،فيها العطف
  .)٤(")والنَّصارى

وقد فصل السمين الحلبي القول في مسألة العطف على الضمير المجرور على      
رون إعادة الجار إال في ي، وهو مذهب جمهور النحاة من البصريين:األول:ثالثة مذاهب

وتبعهم أبو ، وهو مذهب الكوفيين، أنه يجوز ذلك في السعة مطلقاً:الثاني.ضرورة
وهو إن أكد الضمير جاز العطف من غير ، التفصيل:الثالث، الحسن ويونس والشلوبيين

وهو قول ، وإال فال يجوز إال ضرورة، مررت بك نفسك وزيد:نحو، إعادة الخافض
                                         

  .٣٨٢ص/٢ ج، الكتاب، سيبويه)١(
  .٣٨٢ص/٢ ج، الكتاب، سيبويه)٢(
  .٢/٤٦٣جإلنصاف في مسائل الخالف ا:حول ذلك ينظر) ٣(
  .٣/٣٧٥شرح التسهيل : وانظر، ١٠٨شواهد التوضيح ص)٤(



& 

 )٢٦٦٣(

وضعف دليل المانعين ، ينبغي أنه يجوز مطلقاً لكثرة السماع الوارد بهوالذي ، الجرمي
   .)١(واعتضاده بالقياس

مثلة والشواهد على السماع؛فالسماع نحو قول اهللا     ثم بدأ السمين الحلبي يسوق األ
والشواهد كثيرة من ، في قراءة جماعة كثيرة منهم حمزة"تساءلون به واألرحام:"تعالى
ثم يعقب السمين الحلبي بعد ذكره ، معظمها ابن مالك في شواهد التوضيح ذكر )٢(رالشع

فجاءوا تارةً ، فكثرة  ورود هذا وتصرفهم في حروف العطف:"لكل تلك الشواهد بقوله
  . )٣("دليل على جوازه) بل(وأخرى ب، )أم(وأخرى ب، )ال(وأخرى ب، بالواو
نهم منعوا ذلك أ هذا الضعف بثم يبدأ في الحديث عن ضعف دليل المانعين معلالً     

، فكما ال يعطف على التنوين ال يعطف عليه إال بإعادة الجار، ألن الضمير كالتنوين
 أعني سواء ، ووجه ضعفه أنه كان بمقتضى هذه العلة أال يعطف على الضمير مطلقاً

وسواء أعيد معه الخافض أم ال ، كان مرفوع الموضع أو منصوبه أو مجروره
فكما يؤكد الضمير المجرور ، وأما القياس فألنه تابع من التوابع الخمسة()٤(كالتنوين

يسألونك :"ثم يفسر المسألة من خالل قول اهللا تعالى، )٥(فكذلك يعطف عليه، ويبدل منه
وفي الجملة فعطفه على :"....موضحاً رأيه بقوله، "اآلية...عن الشهر الحرام قتاٍل فيه

  .)٦("عنه نظم القرآن والتركيب الفصيحالشهر الحرام متكلف جداً يبعد 
ومفاد القول من كل تلك المداوالت أن الحديث الشريف هو الدافع وراء موقف ابن    

فقد تبين بالدالئل التي أوردتها :"يقول ابن مالك، مالك من أدلة المانعين لعطف الضمير
يهود ال"واعتضدت رواية جر، دون مراعاة العامل، صحة العطف على ضمير الجر

ثم ، ومثُل اليهود:ولو روي بالرفع لجاز على تقدير، في الحديث المذكور" والنصارى
   )٧(". المضاف إليه إعرابهىيحذف المضاف ويعط

                                         
 .٣٩٤ص ٢الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج)١(
 .٣٩٤ص ٢، جالدر المصون)٢(
 .٣٩٤ص ٢،  جنفسه)٣(
  .٣٩٦ص ٢ ج، نفسه)٤(
  .٣٩٦ص ٢ ج،  نفسه:حول ذلك ينظر)٥(
  .٣٩٧ص ٢ج، نفسه:حول ذلك ينظر)٦(
 .١١١اهد التوضيح شو: حول ذلك ينظر)٧(



– 

  )٢٦٦٤(

  )١(: ـ ثبوت خبر المبتدأ بعد لوال٧
يا عائشة لوال قومك حديثو :"قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:الشاهد من الحديث   

  .)٢("ويروى حديث عهدهم بكفر، فجعلت لها بابينعهد بكفر لنقضت الكعبة 
  :رأي ابن مالك

 وقد ذكر، معتمداً على الحديث الشريف)لوال(عرض ابن مالك لثبوت خبر المبتدأ بعد   
قد سبقه إليه الرماني وابن الشجري؛الفتاً إلى أن )لوال(أن جواز ظهور الخبر بعد

  .)٣ ()حديثٌ عهدهم(،  بكفٍرلوال قومك حديثو عهٍد:"للحديث رواياٍت أخرى هي
  :رأي جمهور النحاة

فقد أجمع جمهور النحاة من ، وهذه المسألة قد تناولتها كتب النحو تناوالً متشعباً
وكان الخبر أولى بالبقاء من ، استغناء بالجواب)لوال(البصريين منع ورود الخبر بعد

  .ة إلى ذكرهفال حاج، الجواب لكنه حذف حين فهم معناه مع كثرة االستعمال
  :رأي سيبويه

    يجعل سيبويه عنوان الباب الذي تناول المسألة صريحاً في كون الخبر ال يظهر في 
ن أن االسم الواقع بعد لوال يكون مبتدأ مرفوعاً بعامل معنوي هو وبي، هذا الموضع

وليس ، )لوال(كما بين أن الكالم المقترن بالالم المذكور بعد المبتدأ هو جواب، االبتداء
وذلك "هذا باب من االبتداء يضمر فيه ما يبنى على االبتداء ":يقول سيبويه، خبراً للمبتدأ

وأما ، )لوال(أما لكان كذا وكذا فحديثٌ معلَّق بحديث، لوال عبد اهللا لكان كذا وكذا:قولك
وارتفع باالبتداء كما يرتفع باالبتداء بعد ألف ، )لوال(عبد اهللا فإنه من حديث

  .)٤("هاماالستف
                                         

 .١٢٠ صنفسه)١(
لوال حداثـة عهـد   : ( وقد ورد في صحيح مسلم برواية  .  )٤٣-١/٤٢-٢/١٧١ينظر صحيح البخاري  .)٢(

 ، بـاب نقـض   ١٣٣٣ ، رقم الحـديث  ٩٦٨ /٢مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ) قومك بالكفر لنقضت الكعبة  
لرحمن بن الفضل بن بهـرام بـن عبـد الـصمد ،      أبو محمد عبد اهللا بن عبد ا (الكعبة وبنائها، و الدارمي     

حسين سـليم   : تحقيق)سنن الدارمي (مسند الدارمي المعروف بـ     ) هـ٢٥٥: المتوفى)(التميمي السمرقندي   
 هـ ١٤١٢األولى،  : دار المغني للنشر والتوزيع،  المملكة العربية السعودية، الطبعة: أسد الداراني، الناشر

 . الحجر من البيت باب١٩١٠ديث  رقم الح٢/١١٨٨ م، ٢٠٠٠ -
 .١٢٠شواهد التوضيح ص)٣(
  .٢/١٢٩الكتاب )٤(



& 

 )٢٦٦٥(

  : رأي المبرد
وسبب الحذف وجود الدليل ، محذوف)لوال( بأن الخبر الواقع بعدالمبرد         يصرح 
وهو ، هذا باب المبتدأ المحذوف الخبر استغناء عنه:"يقول، وهو الجواب

 .وخبره محذوف لما يدلُّ عليه.بتداءيرتفع باال)لوال(اعلم أن االسم الذي بعد):"لوال(باب
 .وخبره محذوف، ارتفع باالبتداء)عبد اهللا(ف.لوال عبد اهللا ألكرمتك :كوذلك قول

خبر معلق ، )ألكرمتك:(فقولك.أو لسبب كذا ألكرمتك، لوال عبد اهللا بالحضرة :والتقدير
  .)١()"لوال( بحديث

        ويالحظ من خالل قراءة ما ورد من خالفات نحوية خروج ثلة من النحاة 
وهؤالء الذين ، فأجازوا ظهور الخبر إن كان كوناً مقيداً، خالفوا جمهور البصريين

، )خفي على أكثر النحويين(أطلق عليهم ابن مالك عبارته الشهيرة في شواهد التوضيح
ذكر منهم ابن مالك الرماني ،٢(.وابن الشجري(  

وقد سار معاصرو ابن مالك على ضرب متقدميه في الخالف حول هذه         
وأجاز عدد قليل من النحاة المتقدمين على ابن ، أوجب البصريون إضمارهفكما  المسألة؛

فذهب ، اختلف المعاصرون البن مالك أيضاًفقد ، مالك ظهوره واستشهدوا على ذلك
وحاول بعض النحاة رد الشواهد الحديثية تارة ، أكثرهم إلى رأي الجمهور البصري

، وتارةً أخرى بالتأويالت النحوية، بذكر عدم ورود الحديث بالرواية التي تجعله شاهداً
وذهب آخرون منهم إلى رأي ، وإعراب الحديث على وجه ال شاهد فيه للمحتجين

كما فعل ابن مالك في ، واستشهد بعضهم بالحديث الشريف، المجوزين لهذا االستعمال
  .تصحيحه للمسألة
  :رأي ابن يعيش

يقول ،  تناوله لهذه المسألة        وقد اتخذ ابن يعيش جانب الجمهور البصري في
لوال زيد لكان كذا لسد الجواب :وقد التزم حذف الخبر في قولهم:"صاحب المفصل

، وضربي زيداً قائماً، أقائم الزيدان:ومما حذف فيه الخبر لسد غيره مسده قولهم، مسده
                                         

ـ ٢٨٥-٢١٠محمد بن يزيد     أبو العباس (المبرد)١( وزارة -محمد عبد الخالق عضيمة   :تحقيق.، المقتضب ) ه
ـ ١٤١٥األوقاف المجلس االعلى للشؤون اإلسالمية ، لجنة إحياء التراث، القاهرة،            الجـزء   م،   ١٩٩٤- ه

  .٧٦ ص الثالث
 . ١٢٠شواهد التوضيح ص : حول ذلك ينظر)٢(



– 

  )٢٦٦٦(

وقولهم كل رجٍل ، وأكثر شربي السويق ملتوتاً وأخطب ما يكون األمير قائماً
  .)١("وضيعته

، من منطلق المعالجة التركيبية الشاملة، بحرف الشرط)لوال(        ويشبه الشارح
 تدخل على جملتين تتعلق إحداهما باألخرى وتربطها بها كما يدخل )لوال( أنفيرى 

وفي هذا السياق يعلل ، فتصيران كالجملة الواحدة، حرف الشرط على جملتين فعليتين
جملة األولى بكثرة االستعمال حتى رفض ظهوره ولم الشارح حذف خبر المبتدأ من ال

ول نه ال عائد منها للركن األوليست الجملة الثانية خبراً عن المبتدأ أل، يجز استعماله
، فإذا أتيت بلوال وقلت لوال زيد قائم لخرج محمد:"...يقول الشارح، الواقع بعد لوال

إال أنه حذف خبر ، لة الواحدةارتبطت الجملة الثانية بالجملة األولى فصارتا كالجم
فإذا ، المبتدأ من الجملة األولى لكثرة االستعمال حتى رفض ظهوره ولم يجز استعماله

ومعناه أن الثاني ،  لوال زيد حاضر أو مانع:قلت لوال زيد لخرج محمد كان تقديره
، إلى زيدوليست الجملة الثانية خبراً عن المبتدأ ألنه ال عائد منها ، امتنع لوجود األول

وإنما الالم وما بعدها كالم ، والجملة إذا وقعت خبراً فال بد فيها من عائد إلى المبتدأ
  .)٢("يتعلق بلوال وجواب لها

ومن المفيد أن نذكر أن هذا الرأي الذي أشار إليه صاحب المفصل وشارحه له     
ويقيس تركيب  ،ذلك أنه يعالج المسألة في إطار شامل يتناول التركيب برمته، وجاهته

  . الربط النصيةلوال على التركيب الشرطي في تأدية وظيف
  :رأي ابن أبي الربيع

وحصر ذلك في ثالثة ،       وقد أشار صاحب البسيط إلى حذف الخبر حذفاً الزماً
مشيراً ، ألنها حرف يدل على امتناع لوجود غيره، )لوال(مواضع؛منها وقوع الخبر بعد

 تكون أنجملةً فال بد فيها من ضمير أو ما يقوم مقام الضمير؛إال إلى أن الخبر إذا كان 
)٣(الجملة هي المعنى

فإذا ...أو تكون الجملة قد وضعت موضع ما هو مبتدأ في األصل 

                                         
  .١/٩٥  ، شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، )موفق الدين يعيش بن علي(ابن يعيش )١(
  .١/٩٥، نفسه)٢(
ـ ٦٨٨-٥٩٩ابن أبي الربيع عبيد اهللا بن أحمد بن عبيد اهللا القرشي السبتي             (األشبيلي  )٣( ،  البسيط في    ) ه

عياد بن عيد الثبيتي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، / تحقيق ودراسة الدكتورشرح جمل الزجاجي ،     
 .٥٩١ ص  م، ١٩٨٦- هـ١٤٠٧الطبعة األولى، 



& 

 )٢٦٦٧(

وأشار إلى أن المتفق عليه بين جمهور ، بطل هذا لم يكن بد من جعل الخبر محذوفاً
، وال بد من حذفه، فال يجوز إظهاره)لوال( الخبر إذا كان مفهوماً من جملةأنالنحاة 

زيد موجود لم تكن فيه فائدة من :وأنت لو قلت، ومن شرط الخبر أن يفيد:"يقول
وأن يكون ما ، إنما يطلب في جملة الشرط أن يكون فيها مسند ومسند إليه، الجواب

يث وأشار إلى الحد.)١("وأما الفائدة فال تحصل إال بوجود الجملتين، بعدها معلقاً بها
  :موضع الشاهد وذكر أن الكالم في الحديث من وجهين

كذا رواه مالك في "لوال حدثان قومك بالكفر:"أن الرواية الصحيحة في الحديث:إحداهما
  .)٣(فيبعد األخذ بها، في الصحاح)٢(وهذه الرواية لم أرها، موطأه
 قومك لوال:واألصل، جملة اعتراضية)حديثٌ عهدهم بكفر(أنه يمكن أن يكون:الثاني

صلى اهللا - وما شأن قومي؟فقال:"ثم قدر ما يقول له، ألقمت البيت على قواعد إبراهيم
 )بكفر(و، مبتدأ)عهدهم(و، مقدماً خبراً)حديثٌ( ويكون، "حديثٌ عهدهم بكفر:"عليه وسلم

ال يجوز )لوال(فقد صح مما ذكرته أن خبر:"ثم يعقب على ذلك بقوله، متعلق بحديث
   )٤(.إظهاره
  وقد يكون من المفيد أن نذكر أن صاحب البسيط صرح بعدم جواز هذا      

وقد يكون مصيباً في تأويالت كثيرة غير أن موقفه ،  شواهد المجوزينَلوأو، االستعمال
؛فالرواية التي  من وجهة نظر الباحثينمن الحديث باعتباره شاهداً على المسألة فيه نظر

ومن طرق ، صحيح البخاري وشروحه صرح بأنها غير موجودة ألفيتها في
وهي رواية جعلها ابن مالك ، فكيف له إنكار رواية ثابتة في صحيح البخاري)٥(مختلفة

                                         
  .٥٩٣ ص نفسه)١(
  . ٥٩٤ ص نفسه)٢(
  . ٥٩٥ ص نفسه)٣(
 . ٥٩٥بسيط في شرح جمل الزجاجي ص ال)٤(
حـول  )  بعض االختيار مخافة أن يقصرباب من ترك( ١٢٦رقم الحديث ،  ٣٧ /١ ، صحيح البخاري)٥(

،  ٣/٤٤٥،  فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري       ،  بن حجر العسقالني    ا:ينظر،  روايات الحديث وطرقه  
أبو العال محمد عبد الرحمن (والمباركفورى ، ٣/١٤٧، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، والقسطالني

 –دار الكتب العلميـة  : الناشر، رح جامع الترمذيتحفة األحوذي بش  :)هـ١٣٥٣: المتوفى()بن عبد الرحيم    
 والتمنـي عـن   ،  وفي الحـج ، هذا الحديث أخرجه مسلم:أحدها:والكالم عليه من أوجه،   ٣/٣٢٥،  بيروت
= ،عن أبي األحـوص   ،  عن سعيد بن منصور   :في المناسك ] مسلم[ و ،  عن أشعث ( عن أبي األحوص     ،مسدد



– 

  )٢٦٦٨(

ومن الناحية األخرى كيف ، هذا من ناحية، رأس المسألة وشرحها في وجود اليونيني
ويبني على هذا األمر عدم ، جملة اعتراضية)حديثٌ عهدهم بكفر(يجعل قول النبي

-  صلى اهللا عليه وسلم– المعنى؛وهذا أيضاً فيه نظر؛ذلك ألن مقصود الرسولوضوح
ة؛وهذا يجعل كون نكما يفهم من شراح الحديث أنه أراد وجود القوم على حالة معي

  . الجملة خبراً أولى من كونها جملة اعتراضية

                                                                                                     
وأخرجه من )  عن األسود،  عن أشعث، عن شيبان، ن موسى عن عبيد اهللا ب،  وعن أبي بكر، عن أشعث =

وأخرجه مسلم فيما انفرد به أن عبد الملـك  .سمعت عائشة:  وحديث عبد اهللا بن الزبير وفيه،  حديث عروة   
. م المـؤِمِنين قَاتََل اُهللا ابـن الزبيـِر حيـثُ يكْـِذب علَـى أُ     :  بينَما هو يطُوفُ ِبالْبيِت ِإذْ قَالَ    ،  بن مروان   

 لَنَقَـضتُ  ، يا عاِئشَةُ لَولَا ِحدثَان قَوِمِك ِبالْكُفْرِ    :"- صلى اهللا عليه وسلم      -قَاَل رسوُل اِهللا    :سِمعتها تَقُولُ :يقُوُل
لَـا  :حاِرثُ بن عبِد اِهللا بِن َأِبي رِبيعةَفَقَاَل ال". فَِإن قَومِك اقَتصروا ِفي الِبنَاِء. البيتَ حتَّى َأِزيد ِفيِه ِمن الِحجرِ   

    ْؤِمِنينالم ا َأِميرثُ بهذا   ،  تَقُْل هذا يدتُها تُحِمعقَاَل. َأنَا س :     هِدمَأه َل َأنتُة قَبِمعكنْتُ س نَى     ،  لَوا بلَى مكْتُة علَتَر 
وهِذه الرواية تدل علَى    . ما نسيت أذكرك  :  قَاَل له  أن ابن الزبير  :وفي بعض طرق حديث األسود    .ابن الزبيرِ 

 لكنه أراد أن يثبت ذَِلك رواية غيره عن عائشة          ،   وقد سلف  ،  أن ابن الزبير سمعه من عائشة بغير واسطة       
اِهِليِة لَولَا َأن قَومِك حِديثٌ عهدهم ِبالْج: "وللبخاري في الحج من حديث األسود   .يتكلم عليه ) على من (ليرد به   

   مهقُلُوب تُنِْكر تِ     ،  فََأخَافُ َأنيِفي الب ردِخَل الجُأد ضِ   ،   َأنباَألر هابُألِْصقَ ب َأنوفي حديث عروة  ". و" :  لَا َأنلَو
      ِدمِت فَهيتُ ِبالْبرٍة َألماِهِليٍد ِبجهِديثُ عِك حمقَو  ،    ا ُأخِْرجخَلْتُ ِفيِه مضِ    فََأدِباَألر قْتُهَألْزو ِمنْه   ،    لْتُ لَـهعجو 

فَذَِلك الِذي حمَل ابن الزبيِر رضي اهللا عنهمـا         ".  فَبلَغْتُ ِبِه َأساس ِإبراِهيم    ،   وبابا غَرِبيا  ،  بابا شَرِقيا : بابيِن
 وقَد رَأيتُ ، زبيِر ِحين هدمه وبنَاه وَأدخََل ِفيِه ِمن الِحجِروشَِهدتُ ابن ال: قَاَل يِزيد راوي الحديث. علَى هدِمِه

فـي التعريـف   : ثانيها.وفيه أنه حزر ِمن الِحجِر ِستَّةَ َأذْرٍع َأو نَحوها        . َأساس ِإبراِهيم ِحجارةً كََأسِنمِة اِإلِبلِ    
 الرحمن األسود بن يزيد بن قيس بن عبيد اهللا بن مالك بـن              أما األسود فهو أبو عبد    .برواته غير من سلف   

 ،  أخو عبد الرحمن بن يزيد، علقمة بن سالمان بن ذهل بن بكر بن عوف النخعي التابعي الجليل الثقة الحبر
روى عن عائشة وغيرها . وهو أيضا خال إبراهيم النخعي،  وهو أسن من علقمة، وابن أخي علقمة بن قيس

 وكـذا ولـده عبـد       ،   سافر ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهما       ،  وعنه أبو إسحاق وغيره   . من الصحابة 
 وصار ، إنه أقل أهل بيته اجتهادا :  وكانوا يقولون  ،  إنه كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة      :  وقيل ،  الرحمن

  .بعأر:  وقيل، مات سنة خمس وسبعين.  وكانوا يسمون آل األسود من أهل الجنة، عظما وجلدا
: المتـوفى  ()سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري          (ابن الملقن   :حول ذلك ينظر  

دار : الناشر، دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث  : المحقق،  التوضيح لشرح الجامع الصحيح   ) هـ٨٠٤
  .بعدها وما ٣/٦٤٨،  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ ، األولى: الطبعة،  سوريا– دمشق ، النوادر
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قام الرد ثم ذكر في م، وقد ذكر الدماميني في مصابيح الجامع الروايات المختلفة للحديث
وإنما ، فيه إثبات خبر المبتدأ بعد لوال):لوال  قومك حديثٌ عهدهم:"(على صاحب البسيط

وأتحقق اآلن أني وقعت  في كالم ابن أبي .أثبت؛لكونه خاصا ال دليل عليه لو حذف
فلم يجد فيه إثبات ، على ما معناه أنه تتبع طرق هذا الحديث" شرح اإليضاح"الربيع في 

  .)١("فحرره،  يرد عليهوهذا، رالخب
  :رأي السيوطي

      سلك جالل الدين السيوطي مسلك ابن أبي الربيع في تناوله لهذه المسألة؛حيث 
ورأي  تحدث عن تلك المسألة في أكثر من موضع عرض فيه لرأي الجمهور

وتبنى رأي ابن أبي ، الشاهد الحديثي الذي أورده ابن مالك في المسألة وذكر، المجوزين
حيث رد صحة االستشهاد به بأن الرواة حرفته بدليل أن ، بيع في موقفه من الحديثالر

ر بقضية االستشهاد ثم  ذكّ، له روايات أخرى منها ما هو جاٍر على قاعدة الجمهور
وخبر :"يقول السيوطي.نه ال يستدل بما يخالف القواعد النحويةأو، بالحديث في النحو

وابن ، والمختار وفاقاً للرماني، مطلقاً : الجمهورقال .ولو ما لالمتناع، بعد لوال
لوال :وعليه؛وال دليل عليه، وابن مالك يجب ذكره إن كان خاصاً، والشلوبين، الشجري

  . )٢("الخبر الجواب:وقيل.ومعه يجوز".قومك حديثو عهٍد

   وبعد كل ما سبق يتضح اتفاق الفريقين على ظهور خبر المبتدأ إذا كان كوناً 
وتأسيساً ، نه يمكن حينئٍذ أن يسد الجواب مسده حيث يكون متمماً لفائدة الكالمعاماً؛أل

وإنما االختالف في ، فالمذهبان متساويان في أداء المعنى المقصود من الكالم عليه
، وأباحه المجوزون، حيث التزم المانعون عدم ذكر الخبر بعد المبتدأ، طريقة الصياغة

مسألة موقفاً موضوعياً وفيه دراية كافية بالشواهد وقد كان موقف ابن مالك من ال
وكأنه يقصد بهم نحاة ، وهو مما خفي على أكثر النحويين:ولذلك نراه يقول، المختلفة
وحين ألفوا ، يمر قد خفي عليهم لعدم اعتمادهم على الشاهد الحديثن األأل، البصرة

                                         
،  محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد،  المخزومي القرشـي،  بـدر الـدين                   ( الدماميني)١(

ـ ٨٢٧: المتوفى دار : نور الدين طالـب، الناشـر  :  وتخريجاً وضبطاًمصابيح الجامع، اعتنى به تحقيقاً )  ه
  .١/٢٧٠ م، ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى،  : النوادر،  سوريا،  الطبعة

 ).وجوب حذف الخبر( ٤٠ ص ٢ج السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،  )٢(
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 توضيح المسألة اعتماداً وقد استطاع ابن مالك، مر في بعض الشواهد خطأوا قائليهااأل
  .على كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  : ـ حذف الموصول وداللة الصلة عليه٨
ثم ، مثل المهجر كالذي يهدي بدنةً:"قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:الشاهد من الحديث
  .)١("ثم بيضةً، ثم دجاجةً،  ثم كبشاً، كالذي يهدي بقرةً

ايا النحوية ذكر ابن مالك مسألة حذف الموصول لداللة على طريقته في طرح القضف   
وقد أيد ابن مالك هذا االتجاه ، وأن هذا مما انفرد به الكوفيون واألخفش، صلته عليه

  :منها، وساق أدلة تؤيد رأيه)٢("وهم في ذلك مصيبون:"قائالً
بالذي :األصلو، "قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم:"قول اهللا تعالى:أـمن القرآن

، ألن الذي أنزل إلينا ليس هو الذي أنزل إلى من قبلنا، وبالذي أنزل إليكم، أنزل إلينا
قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى :"ولذلك أعيدت ما بعدما في قوله تعالى

  ".إبراهيم
  :يجعل ابن مالك من حذف الموصول مستغنى عنه بصلته قول حسان :ب ـ من الشعر

ــنكم   أ ــول اهللا م ــو رس ــن يهج   م
  

  ويمدحــــه وينــــصره ســــواء
  :وجعل منه  

ــزم   ــاط وح ــه احتي ــذي دأب ــا ال   م
  

ــستويان  ــاع يــ ــواه أطــ   وهــ
  .والذي هواه أطاع يستويان، ما الذي دأبه احتياط وحزم:يريد  

صلى اهللا - وأحسن ما يستدل به على هذا الحكم قوله:"يقول ابن مالك:ج ـ من الحديث
، ثم دجاجةً، ثم كبشاً، بقرةً ثم كالذي يهدي، كالذي يهدي بدنةً المهجر مثل:"- عليه وسلم
ثم كالذي :ألن التقدير، فإن فيه حذف الموصول وأكثر الصلة ثالث مرات.)٣("ثم بيضةً

ثم يشير إلى جواز بقاء ، )٤("ثم كالذي يهدي بيضة، ثم كالذي يهدي دجاجة، يهدي كبشاً

                                         
 ).١١/ ٢ (- ٩٢٩/كتاب الجمعة باب اِلاسِتماِع ِإلَى الخُطْبِة ح،  صحيح البخاري)١(
 .١٣٣شواهد التوضيح ص)٢(
 ).١١/ ٢ (- ٩٢٩/كتاب الجمعة باب اِلاسِتماِع ِإلَى الخُطْبِة حصحيح البخاري، )٣(
  .١٣٤شواهد التوضيح :حول ذلك ينظر)٤(



& 

 )٢٦٧١(

فأن يحذف الموصول وتبقى الصلة ، لةالموصول وأكثر الص وإذا حذف:"الصلة بقوله
  .)١("بكمالها أحق بالجواز وأولى

سألة على أن حذف الموصول االسمي ال يجوز عند جمهور م ال     وتكييف
وذهب الكوفيون والبغداديون واألخفش ، )٢(ر إال إن جاء شيء منه في الشع، البصريين

 على موصول آخر طوفاًإلى إجازته وتبعهم ابن مالك وشرط في بعض كتبه كونه مع
  :وقول حسان)٣("آمنوا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم"ومن حجتهم

ــنكم   ــول اهللا م ــو رس ــن يهج   أم
  

  وينــــصره ويمدحــــه ســــواء
وقد بسط ابن مالك المسألة في شرح التسهيل و قاس حذف الموصول االسمي         

وإذا كان :يقول، والحذف  فيهما للعلم جائز، والصلة على المضاف إليه، على المضاف
والكالم البن (وبقولهم في ذلك أقول، الموصول اسماً أجاز الكوفيون حذفه إذا علم

، ألن ذلك ثابت بالقياس والسماع، خفشا األوإن كان خالف قول البصريين إلَّ، )مالك
فإن حذفها مكتفى بصلتها بإجماع مع أن داللة صلتها عليها أضعف من )أن(فالقياس على
ألن صلة االسم مشتملة على عائد يعود عليه ، الموصول من األسماء عليهداللة صلة 

وصلة الحرف ال مزيد فيها على .وفي ذلك مزيد ما يحصل بالصلة، ويميل المذهب إليه
، الحرفي فكان الموصول االسمي أولى بجواز الحذف من الموصول، ما يحصل بها

وحذف المضاف إذا ، ف إليهوصلته كالمضا، االسمي كالمضاف وأيضاً فإن الموصول
                                         

  .١٣٤نفسه، ص)١(
 .٢/١٠٤٦، ارتشاف الضرب من لسان العرب:حول ذلك ينظر)٢(
 شهاب الدين محمود    (األلوسي:، وللمزيد من تفصيل القول حول ذلك ينظر        من سورة العنكبوت   ٤٦اآلية  )٣(

: سير القرآن العظيم والسبع المثاني، المحقق روح المعاني في تف:)هـ١٢٧٠: المتوفى()بن عبد اهللا الحسيني
،  )١١/٣٣٦ هـ،   ١٤١٥األولى،    :  بيروت، الطبعة  –دار الكتب العلمية    : علي عبد الباري عطية، الناشر    

حول .( على موصول آخر موجود،  كما في الشواهد السابقة         وقد اشترط ابن مالك لجوازه أن يكون معطوفاً       
بيان المعاني ،   ) هـ١٣٩٨: المتوفى () ملّا حويش السيد محمود آل غازي       عبد القادر بن   (العاني:ذلك ينظر 

واُألشْـموني   )١٠٩-٢/١٠٨ م،   ١٩٦٥ - هـ   ١٣٨٢األولى،    :  دمشق، الطبعة  –مطبعة الترقي   : الناشر
دار الكتب العلمية : الناشر)هـ٩٠٠: المتوفى ()علي بن محمد بن عيسى،  أبو الحسن،  نور الدين الشافعي     (

، ١/١٦٣مــ،   ١٩٩٨ -هـ١٤١٩األولى  : لبنان،  شرح األشموني على ألفية ابن مالك، الطبعة         -بيروت
حاشية الصبان على شرح األشمونى     ): هـ١٢٠٦: المتوفى() أبو العرفان محمد بن علي الشافعي      (الصبانو

 .١/٢٥٤م، ١٩٩٧- هـ ١٤١٧األولى : لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية بيروت: أللفية ابن مالك، الناشر



– 

  )٢٦٧٢(

وقد فصل السيوطي المسألة في همع الهوامع ، )١("فكذلك ما أشبهه، زعلم جائ
الجواز في االسمي :أحدها:وفي جواز حذف الموصول إذا علم مذاهب:"بقوله
، وابن مالك، وعليه الكوفيون والبغداديون واألخفش).أن(دون الحرفي غير)أل(غير

  .)٢( السيوطي شواهد شعرية وقرآنية كثيرةوقد أورد، واحتجوا بالسماع
  .وحملوا األبيات على الضرورة، لوا اآلياتوأو، المنع مطلقاً وعليه البصريون:الثاني
  )٣(.والمنع إن لم يعطف عليه، الجواز إن عطف على مثله:الثالث
وفي حديثه عن رابط جملة الصلة بالموصول يذكر السمين الحلبي رأي البصريين     
وهو ":يقول، إذ إن حذف الموصول االسمي جائز وشائع، ه ينتصر لرأي الكوفيينوكأن

  .)٤("وإن كان البصريون ال يجيزونه، جائز شائع في كالمهم
لقيام الدليل ، ومفاد القول في المسألة رجحان موقف الكوفيين وابن مالك ومن وافقهم

  .ومما يؤيده من الحديث الشريف، عليه من القرآن والشعر
  :معنى رب واستعمالهاـ  ٩

يا رب كاسية في الدنيا عارية : صلى اهللا عليه وسلم- قول النبي :الشاهد من الحديث
   .)٥(القيامة يوم
أكثر النحويين يرون أن  أن  إلىأشار ابن مالك في حديثه عن هذا الشاهد الحديثي   

نص على .لتكثيروالصحيح في نظر ابن مالك  أن معناها في الغالب ا، التقليل"رب"معنى

                                         
التذييل والتكميل في شرح كتـاب التـسهيل ،         : وللمزيد من تفصيل القول ينظر     .١/٢٣٥شرح التسهيل   )١(
         الـسيرافي : وحول ما حذف وقدر في قول حسان مما ال يجعل الشاهد من هذا الباب ينظر               .١٧١-٣/١٧٠
أحمد حسن : تاب سيبويه، المحققشرح ك)  هـ٣٦٨: المتوفى() أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان      (

 ،   ٣/٣٩٣ م،   ٢٠٠٨األولى،    :  لبنان، الطبعة  –دار الكتب العلمية، بيروت     :مهدلي، علي سيد علي، الناشر    
ـ ٧٤٥: المتـوفى () أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين               (و األندلسي  ) : هـ

 هـ، ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة–دار الفكر : ميل، الناشرصدقي محمد ج: البحر المحيط في التفسير، المحقق  
٢/٨٠ . 
 . )٢٩٠-٢٨٩( ص -١همع الهوامع ج :حول ذلك ينظر)٢(
 . )٢٩٠-٢٨٩( ص -١ جنفسه،  :حول ذلك ينظر)٣(
  .٢٠٤-٢/٢٠٣الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، )٤(
 اهللا عليه وسلم على صالة الليل  ، باب تحريض النبي صلى١١٢٦ رقم الحديث ٢/٤٩صحيح البخاري، )٥(

 . والنوافل من غير إيجاب



& 

 )٢٦٧٣(

فأما نص سيبويه فقوله في .ودلت شواهد النثر والنظم عليه.ذلك سيبويه
، ألن المعنى واحد، )رب( كم في الخبر ال تعمل إال فيما تعمل فيه أنواعلم":)١("كم"باب

كم رجٍل :تقول عليه أن العرب والدليل، )من( بمنزلة، إال أن كم اسم ورب غير منون
 ومعنى "رب"فجعل معنى.أخبرناه يونس عن أبي عمرو ).كم( تجعله خبر، أفضل منك

بمنزلة اسٍم يتصرف في الكالم )كم(واعلم أن:"آخرويقول في موضع .الخبريه واحدا "كم"
فانجر الدرهم ، وذلك االسم نحو مائتي درهم، يجر ما بعده إذا ُأسقط التنوين، غير منوٍن

كم غالٍم لك قد :وذلك قولك، والمعنى معنى رب.ألن التنوين ذهب ودخل فيما قبله
  )٢(."ذهب
" كم"ويسوق ابن مالك الشواهد من النظم والنثر مثبتاً وال خالف في أن معنى    

، للتكثير ال للتقليل"رب"فصح أن مذهبه كون، معارض لهذا الكالم في كتابه وال، التكثير
 عارية يا رب كاسية في الدنيا":لمقول النبي صلى اهللا عليه وس وجعل من شواهد النثر

من النساء  بل المِراد أن الصنف المتصف بهذا، يللفليس المراد أن ذلك ق، "يوم القيامة
  .ونظائره كثيرة.لحسن" رب"موضع " كم"ولذلك لو جعلت ، كثير
وهذا يعني ، في الغالب للتكثير) رب(يالحظ دقة تعبير ابن مالك حيث إنه ذكر أن    و
  : قول الشاعر، ومن استعمالها فيما ال تكثير  فيه، د ترد بمعنى القلةأنها ق

ــه أب  ــيس لـ ــود ولـ   أالرب مولـ
  

ــوان  ــده أبـ ــم يلْـ ــد لـ   وذي ولـ
  .يعني عيسى وآدم عليهما السالم  

ال يلزم "رب"على الزمن ويرى أن ما  يصدر ب)رب(ثم يشير ابن مالك إلى داللة      
بل يجوز مضيه وحضوره ، لمبرد وابن السراجكونه ماضي المعنى على نحو ما ذهب ا

وال بقول ابن ، وال مباالة بقول المبرد:"يقول ابن مالك في شرح التسهيل.واستقباله
ولو لم يكن غير ما ادعياه ، فإنهما لم يستندا في ذلك إال إلى مجرد الدعوى، السراج

                                         
 . ١٦١ص / ٢سيبويه ج)١(
 .١٦١ص / ٢ جنفسه، )٢(



– 

  )٢٦٧٤(

 ثابت بالنقل الصحيح فكيف وهو،  لما ادعياه في إمكان األخذ بهلكان مساوياً، مسموعا
  .)١("في الكالم الفصيح

ومع ."يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة"وقد اجتمع الحضور واالستقبال في    
  : ومن شواهده قول امرئ القيس، ذلك فالمضي أكثر من الحضور واالستقبال

ــا   ــك منهم ــالح ل ــوم ص   أال رب ي
  

  وال ســـيما يـــوم بـــدارة جلجـــِل
في هذا الشاهد الحديثي لم يتطرق إلى ) رب(ن مالك خالل حديثه عنإال أن اب      

لكن من المفيد أن نذكر أنه فصل القول في ، وصف المجرور برب في شواهد التوضيح
هذا الخالف أثناء تناوله للمسألة في شرح التسهيل وربما كان هذا هو سبب عدم ذكره 

   )٢(.لها هنا
  :تفصيل القول في المسألة

على أنها من حروف )رب(مصنفاً، في شرح التسهيل) رب(ابن مالك القول فيفصل   
، وهي حرف عند البصريين.وست بتخفيفها، أربع بتشديد الباء:الجر وفيها عشر لغات

وحرفيتها أصح لخلوها من عالمات األسماء اللفظية .واسم عند الكوفيين واألخفش
ى معنى في مسمى غير مفهوم جنسه ومساواتها الحرف في الداللة عل، والمعنوية

بخالف أسماء االستفهام والشرط فإنها تدل على معنى في مسمى مفهوم ، بلفظها
  :واستدل الكوفيون على اسميتها بقول الشاعر.بلفظها

 ــن ــم يك ــك ل ــإن قتل ــوك ف   إن يقتل
  

   ــار ــٍل ع ــك، ورب قَتْ ــارا علي   ع
 تنبئ عما وقعت "رب:"قال أبو العباس .التقليل )رب(وأكثر النحويين يقولون معنى    

ألن ما بعدها يخرج مخرج ، فلذلك ال تقع إال على نكرة، عليه أنه قد كان وليس بالكثير
، روجعلها في الكشاف للتكثي ".رب للتقليل:"وقال الزمخشري في المفصل"التمييز

عت فيه في كل موضع وق"كم"ولذا يصلح، عند ابن مالك أن معنى رب التكثير والصحيح
  :كقول الشاعر، غير نادر

  رب مــن أنـــضجتُ غيظًــا قلْبـــه  
  

طـــعتـــا لـــم يوم يتمنّـــى لـــي  
                                           

شَـواِهد التَّوضـيح    : لمزيد من التفصيل ينظـر    ، و ٣/١٧٧شرح تسهيل الفوائد ، شرح تسهيل الفوائد،        )١(
 . وما بعدها١/١٦٤والتَّصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، 

 . ١٨٥-٣/١٧٥شرح تسهيل الفوائد ، شرح تسهيل الفوائد، : نظرحول ذلك ي)٢(



& 

 )٢٦٧٥(

ومن كالمه الدال على ذلك قوله في  التكثير"رب"فيرى أن معنى:أما سيبويه     
، اآلخر الخبرالموضع و، أحدهما االستفهامف: موضعين، كم"اعلم أن ل" كم"باب

في الخبر ال تعمل إال )كم(أن واعلم:"ال بعد ذلك في البابثم ق)١("رب ومعناهما معنى
  .)٢("غير اسم)رب(اسم و )كم( إال أن، ألن المعنى واحد، )رب(فيما تعمل فيه

وال خالف أن ، الخبرية في المعنى)كم(وهو بذلك يجعل رب مساوية ل       
لشاهد واألدلة على ذلك كثيرة منها الحديث موضع ا. الخبرية التكثير)كم(معنى

فداللتها على التكثير تفهم من حديثه ، للكثرة والقلة)رب(ويرى الزمخشري أن، )٣(وغيره
قد يعلم ما أنتم (و) قد نعلم إنه ليحزنك(و)قد نرى تقلّب وجهك:(في قول اهللا تعالى)قد(عن
ربما يود الذين كفروا لو كانوا (:فهم من حديثه عن قول اهللا تعالىيأما التقليل ف) عليه

مذهب العرب في قولهم لعلك ستندم   التقليل في اآلية وارد علىأنحيث يرى ):مسلمين
   .)٤(إلخ كالمه...على فعلك

" قد نرى"وقد رد عليه ابن مالك بأن كالمه عن اآلية األخيرة يناقض كالمه في       
وتكلف في ، ألنه نسب إليها ههنا التقليل، من داللة ربما على التكثير"قد يعلم"و"قد نعلم"و

ربما يندم اإلنسان على :ثم اعترف بقول العرب.وال داللة عليه، تخريجه ماال حاجة إليه
   )٥(.وأنهم ال يقصدون تقليله فهو حجة عليه وعلى من وافقه في هذا التأويل، ما فعل

بل ، فليس معناها التقليل دائماً، ومن النحاة المتأخرين من يرى أنها للداللتين معاً    
ربما يود الذين كفروا لو كانوا {:وللتقليل قليالً ومن األول قوله تعالى،  للتكثير كثيراًترد

وتوجيه ذلك أن )٧("يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة"وفي الحديث)٦(}مسلمين

                                         
  .٢/١٥٦سيبويه، الكتاب  )١(

  .٢/١٦١نفسه،   )٢(

 . وما بعدها١٦٤شواهد التصحيح ص :حول هذه الشواهد ينظر)٣(

 . .٣/١٧٩شرح التسهيل )٤(

 .٣/١٧٩شرح تسهيل الفوائد ، شرح تسهيل الفوائد، )٥(
 .٢ اآلية :الحجرسورة )٦(
محمد الخَِضر بن سيد (الشنقيطي :، وينظر٢/١٠٤شرح األشموني على ألفية ابن مالك،    :حول ذلك ينظر  )٧(

كوثَر المعاني الدراِري في كَشِْف خَبايا صـِحيح البخَـاري،      :)هـ١٣٥٤: عبد اهللا بن أحمد الجكني المتوفى     
  .٣/١٣٤ م، ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥األولى،  :مؤسسة الرسالة،  بيروت، الطبعة



– 

  )٢٦٧٦(

، اآلية والحديث مسوقان للتخويف والبيت مسوق لالفتخار وال يناسب واحد منها التقليل
  . )١(المراد بها هنا في حديث الباب التقليللكن الظاهر أن 

وهو ، أنها للتقليل دائما:األول:)٢(على أقوال، في معنى رب، اختلف النحويون   وقد 
، ا لهوفي البسيط ذهب البصريون إلى أنها للتقليل وال تكون إلَّ، )٣(مذهب أكثر النحويين

  .)٤("وذهب الكوفيون إلى أنها تكون للتكثر
هذا )٦(ونسب ابن خروف)٥(وقال به جماعة منهم ابن درستويه، لتكثيرأنها ل:الثاني

  .)٧(المذهب إلى سيبويه
وإلى هذا ذهب الفارسي في كتاب ، فهي من األضداد، أنها تكون للتقليل والتكثير:الثالث

  . )٨(الحروف
 هشام واختاره ابن)٩(، وهو اختيار ابن مالك، وللتكثير كثيرا، أنها للتقليل قليالً: الرابع

   )١٠(.في المغني

                                         
 . ١٢٠٤-٤/١٢٠١إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، :حول ذلك ينظر)١(
ابـن يعـيش   و ،  ٢٨٩ ،  ٤/١٣٩ ،  والمقتـضب  ١٧١ ،  ١٦١ ،  ٢/١٥٦ الكتاب   :حول ذلك ينظر  )٢(
شرح التسهيل  و ،     ١/١٦٨.فائز فارس،  السلسلة التراثية    . د. ال بن برهان،   ت       . شرح اللمع و ،     ٨/٢٨
د فخـر الـدين قبـاوة ،         . ت. للحسن بن قاسم المرادي     . لجنى الداني في حروف المعاني      او ،     ٣/١٧٧

            . م١٩٨٣هــ  ١٤٠٣،  ٢ط:  بيـروت – منشورات دار اآلفـاق الجديـدة       –محمد نديم فاضل    . واألستاذ  
  .٢/٣٤٥وحاشية الصبان ..٤/٤٣٠الهمع و،  ١/١٥٤المغني و ،  ٤٥٨-٤٣٨ص 

 . ٤/١٧٣٨الرتشاف  ا:حول ذلك ينظر)٣(
 .٣/١٧٣٨االرتشافو ،  ٨/٢٦ابن يعيش : وينظر. ٢/٨٥٩البسيط  :حول ذلك ينظر)٤(
 ..٣/١٧٣٨االرتشاف : :حول ذلك ينظر)٥(
 .٣/١٧٧شرح التسهيل  : :حول ذلك ينظر)٦(
 .١٧١،  ١٦١،  ٢/١٥٦  الكتاب :حول ذلك ينظر)٧(
 .٤٤٠  ،  الجنى الداني ص٣/١٧٣٨ االرتشاف:حول ذلك ينظر)٨(
وليست اسما ،  خالفًا للكوفيين واألخفش في أحد قوليه   :" "  قوله  ٣/١٧٤ شرح التسهيل    :حول ذلك ينظر  )٩(

 ".،  بل هي حرف تكثير وفاقًا لسيبويه ،  والتقليل بها نادر
ال وليس معناها التقليل دائما ،  خالفًا لألكثرين ،  و: " ،  قوله ١/١٥٤المغني :  ينظر:حول ذلك ينظر)١٠(

 " .التكثير دائما،  خالفًا البن درستويه وجماعة ،  بل ترد للتكثير كثيرا ، وللتقليل قليالً 



& 

 )٢٦٧٧(

وهذا اختيار ، بل ذلك مستفاد من سياق الكالم، وال لتكثير، أنها لم توضع لتقليل:الخامس
   )١ (.أبي حيان
وهو قول ، وللتقليل فيما عدا ذلك، أنها للتكثير في موضع المباهاة واالفتخار:السادس

 .)٢( األعلم وابن السيد
  )٣(.قاله ابن الباذش وابن طاهر،  وتكثيراتكون تقليالً، أنها لمبهم العدد:السابع

في سياقاتها المختلفة نجد أنها حرف إثبات ال داللة له في ذاته )رب(   وإذا نظرنا إلى
ومن ، إنما معنى القلة والكثرة يستفاد من االسم الواقع بعدها، على قلة أو كثرة

  .االستعمال الوظيفي لمعطيات السياق

                                         
 .٤/١٧٥،  الهمع ٣/١٧٣٨ االرتشاف:حول ذلك ينظر)١(
 .٤/١٧٥،  الهمع ٣/١٧٣٨ االرتشاف:حول ذلك ينظر)٢(

 .٤/١٧٥ الهمع :حول ذلك ينظر)٣(



– 

  )٢٦٧٨(

  .ومراجع البحثلى أهم النتائج وتشتمل ع:الخاتمة:خامساً
   :أهم النتائج

ابن مالك أول من توسع في اتجاه جواز االستشهاد كتاب شواهد التوضيح يثبت أن - ١
بالحديث دون قيود، وإنما كانت الرواية بالمعنى هي السبب في ترك أئمة النحو 

ء بجواز كسيبويه وغيره االستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، ولوال تصريح العلما
النقل بالمعنى في الحديث لكان األولى في إثبات فصيح اللغة كالم النبي صلى اهللا 

  .عليه وسلم ألنه أفصح العرب
كثرة الشواهد الحديثية التي أوردها ابن مالك في الكتاب تظهر أن قضية االستشهاد - ٢

م للحكم بالحديث لم تنل حقها من قبل النحاة، فقد أهمل النحاة نصوصه، مما اضطره
على كثير من النصوص بما يخرجها عن دائرة االطراد كأن يقولوا إن هذا شاذ أو 

  .ضرورة رغم وجود هذه الظاهرة أو تلك في نصوص الحديث النبوي الشريف
ينبغي فتح باب االستشهاد بالحديث على سعة، خاصة بعد أن تهاوت حجج المانعين، - ٣

لحديث قد تأصل وصار له منهجه وتبددت مخاوف المتشددين، ذلك ألن علم ا
الصارم في األخذ والتلقي، ومعاييره الثابتة التي تميز الخبيث من الطيب وتكشف 

ي، فينبغي االستشهاد به مستفيدين من تجربة ابن مالك في النظر لالدخيل من األص
  .إلى النصوص اللغوية التي أهملت زمناً ليس بالقصير

متخصصين في الدراسات الحديثية لتخريج إلى )شواهد التوضيح(يحتاج كتاب- ٤
األحاديث واآلثار الواردة فيه؛لوجود روايات ليست في المطبوع من الجامع 

 .ولخلو بعضها حينئذ من موطن الشاهد،الصحيح
أن ابن مالك يورد بعضها )شواهد التوضيح(يالحظ على األحاديث الواردة في كتاب- ٥

ومن ذلك كالمه على استعمال خبر إن  ،وليس فيه موضع الشاهد الذي يقدم له به
 .المخففة المتروكة عارياً من الالم الفارقة

لم يسبق ابن مالك إال إلى القليل من األحاديث التي ذكرها وخرجها وبين اإلشكاالت - ٦
وعددها ستة أحاديث فقط؛وهي ، وهذا القليل هو ما تناوله السهيلي في أماليه ، فيها

 ).شواهد التوضيح(ت بما ذكره ابن مالك في نسبة ضئيلة إذا ما قورن
أو رواة ، أو روايات معينة، لم يقتصر ابن مالك على كتب أحاديث بعينها- ٧

وفي أحيان قليلة جداً يذكر ، بأعينهم؛إنما عالج أحاديث بمختلف رواياتها ورواتها



& 

 )٢٦٧٩(

لسند فقد رويت با:"أو يذكر السند فيقول، "وفي جامع المسانيد:"فيقول، مرجع الحديث
، ال يفرق بين سند وآخر، ومعنى هذا أنه يجوز االستشهاد بالحديث مطلقاً، المتصل

 .وال بين رواية وأخرى
حاول ابن مالك توجيه المشكل من األحاديث في شواهد التوضيح؛لتصح روايته على - ٨

 .اللفظ الذي جاء عليه مما جاء مخالفاً للقواعد من أحاديث البخاري
ابط المنهجية لكتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع يمكن تحديد الضو- ٩

  :الصحيح في النقاط التالية
، ثم يذكر ما جاء له من رواية، يقدم ابن مالك الحديث النبوي بسند مختصر :أوالً

ويحدد المشكلة اللغوية أو النحوية أو الصرفية في ، أو روايات أخرى إن وجدت
  .واهد العربية الموثوق بها ما يقوي توجيهه واختيارهثم يسوق لها من الش، الحديث

، يكثر ابن مالك من الشواهد كثرة تدل على تمكنه من األدلة ومدى إحاطته بها:ثانياً
  .وبراعته في تناولها باألسلوب الذي يقوي حجته ويؤيد اختياره

حوى كتاب شواهد التوضيح واحداً وسبعين بحثاً تضمنت مشكالت لغوية :ثالثاً
  .نحوية وصرفيةو

غلبت القضايا النحوية على القضايا الصرفية؛حيث عالج تسع مسائل صرفية :رابعاً
وجواز ، وإبدال الهمزة، ونقل حركة الهمزة، حكم اجتماع الواو والياء:فقط وهي

واتصال نون الوقاية باسم ، وحذف همزة االستفهام، تأنيث المذكر إذا أول بمؤنث
، عل وما كان على وزن افتعل مما فاؤه واواً أو ياءوإبدال همزة افت، الفاعل

وإفراد المضاف المثنى ، وإجراء الوصل مجرى الوقف، والسماعي والقياسي
  .وكسر حرف المضارعة وما فيه من لغات، وصوغ المضارع من المضعف

يعد كتاب شواهد التوضيح  كتيب صغير يحتوي على الشيء الكثير من :خامساً
حيث إنه يمكنك أن تستنبط القاعدة من المثال ،  للنحو التعليميوهو نموذج، العلم

ويتضح ، وبذلك يبين أنه كتاب لحل مشكالت الجامع الصحيح للبخاري، المطروح
وهو أنه يجعل الحديث مصدراً أساساً من مصادر ، مذهب ابن مالك في هذا الكتاب

ف آراء من سبقه من ولو خال، ويستخرج منه القواعد النحوية والصرفية، االحتجاج
ويؤيدها بما يجده من شواهد القرآن الكريم وكالم العرب والشعر والكالم ، النحاة

  .المأثور



– 

  )٢٦٨٠(

 صلى اهللا - ـ ضرورة االستشهاد واالحتجاج بالحديث النبوي الثابت عن الرسول١٠
ألن ذلك يثبت قواعد اللغة ويحل بعض الغموض ويكمل النقص فيها - عليه وسلم 

يدها قوة وصالبة ويصبح النحو به خصيباً؛ألن ذلك مصدر من ويز، ويدعمها
  .مصادر االستشهاد



& 

 )٢٦٨١(

  : مراجع البحث
وكان ، زين الدين المصري، خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي( ـ األزهري١

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون :)هـ٩٠٥: المتوفى يعرف بالوقاد
 - هـ١٤٢١األولى :الطبعة، لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية  ،التوضيح في النحو

  .م٢٠٠٠
: المتوفى نور الدين الشافعي، أبو الحسن، علي بن محمد بن عيسى(اُألشْموني  ـ٢

 :الطبعة . لبنان- دار الكتب العلمية بيروت، شرح األشموني على ألفية ابن مالك:)هـ٩٠٠
  .مـ١٩٩٨ - هـ١٤١٩األولى 

 ، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  عبد الرحمن محمد ناصر الدينأبو( ـ األلباني٣
مكتَبة المعارف للنَّشْر ، مخْتَصر صِحيح اِإلماِم البخَاِري:)هـ١٤٢٠:المتوفى األشقودري

  .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ ، األولى:الطبعة، الرياض، والتوزيع
روح المعاني :)هـ١٢٧٠: توفىالم  شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني( ـ األلوسي٤

دار الكتب ، علي عبد الباري عطية:المحقق، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
  . هـ١٤١٥ ، األولى:الطبعة،  بيروت–العلمية 

- ٥١٣، كمال الدين أبي البركات، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد( ـ األنباري٥
طبعة دار ، البصريين والكوفيين:حوييناإلنصاف في مسائل الخالف بين الن):هـ٥٧٧
  .الفكر

: المتـوفى (محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين            ،  أبو حيان ،  ـ األندلسي ٦
  :)هـ٧٤٥

مراجعـة  ،  رجـب عثمـان محمـد     / د:تحقيق ودراسة ،  ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب     
ـ  ١٤١٨ولـى    األ الطبعـة ،  مكتبة الخانجي بالقاهرة  ،  رمضان عبد التواب  / الدكتور  -ـ ه
  . م١٩٩٨

: الطبعة، بيروت، دار الفكر:الناشر، صدقي محمد جميل:المحقق، ـ البحر المحيط في التفسير
  . هـ١٤٢٠

، دار القلم:الناشر، هنداوي حسن.د:المحقق،  التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلـ
  .الطبعة األولى، دمشق



– 

  )٢٦٨٢(

: المتوفى(أبو جعفر، يني الغرناطي ثم البيريأحمد بن يوسف بن مالك الرع،  ـ األندلسي٧
  ):هـ٧٧٩

المملكة العربية ، كنوز أشبيليا:الناشر، حفَةُ اَألقْراِن في ما قُِرئ ِبالتَّثِْليِث ِمن حروِف القُرآِنتُ-
  . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٨٢ ، الثانية:الطبعة، السعودية

  :ابن هشام، جمال الدين،  ـ األنصاري٨
 إلى ألفية ابن مالك ومعه مصباح السالك إلى أوضح المـسالك دار الفكـر               ـ أوضح المسالك  

  . م ٢٠٠٠لبنان ، بيروت
دار ، مازن المبارك واألستاذ محمد علي حمد اهللا/د:تحقيق، مغني اللبيب عن كتب األعاريبـ 

  .بيروت، الفكر
ي المصري زين الدين أبو يحيى السنيك، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا، األنصاري ـ ٩

، "تحفة الباري"منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى)هـ٩٢٦: المتوفى(الشافعي
 مكتبة الرشد للنشر:الناشر، سليمان بن دريع العازمي:اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ ، األولى:الطبعة،  المملكة العربية السعودية-الرياض ، والتوزيع
حاشية ):هـ١٢٢١: المتوفى(سليمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي، ي ـ البجيرِم١٠

منهج الطالب اختصره زكريا األنصاري من منهاج الطالبين (البجيرمي على شرح المنهج
هـ ١٣٦٩: تاريخ النشر، مطبعة الحلبي)للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب

  .م١٩٥٠
محمد زهير :المحقق، صحيح البخاري)الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو عبداهللا ( ـ البخاري١١

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد (دار طوق النجاة، بن ناصر الناصر
  .هـ١٤٢٢، األولى:الطبعة)عبد الباقي

: المتوفى(أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي ، البزار ـ ١٢
 ، محفوظ الرحمن زين اهللا:المحقق، المنشور باسم البحر الزخارمسند البزار :)هـ٢٩٢

وصبري عبد )١٧ إلى ١٠حقق األجزاء من (وعادل بن سعد )٩ إلى ١حقق األجزاء من (
: الطبعة،  المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم :الناشر)١٨حقق الجزء (الخالق الشافعي

  ).م٢٠٠٩وانتهت ، م١٩٨٨بدأت  (، األولى
) أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراساني(لبيهقيا ـ ١٣

  ):هـ٤٥٨: المتوفى



& 

 )٢٦٨٣(

 ، جامعة الدراسات اإلسالمية:دار النشر، عبد المعطي أمين قلعجي:المحقق، ـ السنن الصغير
  .م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠ ، األولى:الطبعة، كراتشي ـ باكستان

،  لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية:الناشر، عطا لقادرمحمد عبد ا:المحقق، ـ السنن الكبرى
  . م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤ ، الثالثة:الطبعة

، الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد:حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه،  شعب اإليمانـ 
 –صاحب الدار السلفية ببومباي ، مختار أحمد الندوي:أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي :اشرالن، الهند
  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ ، األولى:الطبعة، بالهند

ـ ٨٣٣:المتـوفى  محمد بن محمد بن يوسف    ،  شمس الدين أبو الخير   (ابن الجزري   ـ  ١٤ ، )هـ
عنـي بنـشره    :ةمكتبة ابن تيمية الطبع   :الناشر-٣١٦٣ترجمة.غاية النهاية في طبقات القراء    

  .هـ المستشرق األلماني  برجستراسر١٣٥١ألول مرة عام 
المكتبة ، محمد علي النجار:الخصائص تحقيق، ) هـ٣٩٢( أبو الفتح عثمان:جني ـ ابن  ١٥

  .دار الكتب المصرية، .العلمية
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين ـالحدادي  ـ ١٦

، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )هـ١٠٣١: المتوفى( المناوي القاهريالعابدين
  .هـ١٣٥٦ ، األولى:الطبعة، مصر، المكتبة التجارية الكبرى

منـشورات وزارة  ، موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الـشريف ، )خديجة(  ـ الحديثي ١٧
  . م١٩٨١، سلسلة دراسات ، الجمهورية العراقية، الثقافة واإلعالم

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين ، شهاب الدين،  ـ الحلبي أبو العباس١٨
الدكتور أحمد محمد :المحقق، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) هـ٧٥٦: المتوفى(

  .ت.د.دار القلم:الناشر، الخراط
شـواهد  ابن مالك وجهوده النحوية والصرفية فـي كتابـه          ،  )محمد تركي نايف   (ـ حميد ١٩

، أطروحـة ماجـستير  ، سليمان يوسف خاطر:التوضيح لمشكالت الجامع الصحيح ؛إشراف   
قسم الدراسات النحوية  واللغوية ، معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي   ،  جامعة أم درمان  

  . م٢٠٠٨، 
التميمي ، أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد(الدارمي ـ٢٠

حسين سليم :تحقيق)سنن الدارمي(بـ الدارمي المعروف مسند)هـ٢٥٥:المتوفى سمرقنديال



– 

  )٢٦٨٤(

: الطبعة، المملكة العربية السعودية، دار المغني للنشر والتوزيع:الناشر، أسد الداراني
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢ ، األولى

، و حاتمأب، التميمي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد: ـ الدارمي٢١
، شعيب األرنؤوط:المحقق، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان) هـ٣٥٤: المتوفى(البستي
  .م.١٩٩٣ – ١٤١٤ ، الثانية:الطبعة،  بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر

بدر ، المخزومي القرشي، محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد،  ـ الدماميني٢٢
  )  هـ٨٢٧: المتوفى(الدين

  . م١٩٨٣، بيروت، محمد عبد الرحمن المفدى.د:تحقيق، عليق الفرائد على تسهيل الفوائدتـ 
، دار النوادر:الناشر، نور الدين طالب: وتخريجاً وضبطاًاعتنى به تحقيقاً، ـ مصابيح الجامع

  . م ٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠ ، األولى:الطبعة، سوريا
. د:تحقيق، ر بالقراءات األربعة عشرإتحاف فضالء البش)أحمد بن محمد البنا(الدمياطي ـ ٢٣

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ ، بيروت، عالم الكتب، شعبان محمد إسماعيل
، المجالسة وجواهر العلم) هـ٣٣٣:المتوفى)(أبو بكر أحمد بن مروان المالكي(الدينوري ـ ٢٤

 - بيروت (جمعية التربية اإلسالمية :الناشر، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:المحقق
  .هـ١٤١٩: تاريخ النشر )لبنان

 شمس الدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايمـاز          ( ـ الذهبي ٢٥
الدكتور بشار عواد   :المحقق.تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم      ،  )هـ٧٤٨:المتوفى
  . م٢٠٠٣ ، األولى: الطبعة- ٨٦ ترجمة ، دار الغرب اإلسالمي:الناشر، معروف

شرح (شواهد ابن مالك من الحديث الشريف في كتاب ، )محمد كمال درويش(محي الرـ  ٢٦
رسالة مقدمة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة ، تخريجاً ودراسة)التسهيل 

  . م٢٠٠٧آيار ، الجامعة األردنية، كلية الدراسات العليا، الماجستير في الحديث الشريف
شواهد التوضيح (ابن مالك في كتابه :فكر النحوي لال، )أحمد عبد السالم(الرواشدة  ـ ٢٧

رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا استكماالً ) والتصحيح لمشكالت الجامع اليصحيح
جامعة ، قسم اللغة العربية وآدابها، لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في النحو

  . م٢٠٠٧، مؤتة
كامل بكري عبد :مراجعة وتحقيق، صباح السيادةمفتاح السعادة وم، )طاش كبرى( ـ زاده٢٨

  .ت.د، القاهرة، مطبعة االستقالل، الوهاب أبو النور



& 

 )٢٦٨٥(

معاني القرآن ) هـ٣١١: المتوفى( أبو إسحاق ، إبراهيم بن السري بن سهل،  ـ الزجاج٢٩
األولى : الطبعة،  بيروت–عالم الكتب : الناشر، عبد الجليل عبده شلبي:المحقق، وإعرابه
  . م١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨

 الدمـشقي ، خير الدين بن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس        ( ـ الزركلي ٣٠
مايو ،  ر أيا –الخامسة عشر   :الطبعة،  دار العلم للماليين  :الناشر،  األعالم) هـ١٣٩٦:المتوفى
  . م٢٠٠٢

طبقـات الـشافعية   ، )هـ٧٧١: المتوفى تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين( السبكي ـ  ٣١
عبد الفتـاح محمـد     .محمود محمد الطناحي د   .د: المحقق،  طبقات الشافعية الكبرى  :الكبرى
  .هـ١٤١٣ ، الثانية:هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة، الحلو

عبـد  / األسـتاذ  : تحقيق، الكتاب)  ه١٨٣أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ( ـ سيبويه ٣٢
ـ ١٤١٢،  مكتبة الخانجي بالقاهرة  ،  السالم محمد  هارون    . وطبعـة ثالثـة     .  م ١٩٩٢ - ه

  .مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الناشر، م مطبعة المدني١٩٨٨-هـ١٤٠٨
 شرح كتاب ،  هـ٣٦٨: أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان المتوفى، السيرافي ـ ٣٣

 –بيروت ، دار الكتب العلمية:الناشر، علي سيد علي، أحمد حسن مهدلي:المحقق، سيبويه
 . م٢٠٠٨ ، األولى: بعةالط، لبنان

  ) :هـ٩١١: المتوفى) ( جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر(السيوطي ـ ٣٤
 - الجزء األول، محمد أبو الفضل إبراهيم:تحقيق، ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 

وطبعة . م١٩٦٤- هـ١٣٨٤ طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه -الطبعة األولى
  .صيدا/  لبنان -المكتبة العصرية :محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر:من تحقيق

، عبد العال سالم مكرم/ تحقيق وشرح الدكتور، ـ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع
، عبد الحميد هنداوي:ونسخة ثانية من تحقيق.م١٩٩٢ - هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة 

منشورات محمد علي ،  شمس الدينأحمد:تحقيق وطبعة من. مصر–المكتبة التوفيقية :الناش
  .لبنان، بيروت ، دار الكتب العلمية، بيضون

 ، دار الجيل: الناشر، سلمان القضاة. د: حقّقه وقَدم لَه،  عقود الزبرجِد على مسند اِإلمام َأحمدـ
  . م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤: ،  لبنان–بيروت 

عياد . د. ت. ية في شرح الخالصة الكافية المقاصد الشاف، ) أبو إسحاق(الشاطبي  ـ ٣٥
  .م ١٩٩٦ -هـ١٤١٧ مكة المكرمة ، الثبيتي دار التراث 



– 

  )٢٦٨٦(

الدرس النحوي في شواهد التوضيح والتـصحيح البـن   ، )صالح عبد العظيم ( ـ الشاعر ٣٦
الجـزء  ،   العدد الثالثون  ،  كلية اللغة العربية بأسيوط   ،  بحث منشور بالمجلة العلمية     ،  مالك  

  . م٢٠١١نوفمبر الثالث 
أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ، أبو شامة ـ ٣٧

  .دار الكتب العلمية:الناشر، إبراز المعاني من حرز األماني) هـ٦٦٥: المتوفى(الدمشقي 
 كوثَر)هـ١٣٥٤: المتوفى(محمد الخَِضر بن سيد عبد اهللا بن أحمد الجكني ، الشنقيطي ـ٣٨

،  بيروت، مؤسسة الرسالة، المعاني الدراِري في كَشِْف خَبايا صِحيح البخَاري
  . م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥ ، األولى:الطبعة

) هـ٢٤١: المتوفى(أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  الشيباني ـ ـ ٣٩
: إشراف،  وآخرون، شد عادل مر- شعيب األرنؤوط : المحقق، مسند اإلمام أحمد بن حنبل

 -  هـ ١٤٢١ ، األولى: الطبعة، مؤسسة الرسالة، د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي
  . م٢٠٠١

،  شمس الدين، أبو عبد اهللا، محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي:ابن الصائغ ـ ٤٠
: الناشر، إبراهيم بن سالم الصاعدي:المحقق، اللمحة في شرح الملحة)هـ٧٢٠: المتوفى(

، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ ، األولى: الطبعة

حاشية الصبان على ):هـ١٢٠٦: المتوفى(أبو العرفان محمد بن علي الشافعي، الصبان ـ ٤١
األولى : الطبعة، لبنان- يروتالكتب العلمية ب دار:الناشر، شرح األشمونى أللفية ابن مالك

  .م١٩٩٧-  هـ ١٤١٧
محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شـاكر بـن هـارون بـن     ( الدين ـ صالح ٤٢

 –دار صـادر    : الناشـر .إحسان عباس   :المحقق،  فوات الوفيات ) هـ٧٦٤: المتوفى)(شاكر
  .م ١٩٧٤ -٤ ، ٣، ٢:  والجزء- ١٩٧٣ – ١: الجزء.األولى :الطبعة.بيروت 

: المتوفى(أبو القاسم ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، الطبراني ـ ٤٣
، محمد شكور محمود الحاج أمرير:المحقق)المعجم الصغير(الروض الداني) هـ٣٦٠

 – ١٤٠٥ ، األولى: الطبعة، عمان، بيروت -دار عمار ، المكتب اإلسالمي : الناشر
  .م١٩٨٥



& 

 )٢٦٨٧(

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ) هـ٧٤٣(حسين بن عبد اهللاشرف الدين ال، الطيبي ـ ٤٤
مكتبة نزار :الناشر، عبد الحميد هنداوي.د:المحقق)الكاشف عن حقائق السنن(المسمى بـ 

  .م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧، األولى:الطبعة) الرياض-مكة المكرمة (مصطفى الباز 
) هـ١٣٩٣: المتوفى( محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي ـ ابن عاشور٤٥

، "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"التحرير والتنوير
  . هـ١٩٨٤: سنة النشر،  تونس–الدار التونسية للنشر : الناشر 

بيان ) هـ١٣٩٨: المتوفى(عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي ، العاني ـ ٤٦
  . م١٩٦٥ -  هـ ١٣٨٢ ، األولى:الطبعة،  دمشق–طبعة الترقي م: الناشر، المعاني

فتح الباري شرح ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، العسقالني ـ ٤٧
قام ، محمد فؤاد عبد الباقي:ضبط، هـ١٣٧٩ ،  بيروت- دار المعرفة ، صحيح البخاري

عبد : ليه تعليقات العالمةع، محب الدين الخطيب: بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
  .العزيز بن عبد اهللا بن باز

: تصدير، دراسات ألسلوب القرآن الكريم)  هـ١٤٠٤ت ( محمد عبد الخالق  ـ عضيمة٤٨
  . القاهرة، دار الحديث: الناشر، محمود محمد شاكر

مشكالت صحيح البخاري النحوية والتصريفية بين ابن مالك ، )إبراهيم بن محمد(العيد ـ ٤٩
في النحو )الماجستير(بحث مقدم لتسجيل المشروع البحثي لمرحلة العالمية، شراح الصحيحو

قسم النحو ، كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، والصرف
  . هـ١٤٣٤ – ١٤٣٣ ، والصرف وفقه اللغة

ى الحنفى بدر أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاب: ـ العينى٥٠
دار إحياء التراث : الناشر، عمدة القاري شرح صحيح البخاري) هـ٨٥٥: المتوفى(الدين 

 . بيروت–العربي 
دراسة مستفيضة لظاهرة االستشهاد ، الحديث النبوي في النحو العربي، )محمود(فجال ـ  ٥١

لفية ابن بالحديث في النحو العربي ودراسة نحوية لألحاديث الواردة في أكثر شروح أ
  . م١٩٩٧- ه١٤١٧، الرياض، دار أضواء السلف، الطبعة الثانية، مالك

 البلغة في تراجم أئمـة  ،  هـ٨١٧-٧٢٩) مجد الدين محمد بن يعقوب(الفيروزابادي  ـ  ٥٢
دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيـع   :  الناشر، محمد المصري/ تحقيق ، النحو واللغة 

  . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١األولى : الطبعة



– 

  )٢٦٨٨(

تقـي  ، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي(ابن قاضي شهبة  ـ  ٥٣
  ) هـ٨٥١: المتوفى) (الدين

عـالم  :دار النـشر  .الحافظ عبد العليم خان     . د:  المحقق - ٤٥٠ ترجمة   ،  ـ طبقات الشافعية    
  . هـ١٤٠٧، األولى: الطبعة.  بيروت –الكتب 

  . م١٩٧٤-  ١٩٧٣، مطبعة النعمان، محسن عياض.د: تحقيق،  طبقات النحاة واللغويينـ
 ٦٨٨-٥٩٩ابن أبي الربيع عبيد اهللا بن أحمد بن عبيد اهللا األشبيلي السبتي ، ـ القرشي ٥٤

دار ، عياد بن عيد الثبيتي/ تحقيق ودراسة الدكتور، البسيط في شرح جمل الزجاجي، هـ
  . م١٩٨٦- هـ١٤٠٧، الطبعة األولى، لبنان، بيروت، الغرب اإلسالمي

، أبـو العبـاس  ، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القتيبي المصري       ،  القسطالنيـ  ٥٥
طبعـة بـوالق    ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري    ،  ) هـ٩٢٣: المتوفى(شهاب الدين   

  . هـ١٣٢٣،السابعة: الطبعة،مصر، المطبعة الكبرى األميريةوطبعة .هـ١٣١٥ – ١٣١٤
إحسان / تحقيق الدكتور، فوات الوفيات والذيل عليها)  هـ٧٦٤ محمد بن شاكر ( ـ الكتبي٥٦

  .بيروت، المجلد الثالث دار صادر، عباس
بحث مقدم إلى ، دراسة تحليلية وصفية.دور ابن مالك في علم النحو، )عناية(، الكريمة ـ ٥٧

ام بعض الشروط كلية اآلداب بجامعة سونن كاليجاكا جوكجاكرتا اإلسالمية الحكومية إلتم
 . م٢٠٠٨، للحصول على اللقب العالمي في علم اللغة العربية وآدابها

المتوفى ، جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا الطائي الجياني األندلسي            (مالكابن  ـ   ٥٨ 
  ): هـ٦٧٢عام 

ق محمد عبد القادر عطـا وطـار      : تحقيق،  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   ،  ـ  شرح التسهيل   
، الطبعة األولـى  ،  دار الكتب العلمية بيروت   ،  محمد علي بيضون    :منشورات  ،  فتحي السيد 

ـ ١٤٢٢ محمـد  / والـدكتور ،  عبد الرحمن السيد  / الدكتور:وطبعة من تحقيق  . م   ٢٠٠١/ ه
  .دار هجر للطباعة والنشر، بدوي المختون

لجمهورية ا، عدنان عبد الرحمن الدوري:تحقيق،  شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظـ  
  . م١٩٧٧- هـ١٣٩٧، بغداد، مطبعة العاني، وزارة األوقاف، العراقية

، طـه محـسن  / تحقيق الـدكتور  ،  شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح      ـ
ـ ١٤٠٥الطبعة األولى   ،  مكتبة ابن تيمية   ـ ١٤١٣ والطبعة الثانية    ،   ه وللكتاب طبعـة   . ه



& 

 )٢٦٨٩(

بيـروت  ،  دار الكتب العلميـة     ،   فؤاد عبد الباقي   محمد/ أخرى من تحقيق وتعليق الدكتور    
  .لبنان

تحفة ) هـ١٣٥٣: المتوفى(أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ، المباركفورى  ـ ٥٩
  . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، األحوذي بشرح جامع الترمذي

محمد عبد :يقتحق.المقتضب،  هـ٢٨٥-٢١٠ أبو العباس محمد بن يزيد ،  ـ المبرد٦٠
، لجنة إحياء التراث، وزارة األوقاف المجلس االعلى للشؤون اإلسالمية- الخالق عضيمة

  . م١٩٩٤- هـ١٤١٥، القاهرة
فخر الدين .تحقيق د،  الجنى الداني في حروف المعاني )أحمد بن قاسم:(  المرادي ـ٦١

منشورات دار اآلفاق  وطبعة  من، المكتبة العربية بحلب، محمد نديم فاضل.واألستاذ، قباوة
  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ ، ٢ط:  بيروت–الجديدة 

: المتوفى(ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي ،  ـ المصري٦٢
دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق :المحقق، التوضيح لشرح الجامع الصحيح) هـ٨٠٤

  . م٢٠٠٨،  هـ ١٤٢٩ ، األولى: عةالطب،  سوريا– دمشق ، دار النوادر:الناشر، التراث
، تأليف ، في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية) إذ(أسلوب ( عبد العال سالم،  ـ مكرم٦٣

  .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة
: المتـوفى ( محب الدين الحلبي ثم المـصري ، محمد بن يوسف بن أحمد: الجيشناظر ـ  ٦٤

ـ ٧٧٨                :دراسـة وتحقيـق   "تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائـد     "ىشرح التسهيل المسم  )  ه
 - القـاهرة    ،  دار السالم للطباعة والنـشر والتوزيـع والترجمـة        :الناشر،  فاخر وآخرون 

  . هـ١٤٢٨ ، األولى:الطبعة، جمهورية مصر العربية
: توفىالم(النعماني أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي ـ ٦٥

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي :المحقق، اللباب في علوم الكتاب) هـ٧٧٥
-  هـ ١٤١٩ ، األولى:الطبعة، لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية :الناشر، محمد معوض

  .م١٩٩٨
لعبد السالم محمد ، األساليب اإلنشائية في النحو العربي) عبد السالم محمد( ـ هارون٦٦

  .م ١٩٧٩هـ ١١٣٩٩، ٢ ط، كتبة الخانجي مصرم، هارون
 –ي حعبدالمعين الملو:المحقق.األزهية في علم الحروف،  علي بن محمد ـ الهروي٦٧

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 



– 

  )٢٦٩٠(

  .إدارة الطباعة المنيرية، شرح المفصل، موفق الدين،  ـ ابن يعيش٦٨
إشارة التعيين ،  م١٣٤٢-١٢٨١/ هـ٧٤٣-٦٨٠ المجيد عبد الباقي بن عبد(اليماني ـ ٦٩

باحث بمركز الملك فيصل (عبد المجيد دياب/الدكتور/ تحقيق، في تراجم النحاة واللغويين
، ، الطبعة األولى شركة الطباعة العربية السعودية )للبحوث والدراسات اإلسالمية

  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
  



 

 )٢٦٩١(

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  :المقدمة

إن الحمدهللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بـاهللا مـن شـرور             
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن                

  .ال إله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
فرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخـصوص          فإن مسألة ال  :أما بعد 

  .من المسائل األصولية العزيزة المهمة
هذا عام أريد به الخـصوص،      :يجب أن يتنبه للفرق بين قولنا     ":قال ابن دقيق العيد   

  .)١("هذا عام مخصوص:وبين قولنا
 المخـصوص،   إعلم أن األصوليين لم يذكروا التفرقة بين العام       ":وقال ابن السبكي  

 له أقوال فـي     -رحمه اهللا -والعام الذي ُأريد به الخصوص، وهو عزيز مهم، والشافعي        
أنـه عـام مـراد بـه        :أنه عام مخصوص، ومنهـا    :، منها }وأحل اهللا البيع  {:قوله تعالى 
  .)٢("الخصوص

إعلم أن األصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهما، وظن بعضهم أن          ":وقال الزركشي 
 أثاره المتأخرون، وليس كذلك؛ فقد وقعت التفرقة بينهما في كالم الشافعي            الكالم فيه مما  

                                         
 ).٢٥٠-٣/٢٤٩(البحر المحيط:شرح اإللمام، انظر  ) ١(

 ).٢/٩٠٠(اإلبهاج  ) ٢(

 
 
 

 
 

  األستاذ المساعد بقسم أصول الفقه
   المنورةالمدينة - كلية الشريعة بالجامعة اإلسالميةب

  



– 

  )٢٦٩٢(

هـل هـو عـام     } وأحل اهللا البيـع   {:وجماعة من أصحابنا، فاختلف قوله في قوله تعالى       
  .)١("مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟

لم يتعرض كثير من العلماء للفرق بين العام المخصوص والعام          ":وقال المرداوي 
  .)٢("ي أريد به الخصوص، وهو من مهمات هذا الباب، وهو عزيز وجودالذ

  :وقد ذكر العلماء رحمهم اهللا تعالى أهم الفروق بينهما وهي ما يلي
العام المخصوص حقيقة في الباقي عند كثير من العلماء، والعام الذي أريـد بـه                 -١

  .الخصوص مجاز
لمراد بـه الخـصوص مـا كـان         العام المخصوص ما كان مخصصه لفظياً، وا        -٢

  .مخصصه عقلياً
العام المخصوص ما كان مخصصه منفصالً، والعام المراد به الخـصوص مـا               -٣

  .كان مخصصه متصالً
العام المخصوص ما كان الباقي تحته بعـد التخـصيص أكثـر، والمـراد بـه                  -٤

  .)٣(الخصوص ما كان المخرج منه أكثر
الدين السبكي رسالة مستقلة، وقد من اهللا علي        وألهمية هذه المسألة ألف فيها تقي       

الوقوف عليها ثم عقدت العزم على تحقيقها مستعيناً باهللا تعالى، وكان من أهم األسـباب               
  :التي دفعتني إلى ذلك ما يلي

  .أهمية هذه المسألة كما سبق بيانه - ١
 .لكونها لم تحقق بعد - ٢

                                         
 ).٣/٢٤٩(البحر المحيط  ) ١(

 ).٥/٢٣٧٨(التحبير  ) ٢(

  ).٢٩٨(أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله:انظر  ) ٣(
الرسالة للشافعي :صوص والعام الذي أريد به الخصوص المراجع اآلتيةوانظر في الفرق بين العام المخ  

، والغيـث   )١٩٥(، والقواعد والفوائد األصـولية ص     )٢٥١-٣/٢٤٩(، والبحر المحيط  )٦٢-٥٣(ص
، )٢٣٨٢-٥/٢٣٧٨(، والتحبيـر  )٢/٥(، وشرح المحلي على جمـع الجوامـع       )٣٦١-٢/٣٦٠(الهامع

، والمـدخل البـن بـدران      )٥٠٥-١/٥٠٣(لفحـول ، وإرشاد ا  )١٦٨-٣/١٦٥(وشرح الكوكب المنير  
، والفـروق للـدكتور   )٤١٩(، ومعالم أصول الفقه ص    )٢/١٠٥(، وتفسير النصوص  )٢٤٧-٢٤٦(ص

 ).٥٦١-٥٥٨(عبداللطيف الحمد ص



 

 )٢٦٩٣(

نـون، كالفقـه واألصـول    أن المؤلف علَم من أعالم المسلمين، بارز في عدة ف        - ٣
 .والتفسير والعربية وغيرها

بتحقيق هذه الرسالة يضاف إلى المكتبة اإلسالمية األصولية مرجع جديد يحتاج            - ٤
 .إليه المشتغلون بأصول الفقه

  :هذا؛ وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أقسمه إلى قسمين رئيسين
  :الدراسة، وفيه مبحثان:القسم األول

  .مختصرة للمؤلفترجمة :المبحث األول
  .التعريف بالرسالة:المبحث الثاني

  .التحقيق:القسم الثاني
وختمت البحث بفهرٍس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في دراسـة هـذا    

  .النص وإخراجه
واهللا أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن يغفر لي هفـوات لـساني               

 أشرك بك شيئاً أعلمه، وأسـتغفرك لمـا ال          وشطحات قلمي، اللهم إني أعوذ بك من أن       
  .أعلمه، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



– 

  )٢٦٩٤(

 .)١(ترجمة مختصرة للمؤلف:المبحث األول
  :اسمه ونسبه وكنيته ولقبه -

هو علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامـد                 
بن مسوار بـن سـوار بـن سـليم األنـصاري            بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي         

الخزرجي السبكي الشافعي األشعري شيخ اإلسالم، قاضي القضاة، تقـي الـدين، أبـو              
  .)٢(الحسن

  :مولده -
ولد في أول يوم، وقيل ثالث يـوم مـن شـهر صـفر سـنة ثـالث وثمـانين                    

ية ، ِبسبك العبيد، وهي قرية بالمنوفية مـن أعمـال الـديار المـصر          )هـ٦٨٣(وستمائة
  .)٣(بالوجه البحري

  :نشأته في طلب العلم ورحالته -
نشأ تقي الدين السبكي في بيت علم ودين وصالح، بدأ حياته العلمية في مـسقط               
رأسه وذلك بدراسة الفقه في صغره على والده، وقرأ القرآن العظيم بالـسبع واشـتغل               

ائض ونظـر فـي     بالتفسير والحديث والفقه واألصول والنحو والمنطق والخالف والفر       
الحكمة وشيء من الهندسة والهيئة وشيء يسير من الطب، وتلقى كل ما أخذه من ذلـك              

  .)٤(عن أكثر أهله

                                         
، )١٧٥-٢١/١٦٦(، والوافي بالوفيات  )٤٥٥-٣/٤١٧(أعيان العصر وأعوان النصر   :تنظر ترجمته في    ) ١(

ــاظ ــشافعية )١٦٦(جــم المخــتص بالمحــدثين ص، والمع)٤/١٥٠٧(وتــذكرة الحف ــات ال ، وطبق
، وغايـة  )١٨/٥٦٦(، والبداية والنهايـة  )٢/٧٥(، وطبقات الشافعية لإلسنوي   )٣٣٨-١٠/١٣٩(الكبرى

ــة ــة)١/٥٥١(النهاي ــدرر الكامن ــرة)١٤٢-٣/١٣٤(، وال ــسن المحاض ــة )١/٢٧٧(، وح ، وبغي
، وشذرات  )٤٢٠-١/٤١٦(وودي، وطبقات المفسرين للدا   )٥٢١(، وطبقات الحفاظ ص   )٢/١٧٦(الوعاة
 ).٧/١٢٧(، ومعجم المؤلفين)٤/٣٠٢(، واألعالم)٤٦٩(، والبدر الطالع ص)٦/١٨٠(الذهب

، وحـسن   )١٠/١٣٩(، وطبقات الـشافعية   )٢١/١٦٦(، والوافي بالوفيات  )٣/٤١٧(أعيان العصر :انظر  ) ٢(
 ).٢/١٧٦(، وبغية الوعاة)١/٢٧٧(المحاضرة

 ).١/٤١٦(، وطبقات المفسرين)٢/٧٥(، وطبقات اإلسنوي)١٠/١٤٤(طبقات الشافعية:انظر  ) ٣(

 ).٣/٤٢٣(، وأعيان العصر)٢١/١٦٧(الوافي بالوفيات:انظر  ) ٤(



 

 )٢٦٩٥(

كان من اإلشتغال على جانب عظيم، بحيث يتسغرق غالب ليله وجميـع نهـاره،          
ثـم يعـود إلـى      ...فيخرج من البيت صالة الصبح فيأخذ عن المشايخ إلى قبيل الظهر          

  .)١(لمغرب، ثم يشتغل بالليل، وهكذا ال يعرف غير ذلكاإلشتغال إلى ا
" لتنبيـه "رحل في صغره إلى القاهرة مع والده، وعرض محفوظات حفظهـا كـا      

وغيره على علماء عصره، ثم عاد به والده إلى قريته، ومكث بها إلى أن صار فاضالً،                
حمـه اهللا فـي     ثم عاد مرة أخرى إلى القاهرة وأخذ عن علمائها ممن أدركهم، ورحل ر            

هـ، والحجاز، ثم اسـتقر  ٧٠٧هـ، والشام سنة ٧٠٤طلب الحديث إلى اإلسكندرية سنة     
  .)٢(بالقاهرة، وأجاز له من بغداد أشهر علمائها

وكتب بخطه وقرأ الكثير بنفسه، وحصل األجزاء األصـول والفـروع، وسـمع             
  .)٣(الكتب والمسانيد، وخرج وانتقى على كثيٍر من شيوخه

  :شيوخه -
تلقى تقي الدين السبكي علومه على يٍد كوكبة من علماء عصره ممن أدركهم في              

  :القاهرة، واإلسكندرية، والشام، والحجاز، ومن ابرز شيوخه الذين أخذ عنهم العلم
ـ ٧٣٥(والده أبو محمد زين الدين عبدالكافي بن علي السبكي، المتوفى سنة           - ١ ، )هـ

 .)٤(درس عليه تقي الدين الفقه في صغره
بو عبداهللا تقي الدين محمد بـن أحمـد بـن عبـدالخالق الـشافعي، المتـوفى                 أ - ٢

 .)٥(، المشهور بالصائغ، قرا عليه تقي الدين السبكي القراءات)هـ٧٢٥(سنة
علم الدين عبدالكريم بن علي بن عمـر األنـصاري العراقـي، المتـوفى سـنة            - ٣

 .)٦(، قرأ عليه تقي الدين التفسير)هـ٧٠٤(

                                         
 ).١٠/١٤٤(طبقات الشافعية:انظر  ) ١(

 ).٢/٧٥(، وطبقات اإلسنوي)٣/٤٢٤(، وأعيان العصر)١٠/١٤٥(طبقات الشافعية:انظر  ) ٢(

 ).٢/٧٥(نوي، وطبقات اإلس)٣/٤٢٣(أعيان العصر:انظر  ) ٣(

 ).٦/١١٠(، وشذرات الذهب)٢/٣٩٦(الدرر الكامنة:انظر  ) ٤(

 ).٢/٦٥(، وغاية النهاية)٢/١٤٦(الوافي بالوفيات:انظر  ) ٥(

 ).٢/٣٩٩(، والدرر الكامنة)٣/١٣٨(أعيان العصر:انظر  ) ٦(



– 

  )٢٦٩٦(

، أخذ عنـه   )هـ٧١٠(مد بن الرفعة الشافعي، المتوفى سنة     نجم الدين أحمد بن مح     - ٤
 .)١(تقي الدين الفقه

ـ ٧١٤(عالء الدين علي بن محمد بن خطاب الباجي الشافعي، المتوفى سنة           - ٥ ، )هـ
 .)٢(قرأ عليه تقي الدين األصول

شرف الدين أبو محمد عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن الـدمياطي الـشافعي،      - ٦
 .)٣(ث عنه تقي الدين والزمه كثيراً، حد)هـ٧٠٥(المتوفى سنة

سيف الـدين أبـو الـروح عيـسى بـن داوود البغـدادي الحنفـي، المتـوفى                 - ٧
 .)٤(، قرا عليه تقي الدين المنطق والجدل)هـ٧٠٥(سنة

ـ ٧١١(جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم األنصاري، المتـوفى سـنة         - ٨ ، )هـ
 .)٥(المعروف بابن منظور، أخذ عنه تقي الدين اللغة

وغيرهم من العلماء البارزين الذين رحل إليهم تقي الدين الـسبكي فـي طلـب               
  .الحديث في اإلسكندرية، والشام، والحجاز

ـ ٧٤٩(وقد خرج له تلميذه شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي المتوفى سنة      ) هـ
  .)٦(معجم لشيوخه، جمع فيه الجم الغفير، والعدد الكثير

  :تالميذه -
كالفقـه،  :لسبكي بالقاهرة، ودمشق، وبـرع فـي فنـون عـدة          حدث تقي الدين ا   

واألصول، والقراءات، والعربية، وغيرها، وتخرج به طائفة من العلمـاء فـي أنـواع              
  :العلوم وحمل عنه الكثير من أهل العلم، وسمع منه الحفاظ، قال ابنه تاج الدين

ح محمـد بـن   وجلس للتحديث بالكالَّسة، فقرأ عليه الحافظ تقي الدين أبـو الفـت   "
عبداللطيف السبكي جميع معجمه الذي خرجه له الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمـد              

                                         
 ).١/٢٨٤(، والدرر الكامنة)٥/١٧٧(طبقات الشافعية:انظر  ) ١(

 ).٣/٤٨٣(، وأعيان العصر)٢١/٤٥٣(الوافي بالوفيات:انظر  ) ٢(

 ).٢/٤١٧(، والدرر الكامنة)٣/١٧٥(أعيان العصر:انظر  ) ٣(

 ).٣/٢٠٣(، والدرر الكامنة)٣/٧١٤(أعيان العصر:انظر  ) ٤(

 ).٤/٢٦٢(، والدرر الكامنة)٥/٥٤(الوافي بالوفيات:انظر  ) ٥(

 ).٣/٤٢٤(أعيان العصر:انظر  ) ٦(



 

 )٢٦٩٧(

بن أيبك الحسامي الدمياطي رحمه اهللا، وسمعه عليه خالئق، منهم الحافظ الكبيـر أبـو               
  .)١("الحجاج يوسف بن الزكي المزي، والحافظ الكبير أبو عبداهللا محمد بن أحمد الذهبي

ح الدين الصفدي، والحافظ العالئـي، واإلسـنوي، والحـافظ          ومن تالميذه صال  
أبو حامد بهاء الدين، وأبو نـصر  :العراقي، والفيروز أبادي، وأبو البقاء السبكي، وأوالده  

  .، وخلق كثير غيرهم)٢(تاج الدين، وأبو الطيب جمال الدين
  :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه -

ـ       ي الفقـه، والتفـسير، واألصـلين، والمنطـق،         كان رحمه اهللا عالماً مشاركاً ف
  .)٣(والقراءات، والحديث، والخالف، واألدب، والنحو، واللغة، والحكمة

وكان محققاً مدققاً، نظاراً جدلياً، بارعاً فـي العلـوم، لـه فـي الفقـه وغيـره                  
اإلستنباطات الجليلة والدقائق اللطيفة، والقواعد المحررة التي لم يـسبق إليهـا، وكـان              

  .)٤(صفاً في البحث، على قدم من الصالح والعفافمن
  .)٥(وولي في القاهرة التدريس بالمنصورية، والهكّارية، والسيفية، وغيرها

وولي في الشام مشيخة دار الحديث األشرفية، والشامية البرانية، والمـسرورية،           
  .)٦(والغزالية، والعادلية الكبرى، واألتابكية، ودرس بكل منها

 الشام بعد الجالل القزويني، فباشره بعفة ونزاهة، غير ملتـف إلـى            وولي قضاء 
  .)٧(األكابر والملوك، ولم يعارضه أحد من نواب الشام إالَّ قصمه اهللا تعالى

  .)٨(وقد خطب بجامع دمشق مدة طويلة
القاضي اإلمام العالمة الفقيـه المحـدث الحـافظ فخـر           ":قال عنه اإلمام الذهبي   

بو الحسن السبكي، ثم المصري، الشافعي، ولد القاضي الكبير زيـن           العلماء، تقي الدين أ   
                                         

 ).١٠/١٦٩(طبقات الشافعية الكبرى  ) ١(

 ).١/٤١٣(، وطبقات المفسرين)١٠/١٦٩(، وطبقات الشافعية)٣/٤٢٤(أعيان العصر:انظر  ) ٢(

 ).١٠/١٦٩(طبقات الشافعية الكبرى:انظر  ) ٣(

 ).٦/١٨٠(، وشذرات الذهب)٢/١٧٧(بغية الوعاة:انظر  ) ٤(

 ).٣/١٣٥(الدرر الكامنة:انظر  ) ٥(

 ).١/٤١٣(بقات المفسرين، وط)٢/١٧٧(، وبغية الوعاة)٣/٤٢٤(أعيان العصر:انظر  ) ٦(

 ).١/٤١٣(، طبقات المفسرين)٢/١٧٧(بغية الوعاة:انظر  ) ٧(

 ).١/٤١٣(طبقات المفسرين:انظر  ) ٨(



– 

  )٢٦٩٨(

، وكان صادقاً متثبتاً، خيراً ديناً متواضعاً، حسن السمت، مـن أوعيـة العلـم،               ...الدين
يدري الفقه ويقرره، وعلم الحديث ويحرره، واألصول ويقْرُئهما، والعربية ويحقِّقها، ثـم           

ي الدين الصائغ، وصنف التصانيف المتقنة، وقد بقي فـي زمانـه   قرأ بالروايات على تق  
الملْحوظَ إليه بالتحقيق والفضل سمعتُ منه وسمع مني، وحكم بالشام وحِمدتْ أحكامـه،             

  .)١("واهللا يؤيده ويسدده
شـيخ اإلسـالم إالَّ لـه،    :وكان الحافظ أبو الحجاج المزي ال يكتب بخطه لفظـة       

  .)٢(يمية، وللشيخ شمس الدين ابن أبي عمروللشيخ تقي الدين ابن ت
وأما شيخه ابن الرفعة فكان يعامله معاملة األقران، ويبالغ في تعظيمه، ويعـرض    

  .)٣("المطلب"عليه ما يصنفه في
كان أنظر من رأيناه من أهل العلم، ومن أجمعهـم للعلـوم،            ":وقال عنه اإلسنوي  

م على ذلك، إن هطل در المقال فهو سـحابه،  وأحسنهم كالماً في األشياء الدقيقة، وأجلده  
أو اضطرم نار الجدل فهو شبابه، وكان شاعراً أديباً، حسن الخط، وفي غاية اإلنـصاف      
والرجوع إلى الحق في المباحث، ولو على لسان أحد المستفيدين منه، خيـراً مواظبـاً               

ـ   اً علـى ترتيـب   على وظائف العبادات، كثير المروءة، مراعياً ألرباب البيوت، محافظ
  .)٤("األيتام في وظائف آبائهم

  .)٥("إمام المحدثين":وقال شيخه الدمياطي
  :مؤلفاته  -

وصنَّف نحو مائة وخمـسين كتابـاً       ":للسبكي مؤلفات كثيرة، قال عنها السيوطي     
مطوالً ومختصراً، والمختصر منها البد وأن يشتمل على ماال يوجد فـي غيـره، مـن               

  .)٦(" واستنباط وتدقيقتحقيق وتحرير لقاعدة،

                                         
 ).١٦٦(المعجم المختص ص  ) ١(

 ).١٠/١٩٥(طبقات الشافعية الكبرى:انظر  ) ٢(

 ).١٠/١٩٥(المصدر السابق:انظر  ) ٣(

 ).٢/٧٥(طبقات الشافعية لإلسنوي  ) ٤(

 ).١/٤١٤(، وطبقات المفسرين)١٠/١٩٦(قات الشافعية الكبرىطب:انظر  ) ٥(

 ).٢/١٧٧(بغية الوعاة  ) ٦(



 

 )٢٦٩٩(

وله من المصنفات الجليلة الفائقة التي حقها أن تكتب بمـاء الـذهب،    ":وقال أيضاً 
  .)١("لما فيها من النفائس البديعة والتدقيقات النفيسة

  :بذكر بعض مؤلفاته التي ألفها في الفقه واألصول وهي-هنا-وسأكتفي
شافعية، وصل فيـه إلـى      تكملة المجموع في شرح المهذب للشيرازي في فقه ال         - ١

  .)٢(أثناء التفليس
، ثم كمله ابنـه  )٣(اإلبتهاج في شرح المنهاج للنووي، وصل فيه إلى أوائل الطالق       - ٢

 .)٤(بهاء الدين أحمد
اإلبهاج في شرح المنهاج للقاضي البيضاوي، ولم يكمله، وأكمله ابنه تاج الـدين،         - ٣

  .)٥(وهو مطبوع
 .)٦(الفتاوى، وهي مطبوعة في مجلدين كبيرين - ٤
رسالة في العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهـي موضـوع              - ٥

 .الدراسة والتحقيق
، وهو الرد الكبير على اإلمام ابن تيمية فـي مـسألة      )٧(التحقيق في مسألة التعليق    - ٦

 .الطالق
 .، وهو الرد الصغير)٨(رافع الشّقاق في مسألة الطالق - ٧
 .)٩(يزيالرقْم اإلبريزي في شرح مختصر التبر - ٨

                                         
 ).١/٢٧٨(حسن المحاضرة  ) ١(

 ).١٠/٣٠٧(، وطبقات الشافعية)١/٢٧٨(حسن المحاضرة:انظر  ) ٢(

ــر  ) ٣( ــات الــشافعية الكبــرى  )٣/٤٢٩(أعيــان العــصر :انظ ، وكــشف )١٠/٣٠٧(، وطبق
 ).٢/١٨٧٣(،)١/٢(الظنون

 ).٢/١٨٧٣(، )١/٢(كشف الظنون:ظران  ) ٤(

م، وهنـاك   ١٩٨١شعبان محمد اسماعيل، وطبعته مكتبة الكليات األزهرية سنة         /حققه األستاذ الدكتور    ) ٥(
نور الدين عبدالجبار صغيري، وطبعـت فـي دار         .احمد جمال الزمزمي، ود   .طبعة أخرى بتحقيق د   

 .هـ١٤٢٤ات العربية المتحدة سنة البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث بدولة اإلمار

 .هـ١٤٢٤إعتنى به محمد عبدالسالم شاهين، وطبعته دار الكتب العلمية ببيروت سنة   ) ٦(

 ).١٠/٣٠٨(، وطبقات الشافعية)١/٢٧٨(حسن المحاضرة:انظر  ) ٧(

 ).١٠/٣٠٨(، وطبقات الشافعية)١/٢٧٨(المصدر السابق:انظر  ) ٨(

 ).١٠/٣٠٨(وطبقات الشافعية ، )١/٢٧٨(المصدر السابق:انظر  ) ٩(



– 

  )٢٧٠٠(

 .، وهو مطبوع في مجلد واحد)١(قضاء األرب في أسئلة حلب - ٩
  :وفاته -

توفي تقي الدين السبكي بجزيرة الفيل على شاطئ النيل ليلة اإلثنين المسفرة عـن   
هـ، بظاهر القاهرة، ودفن بمقابر الصوفية خارج بـاب         ٧٥٦ثالث جمادى اآلخرة سنة     

في الرابعة أشـهراً، تغمـده اهللا برحمتـه         النصر، وقد أكمل ثالثاً وسبعين سنة، ودخل        
  .)٢(ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه

  
  

                                         
محمد عالم عبدالمجيد األفغاني، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، جامعة أم              :حققه  ) ١(

 .هـ١٤١٣القرى، بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وطبع في المكتبة التجارية بمكة المكرمة سنة 

، وحـسن  )٢/٧٦(، وطبقـات الـشافعية لإلسـنوي      )٣١٦-١٠/٣١٥(طبقات الشافعية الكبـرى   :انظر  ) ٢(
 ).١/٢٧٩(المحاضرة



 

 )٢٧٠١(

  .التعريف برسالة العام المخصوص والعام الذي ُأريد به الخصوص:المبحث الثاني
  :توثيق عنوان الرسالة ونسبتها لتقي الدين السبكي -

مخصوص، والعام  كثر الكالم في العام ال    ":أشار إلى تسميتها مؤلفها قال رحمه اهللا      
  ."...الذي أريد به الخصوص

  :والرسالة من تأليف تقي الدين السبكي إن شاء اهللا، وذلك ألمور منها
  .تصريح الناسخ باسم تقي الدين السبكي في بداية الرسالة-١
صرح ابنه تاج الدين عبدالوهاب في كتابه اإلبهاج عند نهايـة كالمـه فـي               -٢

 بأن والده تقي الدين ألف رسالة تتـضمن الفـرق بـين     ،"العام المخصوص مجاز  "مسألة
العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، بل ساقها بأكملها مع التصرف فـي              

وقد كثر الكالم في ذلك، وتشعب النظر، ولوالـدي أيـده اهللا        ":بعض مواضعها حيث قال   
نبغـي أن يغتـبط بـه    تعالى في ذلك كالم نفيس، ونحن نذكر جميع ما ذكره، فإنه مما ي        

  .الفَِطن
كثر الكالم في العام المخصوص، والعـام الـذي أريـد بـه             :قال أحسن اهللا إليه   

  .)١("...الخصوص، وفي الفرق بينهما
البحـر  :نقل بعض العلماء المتأخرين، كالزركشي وغيره منها نصوصاً، انظر        -٣
  ).٢٥١-٣/٢٤٩(المحيط

 مـن قبـل بعـض البـاحثين     اإلشارة إلى هذه الرسالة والتنـصيص عليهـا       -٤
  .والمتخصصين في أصول الفقه

أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله لألستاذ الدكتور عيـاض بـن نـامي         :انظر
  ).٣/٢٤٠(، ومعجم األصوليين للدكتور محمد مظهر بقا)٢٩٨(السلمي ص

  .فالرسالة ثابتة والحمدهللا أوالً وآخراً
  :وصف النسخة المعتمدة في تحقيق الرسالة -

هـي مـن   -فيما أعلـم -اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية وحيدة    
مخطوطات مكتبة الدكتور نجم عبدالرحمن الخاصة، وهي مما صورته عمـادة شـؤون        

                                         
 ).٩٠٤-٢/٩٠٠(اإلبهاج في شرح المنهاج  ) ١(



– 

  )٢٧٠٢(

 من كتـب أصـول      ١٩٠المكتبات في الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة تحت رقم          
  ).١/٠٩( لهافي قسم المخطوطات، وبرقم الحاسب) ٨١٩٧/١٩(الفقه برقم

  ).٤٣٢٨/٣(وله نسخة مكررة في القسم برقم
وهذه النسخة كتبت بخط مشرقي واضح، وهي تقع في لوحتين في كل لوحة عدد              

 كلمة تقريباً، واسم الناسخ أحمد بـن  ١١ سطراً، وفي كل سطر   ٢٣-٢٠األسطر ما بين    
  .)١(هـ١٠٤٨العجمي الشافعي، وتاريخ النسخ 

  : الرسالةالمنهج المتبع في تحقيق -
  :إن أبرز ما عملته في تحقيق الرسالة ودراستها يتلخص في األمور التالية

ترجمتُ لتقي الدين السبكي ترجمة مختصرة، ذكرت من خاللها بعض مؤلفاته في              -١
  .الفقه واألصول

  .نسخت المخطوط وفقاً للقواعد اإلمالئية الحديثة  -٢
  . الغريبةعرفت بالمصطلحات العلمية وبينت األلفاظ  -٣
  .ترجمت لألعالم الوارد ذكرهم في الرسالة ترجمة موجزة  -٤
  .وثقت نسبة األقوال إلى قائليها  -٥
  .علَّقت على المسائل التي تحتاج إلى تعليق مع توثيقها من مظانها  -٦
  .التزمت بعالمات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط  -٧
ي اعتمدت عليها فـي دراسـة هـذا    ختمت الرسالة بفهرٍس للمصادر والمراجع الت    -٨

  .النص وإخراجه

                                         
فهرس كتب القواعد الفقهية وأصول الفقه في مكتبة المصغرات الفيلمية في قسم المخطوطات في  :انظر  ) ١(

 ).٢٣٤-٢٣٣(عمادة شؤون المكتبات في الجامعة اإلسالمية ص



 

 )٢٧٠٣(

  النص المحقق
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وبه نستعين
قال سيدنا شيخ مشايخ اإلسالم، قاضي القضاة، تقي الـدين أبـو الحـسن علـي          

  :-تغمده اهللا برحمته-السبكي الشافعي
من شـهر  ، في يوم االثنين الثالث والعشرين  )١(جرت في درسي في العادلية    :فائدة

صفر، سنة خمس وأربعين وسبعمائة، فخبط فيها الحاضرون، وهم معذرون بحسب مـا            
بلغهم من العلم، فخطر لي فيها شيء، فثنيت به عليهم، وأصبحت كتبته في البيت، ليقف               
عليه من ينتفع به، ألنه زبدة كالم من تكلم من العلماء في ذلك وصفوته، وزائـد عليـه                  

ومثل ذلك يضن به إالَّ عن أهله، ولم أر أن أضن بها عن ولـدي  بتحقيقات لم يلموا بها،    
  :، بل أتحفه بها، ونسخة ما كتبته هذا)٢(أحمد

 ــام ــي الع ــالم ف ــر الك ــه   )٣(كث ــد ب ــذي أري ــام ال ــصوص، والع  المخ
ــاز   ــصوص مج ــام المخ ــي أن الع ــا، وف ــرق بينهم ــي الف ــصوص، وف ، )٤(الخ

                                         
  .أعظم مدارس الشافعية في دمشق، وبها يحكُم قاضي القضاةهي من   ) ١(

 ).١/٢٧١(الدارس في تاريخ المدارس:انظر
أحمد بن علي بن عبدالكافي السبكي، بهاء الدين أبو حامد، بن شيخ اإلسالم تقي الدين أبي الحـسن، اإلمـام                 :هو  ) ٢(

عروس األفراح فـي شـرح تلخـيص    ":، له كتابالعالمة، كان له اليد الطولى في علوم اللسان والمعاني والبيان  
  .، وتعليق على الحاوي"المفتاح

  .بمكة، هـ٧٧٣هـ، وتوفي سنة ٧١٩ولد سنة 
، وبغية الوعاة فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة     )٢٩(للذهبي ص) بالمحدثين(المعجم المختص:انظر ترجمته في 

 ).٦/٢٢٦(_، وشذرات الذهب)٣٤٣-١/٣٤٢(للسيوطي
  .شملهم بها:عمهم بالعطية أي:ضد الخاص، وهو الشامل، يقال:لغةالعام في ال  ) ٣(

  .لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد:وفي اصطالح األصوليين هو
، وتـاج العـروس     )١٤٧٣(، والقـاموس المحـيط ص     )١٢/٤٣١(، ولسان العـرب   )٤/١٨(مقاييس اللغة :انظر

  ).٨١(، والمنهاج للبيضاوي ص)٨/٤١٠(للزبيدي
، وشـرح   )١/٤٨(، وإحكـام الفـصول    )١/١٤٠(، والعـدة  )١/٢٠٣(المعتمـد :يف العام ما يلـي    وانظر في تعر  

، )٢/٦٠٥(،)١/٩(، والتمهيـد ألبـي الخطــاب  )٣/٢١٢(، والمستــصفى)١/٢٦٩(، والبرهـان )١/٣٠٩(اللمـع 
، )١/٣٣(، وكشف األسرار للبخاري   )٢/١٩٥(، واإلحكام لآلمدي  )٢/٦٦٢(، وروضة الناظر  )٢/٣٠٩(والمحصول

 ).١/٢٥٥(، وفواتح الرحموت)٣/١٠١(، وشرح الكوكب المنير)١/١٩٠(لتحريروتيسير ا
جاز الطريق مجازاً إذا سـار فيـه   :الطريق والمسلك إذا قطع من أحد جانبيه إلى اآلخر، ويقال         :المجاز في اللغة    ) ٤(

  .طريقاً ومسلكاً:وسلكه، وجعل فالن األمر مجازاً إلى حاجته، أي
=  أصـل ما أفيد به معنى مصطلح عليه، غير ما اصطلح عليه فـي        :فه الرازي بقوله  وأما المجاز اصطالحاً فعر   



– 

  )٢٧٠٤(

ــصوص،   ــه الخ ــراد ب ــام الم ــي الع ــري ف ــك  أو ال، يج ــي ذل ــذي أراه ف وال
  :وباهللا التوفيق والعون

العام إذا ُأطلق وُأريد به بعض ما يتناولـه،  :أما العام الذي أريد به الخصوص فهو 
  .فهو لفظ مستعمل في بعض مدلوله، وبعض الشيء غيره

إن العام داللته على كـل فـرد مـن          :، إالَّ إن قيل   )١(فالذي يظهر أنه مجاز قطعاً    
 في كل فـرد، فـإن جـاء        )٣(بأنه حقيقة :، فقد يقال حينئٍذ على هذا     )٢(ة مطابقة أفراده دالل 

  .خالف فيه فإنما يجيء من هذه الجهة
أن تكون مقارنةً ألول اللفـظ، وال       :وشَرطُ اإلرادة في هذا النوع على ما ظهر لنا        

سـتعماله  يكْتَفى بطريانها في أثنائه، ألن المقصود بها نقل اللفظ عن معناه إلى غيره، وا             
في غير موضوعه، وليست إرادة إخراج لبعض المدلول، بل إرادة استعمال اللفـظ فـي    
    شيء آخر غير موضوعه،كما يراد باللفظ مجازه الخارج عنه، ال فـرق بينهمـا، إالَّ أن

  .ذلك خارج، وهذا داخل، ألن البعض داخل في الكل
إنـه اسـتعمال    :سبه أن يقول  ومن يجعل الداللة على كل فرد داللة مطابقة، ال ينا         

 في أحد   )١(للفظ في غير موضعه وال في غير موضوعه، بل يصير كاستعمال المشترك           
  .معنييه، وهو استعمال حقيقي

                                                                                                     
  .تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها، لعالقة بينه وبين األول=

ــر ــصحاح ص:انظ ــار ال ــرب)١١٧(مخت ــسان الع ــر ص)٣٢٧-٥/٣٢٦(، ول ــصباح المني ، )٤٤(، والم
  ).١/٢٨٦(والمحصول

، وعبـدالقادر الجرجـاني فـي أسـرار     )٢/٤٤٢(ي في الخـصائص وانظر تعريف المجاز عند كل من ابن جن   
 .، وغيرهم)٦١(، والبيضاوي في منهاجه ص)١/٢٨(، واآلمدي في اإلحكام)٢/٢٢٠(البالغة

، وشرح  )٢/٣٦١(، والغيث الهامع  )٣/٢٦٤(، والبحر المحيط  )٢/٥(في جمع الجوامع بشرح المحلي    :انظر المسألة   ) ١(
 ).١/٥٠٥(الفحول، وإرشاد )٣/١٦٥(الكوكب المنير

  .داللة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، كداللة لفظ البيت على جميعه:داللة المطابقة هي  ) ٢(
سعود بن  :تحقيق) ١/٢٠(، وآداب البحث والمناظرة للشيخ األمين الشنقيطي      )١٠٤(التعريفات للجرجاني ص  :انظر  

 ).٢٨(عبدالعزيز العريفي، وضوابط المعرفة ص
  .حق الشيء إذا وجب وثبت:مشتقة من الحق، وهو الموجود الثابت، يقال:لحقيقة لغةا  ) ٣(

  .ما أفيد بها ما وضعت له في أصل االصطالح الذي وقع به التخاطب:واصطالحاً هي  
، )٣/٣٢(، والمستـصفى  )١/١٦(، والمعتمـد  )١١٢٩(، والقـاموس المحـيط ص     )١٠/٤٩(لسان العـرب  :انظر  

، وشرح الكوكب )٦١(، والمنهاج ص)١٩(، ومنتهى الوصول ص)١/٢٧( لآلمدي، واإلحكام)١/٢٨٦(والمحصول
 ).١/٢٠٣(، وفواتح الرحموت)٢/٢(، وتيسير التحرير)١/١٤٩(المنير



 

 )٢٧٠٥(

وإرادة أحد معنيي المشترك عند من يمنع استعمال المشترك في معنييه، ال شـك              
  .تعمالهأنها ال تخرجه عن موضوعه، وال تجعله مجازاً، بل هي مصححة الس

وأما عند من يجوز استعماله في معنييه، فهم مختلفون إذا استعمل فـي معنييـه؛               
  .هل هو مجاز أم ال؟

فَمن جعله مجازاً فكذلك، ألن االستعمال الحقيقي عنده هو اسـتعماله فـي أحـد               
  .معنييه

 فـي النقـل عـن       )٢(كما هي طريقة الـسيف اآلمـدي      -ومن جعله حقيقة كالعام   
  .فيصير البحث فيه كالبحث في العام المراد به الخصوص -رحمه اهللا-)٣(عيالشاف

وفيه نظر؛ ألنَّا نعلم أن المشترك وضعه الواضع لكـل مـن المعنيـين وحـده،                
  .بخالف العام، ولكن أدى مساق البحث على طريقة اآلمدي إلى ما قلناه

                                                                                                     
  .كان له نصيب منه:اسم مفعول من اشترك في األمر:المشترك لغة  ) ١(

  .اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر:واصطالحاً
، وشـرح تنقـيح الفـصول للقرافـي         )١٢١٩(، والقاموس المحيط ص   )١٠/٤٤٩(لسان العرب :انظر
، والتعريفـات   )٢/١٢٢(، والبحـر المحـيط    )١/٢٨٤(اإلبهاج:، وانظر في تعريف المشترك    )٢٩(ص
، والبـدر  )٨٠(، والحدود األنيقة والتعريفات الدقيقـة ص    )١/١٣٩(، وشرح الكوكب المنير   )٢١٥(ص

 .كتوراة للمحقق، رسالة د)٤١٢(الطالع للخطيب الشربيني ص

علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن سيف        :، واآلمدي هو  )٢/٢٤٢(و) ١/٢٢(اإلحكام:انظر  ) ٢(
  .هـ٦٣١هـ، وتوفي سنة ٥٥١الدين اآلمدي، الحنبلي ثم الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم، ولد سنة 

االمامة من أبكار األفكار في     اإلحكام في أصول األحكام، منتهى السول في أصول الفقه،          :من مؤلفاته   
  .أصول الدين

 ).٢٢/٣٦٤(، وسير أعالم النبالء)١/١٣٧(، وطبقات اإلسنوي)٨/٣٠٦(طبقات الشافعية الكبرى:انظر  

اإلمام أبو عبداهللا محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي، أحد األئمة، األربعة األعالم، ولد               :هو  ) ٣(
  .مصرهـ، ب٢٠٤هـ، وتوفي سنة ١٥٠سنة 

  .الرسالة، األم:من مصنفاته  
، )١/١٩٢(، وطبقات الشافعية الكبـرى    )٢/٥٦(، وتاريخ بغداد  )٩/٦٣(حلية األولياء :انظر ترجمته في    

 ).١٠/٥(وسير أعالم النبالء



– 

  )٢٧٠٦(

للفظ، ما ذكره الفقهـاء    ألول ا -في هذا النوع  -ويؤنِّسك إلى اشتراط مقارنة اإلرادة    
  .، وإذا حققتَ هذا المعنى اضبطه)٤)(٣( الطالق)٢( وفي كنايات)١(في تكبيرة اإلحرام

  .العام إذا أطلق وأريد معناه مخْرجاً منه بعض أفراده:وأما العام المخصوص فهو
 وال )٥(فاإلرادة فيه إرادة لإلخراج ال إرادة لإلسـتعمال، فهـي تـشبه االسـتثناء        

رط مقارنتها ألول اللفظ، وال يجوز تأخرها عن آخره، بل يشترط إن لم توجـد فـي    تشت
  . في أثنائه)٦()تكون(أوله أن

                                         
  ."...ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير":قال الشيرازي رحمه اهللا تعالى  ) ١(

 ).٣/٢٧٧(المجموع:انظر
مصدر كنّى عن األمر بغيره يكنى، إذا تكلم بغيره مما يستدل به عليه، وأصل معناهـا الـستر                  : اللغة الكناية في   ) ٢(

  .والتغطية
كالم استتر المراد منه باالستعمال، وإن كان معناه ظاهراً في اللغة سواء :وفي االصطالح العام عند الفقهاء الكناية

يما أريد به، فالبد من النية، أو ما يقوم مقامها من داللة الحال،             كان المراد به الحقيقة أو المجاز، فيكون التردد ف        
أنت حرة، فإذا نوى الطالق كـان       :كحال مذاكرة الطالق ليزول التردد ويتعين ما أريد منه؛ كقول القائل لزوجته           

  .طالقاً
التعريفات ، و)٣٦٠-١٠/٣٥٩(، والمغني البن قدامة)١٧١٣(، والقاموس المحيط ص)١٥/٢٣٣(لسان العرب:انظر
 ).١٨٧(ص

  .حل قيد النكاح:مشتق من اإلطالق، وهو اإلرسال والترك، وفي االصطالح:الطالق في اللغة  ) ٣(
  ).١٠/٣٢٣(، والمغني)١١٦٧(، والقاموس المحيط ص)١٤٣(المصباح المنير ص:انظر  

 ).٣٦٣(بركتي صهو ما كان بلفظ لم يوضع له واحتمله هو وغيره، التعريفات الفقهية لل:والطالق بالكناية
، )٣/٢٨٤(، مغني المحتـاج "يكفي بأوله:وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، وقيل      ":قال النووي رحمه اهللا تعالى      ) ٤(

 وما ٢/٨٧(، وبداية المجتهد) وما بعدها٣/١١١(بدائع الصنائع:وانظر في مسألة كنايات الطالق وأحكامها وأقسامها
 ). وما بعدها١٠/٣٦٧(، والمغني)ا بعدها وم٦/٢٧(، وروضة الطالبين)بعدها

استفعال من ثنيت الشيء أثنيه ثنياً من باب رمى، إذا عطفته ورددته، وثنيته عن مراده إذا صرفته                 :االستثناء لغةً   ) ٥(
  .عنه

قول ذو صيغة متصل يدّل على أن المذكور معه غير مراد بـالقول        ":واصطالحاً عرفه ابن قدامة رحمه اهللا فقال        
  ."األول

  ).٢/٧٤٣(، وروضة الناظر)١٦٣٦(، والقاموس المحيط ص)١٤/١١٥(لسان العرب:انظر  
، واإلحكـام   )٣/٢٧(، والمحـصول  )٣/٣٧٧(، والمستـصفى  )٢/٦٥٩(العدة:وانظر في تعريف االستثناء ما يلي       

، والقواعـد   )٩٨(، واالستغناء في أحكام االستثناء للقرافـي ص       )١٢١(، ومنتهى الوصول ص   )٢/٢٨٧(لآلمدي
 ).٢٤٥(والفوائد األصولية ص

 ).٢/٩٠٢(والصواب ما أثبت، وهو الموافق لما في اإلبهاج) يكون(في األصل  ) ٦(



 

 )٢٧٠٧(

 )١(ويؤنِّسك لهذا ما قاله الفقهاء في مشيئة الطالق، وأنه يشترط اقتران النية بنفس            
  .)٢(اللفظ قبل فراغه

مخصـصات  ال: إخراج، كما أن االستنثاء إخـراج، ولهـذا نقـول      )٣(فالتخصيص
  : أربعة)٤(المتَِّصلة

  .)٧(، والصفة)٦(، والشرط)٥(اإلستثناء، والغاية

                                         
 .، وهو أوجه"ببعض):"٢/٩٠٢(هكذا في أصل المخطوط، وفي اإلبهاج  ) ١(

 ).٣/٣٠٠(، ومغني المحتاج)٦/٨٤(روضة الطالبين:انظر  ) ٢(

  .ضد التعميم:التخصيص لغة  ) ٣(
  .قصر العام على بعض أجزائه: هووفيه االصطالح

، ومنتهى الوصول   )٧٩٦(، والقاموس المحيط ص   )٧/٢٤(، ولسان العرب  )٢/١٥٣(مقاييس اللغة :انظر
  ).٣/٢٦٧(، وشرح الكوكب المنير)١/٣٠٦(، وكشف األسرار للبخاري)١١٩(ص

 للباجي ، والحدود في األصول)١/١٥٥(، والعدة)١/٢٥٢(المعتمد:وانظر في تعريف التخصيص ما يلي
، والتمهيــد ألبــي )٣/٣٢٠(، والمتســصفى)١/٢٦٩(، والبرهــان)٢/٥(، وشــرح اللمــع)٤٤(ص

، )٥١(، وشرح تنقـيح الفـصول ص      )٢/٢٨١(، واإلحكام لآلمدي  )٣/٧(، والمحصول )٢/٧١(الخطاب
، وفـواتح   )١/٢٧٣(، وتيـسير التحريـر    )٣/٢٤١(، والبحـر المحـيط    )١٤١(وتقريب الوصول ص  

 ).٢١٨(الشيخ الشنقيطي، ومذكرة )١/٣٦٤(الرحموت

  .هو ما ال يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام:المخصص المتصل  ) ٤(
  ).٢/٩(المحلي مع حاشية البناني:انظر  
 ).٢/٩(المحلي مع حاشية البناني:انظر  

  .أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية مثل الالم، وإلى، وحتى:والمراد بها  ) ٥(
، شـرح الكوكـب   )٦/٢٦٢٨(التحبيـر :، انظـر }وال تقربـوهن حتـى يطهـرن     {:تعالىمثالها قوله   

 ).٢١٨(، مذكرة الشيخ األمين ص)٣/٣٤٩(المنير

لكل واحـٍد منهمـا   {:والمراد بالشرط المخصص هنا هو الشرط اللغوي ال غير، مثال ذلك قوله تعالى    ) ٦(
 ).٢١٨( الشيخ األمين ص، ومذكرة)٦/٢٦١٩(التحبير:، انظر}السدس مما ترك إن كان له ولد

ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام مثل        :، والمراد بها هنا   }من فتياتكم المؤمنات  {:مثالها قوله تعالى    ) ٧(
النعت، عطف البيان، أو الحال، وسواء اكان ذلك الوصف مفرداً، أم جملة، أم شبهها إالَّ ما خـصص           

  .من ذلك في المفهوم
 ).٢١٨(، ومذكرة الشيخ األمين ص)٣/٣٤٧(رح الكوكب المنير، وش)٦/٢٦٢٦(التحبير:انظر  



– 

  )٢٧٠٨(

والمخصص في الحقيقة هو اإلرادة المخِْرجـة، وهـذه األربعـة والمخـصص             
 خمستُها دالة على تلك اإلرادة، وتلك اإلرادة ليست إرادة استعمال اللفظ فـي           )١(المنْفَِصل

 بكونه مجازاً، بل حصل التردد، ومنـشأ التـردد أن إرادة          غير موضعه، فلذلك لم يقطع    
  .ال:إخراج بعض المدلول هل تُصير اللفظ مراداً به الباقي، أو ال؟، والحق

وهو يشبه الخالف في االستنثاء، وهذا يقَوي أن العام المخصوص حقيقـةٌ، لكـن    
  .)٢(األكثرون على أنه مجاز

يستعمل في معناه بتمامه غير مخْـرج منـه         أن يجعل اللفظ موضوعاً ل    : ووجهه
 كان مجازاً؛ الستعماله علـى غيـر        )٥()شيء( منه )٤()مخْرجاً(ً، فمتى استعمله  )٣()شيء(

الوجه الذي وضعه الواضع عند اإلطالق، وهذا فيما يحتمل المجـاز، وهـو مـا كـان          
  . كالعام)٦(ظاهراً

                                         
هو ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره، كالتخصيص بالكتاب والـسنة واإلجمـاع              :المخصص المنفصل   ) ١(

  .والحس والعقل وغير ذلك
 ).٢/٢٤(المحلي مع حاشية البناني:انظر  

، )١٥٣(، والمنخول ص)٣/٢٥٠(ستصفى، والم)١٢٢(، والتبصرة ص)٢/٥٣٣(العدة:انظر المسألة في    ) ٢(
، وشـرح تنقـيح     )٢/٢٢٧(، واإلحكام لآلمدي  )٣/١٤(، والمحصول )١/٢٣٥(والوصول إلى األصول  

 ).١/٣١١(، وفواتح الرحموت)٢/٣٦١(، والغيث الهامع)٣/٢٦٠(، والبحر المحيط)٢٢٦(الفصول ص

 ).٢/٩٠٣(شيئاً، والمثبت من اإلبهاج:في أصل المخطوط  ) ٣(

 ).٢/٩٠٣(غير مخرج، والمثبت من اإلبهاج: المخطوطفي أصل  ) ٤(

 ).٢/٩٠٣(شيئاً، والمثبت من اإلبهاج:في أصل المخطوط  ) ٥(

  .الواضح:لغة:الظاهر  ) ٦(
  .هو ما احتمل معنين فأكثر هو في أحدهما أرجح:واصطالحاً  
  .ما تبادر منه عند اإلطالق معنى مع تجويز غيره:أو هو  
، )٥٥٧(، والقـاموس المحـيط ص     )١٤٧( والمـصباح المنيـر ص     ،)٦١٨(مقاييس اللغة ص  :انظر  

، وشـرح   )٣/٥٢(، واإلحكام لآلمدي  )٢/٥٦٣(، وروضة الناظر  )٣/٨٤(، والمستصفى )١/١٤٠(والعدة
 ).١٧٦(، ومذكرة الشيخ الشنقيطي ص)٣/٤٦٠(الكوكب المنير



 

 )٢٧٠٩(

 )٢()إالَّ اإلخـراج  (س، كالعـدد، فـال مجـاز فيـه، ولـي          )١(أما ما كـان نـصاً     
  .المحض

ويظهر أثر هذا أن المخصص المنْفَـِصل يـأتي فـي العـام، وال يـأتي فـي                  
  .العدد

واإلستثناء في العام كاشف عـن اإلرادة المخصـصة، واإلسـتثناء فـي العـدد        
هو المخِْرج بنفسه، ال بداللته على إرادة متقدمة، ولهـذا لـو أراد فقـط، ولـم يوجـد                   

أنـت طـالق    :ثناء، لم يصح في العدد، ويصح في العـام، ولـذلك لـو قـال              لفظ اإلست 
أنـت طـالق    :إالَّ واحدةً، لم يصح ظـاهراً وال باطنـاً، ولـو قـال            : ثالثاً ونوى بقلبه  

  .إالَّ واحدة، وقع الثالث:ثالثاً إالَّ واحدة، ومات قبل نطقه بقوله
لنيـة فيـه شَـرطٌ      نعم يشترط نية اإلستنثاء قبل فراغ اللفظ؛ ألجـل الـربط، فا           

  .العتبار اإلستثناء بعده وليست مؤثرة
والنية في التخـصيص مـؤثرةٌ فـي اإلخـراج وحـدها، وتـدل عليـه تـارة              

  .بمخصص منْفَِصل، وتارة بمخصص متَِّصل
والنية في العام المراد به الخصوص مؤثِّرة في نقـل اللفـظ عـن معنـاه إلـى               

  .غيره

                                         
  .الرفع:النص لغة  ) ١(

  .هو ما أفاد بنفسه من غير احتمال:واصطالحاً
  :تنبيه

لما ال يحتمل تأويالً كما هنا، ولما يحتمله احتماالً مرجوحاً وهو بمعنى الظاهر، ولمـا دلَّ            : يقال النص
  .على معنى كيف كان، ولدليل من كتاب أو سنة

، )٣/٨٤(، والمستصفى )٤٢(، والحدود للباجي ص   )١/١٣٧(، والعدة )٨١٦(القاموس المحيط ص  :انظر
ـ )١/٥٠٦(، وروضـة النـاظر    )١/٢٣٠(والمحصول ، والبحـر  )٣٦(رح تنقـيح الفـصول ص  ، وش

، والبدر الطالع للخطيب    )١/١٣٧(، وتيسير التحرير  )٣/٤٧٨(، وشرح الكوكب المنير   )١/٤٦٢(المحيط
 .، رسالة دكتوراه للمحقق)٣٢٣(الشربيني ص

 ).٢/٩٠٣(باإلخراج، والمثبت من اإلبهاج:في أصل المخطوط  ) ٢(



– 

  )٢٧١٠(

، )٤( ليس بجيد  )٣( في المخصصات  )٢( البدل )١( الحاجب ومن هنا يعرف أن عد ابن     
أكلتُ الرغيفَ ثلثَه، يشْبه العام المـراد بـه الخـصوص، ال العـام     :ألن األول في قولنا 

  .المخصوص
فانظر إلى هذه المعاني وتفهمها ثم تذكر ما قدمته في العام المراد به الخـصوص        

  .تغفر ليتعرف الفرق بينهما وأحكامهما، واشكر ربك واس
  تمت

                                         
يني األصل، أبو عمر، جمال الدين، المالكي، المـشهور  عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي، الدو     :هو  ) ١(

  .بابن الحاجب، كان أبوه حاجباً فعرف به
  .كان عالماً، فقيهاً، أصولياً، نحوياً، صرفياً، مقرئاً  

  .هـ٦٤٦هـ، بصعيد مصر، وتوفي سنة ٥١٧ولد سنة 
  .منتهى السول واألمل في علمي األصول والجدل، والكافية في النحو:من مصنفاته

، )٥/٢٣٤(، وشـذرات الـذهب    )٢٣/٢٦٤(، وسير أعالم النـبالء    )١٤٣(البلغة ص :ترجمته في :انظر
 ).٤/٢١١(واألعالم

، }وهللا على الناس حج البيت من اسـتطاع إليـه سـبيالً           {:بدل البعض من الكل، مثاله قوله تعالى      :أي  ) ٢(
كـب  ، وشـرح الكو   )٢/٢٤(، وشـرح جمـع الجوامـع للمحلـي        )٢/٧٦٨(تشنيف المـسامع  :انظر
 ).٢١٨(، ومذكرة الشيخ األمين ص)٣/٣٥٤(المنير

وقد ُأهمل بدل البعض، وهو مخصص باتفاق، وهو االستثناء في المعنى وإن كان         ...":قال ابن الحاجب    ) ٣(
 ).١٢٠(، المنتهى ص"على العكس في المخرج

  ).٢/٢٤( المحلي، جمع الجوامع بشرح"ولم يذكره األكثرون وصوبهم الشيخ اإلمام":قال ابن السبكي  ) ٤(
وهذا الخالف يلتفت على أن المبدل منه هل هو في نية         ":وعن مبنى الخالف في المسألة قال الزركشي        

، سالسل الذهب "...إنه في نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات، وإالَّ عد:الطرح أم ال؟، فإن قلنا  
 ).٣/٣٥٠(وانظر كذلك البحر المحيط) ٢٦٧(ص



 

 )٢٧١١(

  ثبت المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم) ١(
هـ، وابنه عبـدالوهاب،  ٧٥٦لعلي بن عبدالكافي السبكي، ت    :اإلبهاج في شرح المنهاج     ) ٢(

شعبان محمد إسماعيل، المكتبة المكية ، دار ابن حزم ، الطبعة األولى           .د.هـ، تحقيق أ  ٧٧١ت  
  .هـ١٤٢٥

              هــ، تحقيـق    ٤٧٤لسليمان بن خلـف البـاجي، ت        :ول  إحكام الفصول في أحكام األص    ) ٣(
  .هـ١٤٠٩عبداهللا الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى / د
هــ، تعليـق الـشيخ      ٦٣١لعلي بن أبي علي اآلمـدي، ت        :اإلحكام في أصول األحكام     ) ٤(

  .هـ١٤٠٢عبدالرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية 
هـ، تحقيق سـعود بـن      ١١٩٣للشيخ محمد األمين الشنقيطي ت      :داب البحث والمناظرة  آ) ٥(

  .هـ١٤٢٦عبدالعزيز العريفي ، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، الطبعة األولى،
              لمحمـد بـن علـي الـشوكاني،     :إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم األصـول     )  ٦(

محمد إسـماعيل، دار الكتبـي، القـاهرة، الطبعـة األولـى            شعبان  / هـ، تحقيق د  ١٢٥٠ت  
  .هـ١٤١٣

طه محسن،  / هـ، تحقيق د  ٦٨٤لشهاب الدين القرافي، ت     :االستغناء في أحكام االستثناء     ) ٧(
  .هـ١٤٠٢مطبعة اإلرشاد، بغداد 

هـ، شرح وتعليق محمـد  ٤٧١لعبدالقاهر الجرجاني ، ت    :أسرار البالغة في علم البيان      ) ٨(
  .هـ١٣٩٦م خفاجي ، مكتبة القاهرة، الطبعة الثانية عبدالمنع

لألستاذ الدكتور عياض بن نامي الـسلمي ، دار         :أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله        ) ٩(
  .هـ١٤٢٧التدمرية ، الرياض، الطبعة الثانية 

  .م١٩٨٩لخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثامنة :األعالم ) ١٠(
علي أبـو  .د: تحقيق) هـ٧٦٤ت (لصالح الدين الصفدي  :أعيان العصر وأعوان النصر   ) ١١(

  .هـ١٤١٨زيد وآخرين ، دار الفكر، دمشق ، الطبعة األولى 
هـ، قام بتحريره عبدالقادر العاني،     ٧٩٤لمحمد بن بهادر الزركشي، ت      :البحر المحيط   ) ١٢(

  .هـ١٤١٣ة الثانية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، الطبع



– 

  )٢٧١٢(

هــ،  ٥٨٧لعالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، ت         :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      ) ١٣(
  .دار الكتب العلمية، بيروت

عبـد  : تحقيـق ) هـ٥٩٥ت  (لمحمد بن أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد         :بداية المجتهد ) ١٤(
  ).هـ١٤٠٣(هرة، الطبعة الثانية الحليم محمد عبد الحليم، دار الكتب اإلسالمية بالقا

                : هــ، تحقيـق   ٧٧٤ألبي الفداء إسماعيل بن الخطيب بن كثيـر، ت          :البداية والنهاية   ) ١٥(
  ).هـ١٤١٧(عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار الهجر، الطبعة األولى / د
هـ، ١٢٥٠كاني، ت   لمحمد بن علي الشو   :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع        ) ١٦(

  ).هـ١٤١٩(حسين بن عبد اهللا العمري، دار الفكر، دمشق، الطبعة األولى / د: تحقيق
ـ ٩٧٧ت  (للخطيب الشربيني   : البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع      ) ١٧( : تحقيـق ) هـ

عبدالعزيز بن سعد الصبحي، رسالة دكتوراه بقسم أصول الفقـه بكليـة الـشريعة ،الجامعـة                
  ).هـ١٤٢٨(، اإلسالمية 

هـ، ٤٧٨، ت  )إمام الحرمين   ( لعبدالملك بن عبداهللا الجويني     :البرهان في أصول الفقه     ) ١٨(
  .هـ١٤١٢عبدالعظيم الديب، دار الوفاء، القاهرة، الطبعة الثالثة / تحقيق د

            لجـالل الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي،        :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة        ) ١٩(
هـ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعـة الحلبـي، مـصر، الطبعـة األولـى                ٩١١ت  

  .هـ١٣٨٤
هـ، حققه ٨١٧لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ت :البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ) ٢٠(

  .هـ١٤٠٧محمد المصري، جمعية إحياء التراث اإلسالمي، الكويت، الطبعة األولى 
، )هـ١٢٠٥ت (لمحمد مرتضى الزبيدي الحسيني،    : القاموس   تاج العروس من جواهر   ) ٢١(

  ).هـ١٤١٣(تحقيق مصطفى حجازي، طبع وزارة اإلعالم في الكويت 
هــ، دار الكتـب العلميـة،       ٤٦٣ألحمد بن علي الخطيب البغدادي، ت       :تاريخ بغداد   ) ٢٢(

  .بيروت
              حه وحققـه   هـ، شـر  ٤٧٦إلبراهيم بن علي الشيرازي، ت      :التبصرة في أصول الفقه     ) ٢٣(
  .هـ١٤٠٣محمد حسن هيتو، دار الفكر دمشق، / د
ـ ٨٨٥(علي بن سليمان المرداوي     : التحبير شرح التحرير  ) ٢٤( عبـد الـرحمن    : تحقيق)  ه

  )هـ١٤٢١(الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 



 

 )٢٧١٣(

  .هـ، دار الفكر العربي٧٤٨بي، ت لمحمد بن أحمد الذه:تذكرة الحفاظ ) ٢٥(
                 هــ، تحقيـق    ٧٩٤لمحمد بن بهادر الزركشي، ت      :تشنيف المسامع بجمع الجوامع     )  ٢٦(
  .سيد عبدالعزيز، مؤسسة قرطبة، مصر/ عبداهللا ربيع، ود/ د
هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة      ٨١٦لعلي بن محمد الجرجاني، ت      :التعريفات  ) ٢٧(

  .هـ١٤٠٨الثالثة 
لمحمد عميم البركتي، مطبعة لجنة النقابة والنشر والتأليف، الطبعـة          : التعريفات الفقهية ) ٢٨(

  ).هـ١٤٠٧(األولى 
للدكتور محمد أديب صالح، المكتـب اإلسـالمي، الطبعـة الثالثـة            :تفسير النصوص   ) ٢٩(

  .هـ١٤٠٤
محمـد  / هــ، تحقيـق د    ٧٤١لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي، ت        :تقريب الوصول   ) ٣٠(

  .هـ١٤١٤المختار بن محمد األمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة األولى 
                ، )أبـي الخطـاب     ( لمحفــوظ بــن أحمـد الكلـوذاني         :التمهيد في أصول الفقه     ) ٣١(

 العلمـي   محمد علي إبراهيم، مركز البحث    / مفيد محمد أبو عمشة، ود    / هـ، تحقيق د  ٥١٠ت  
  .هـ١٤٠٦وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى، الطبعة األولى 

هـ، مطبعة الحلبي، مصر، عام     ٩٧٢، ت   )أمير بادشاه   ( لمحمد أمين   :تيسير التحرير   ) ٣٢(
  .هـ١٣٥٠

هـ، مع حاشية البناني على شرح      ٧٧١لعبدالوهاب بن علي السبكي، ت      :جمع الجوامع   ) ٣٣(
  .هـ١٣٥٦، مصر، الطبعة الثانية المحلى، مطبعة الحلبي

                  لعبـدالرحمن البنـاني،    :حاشية البناني على شرح المحلـى علـى جمـع الجوامـع             ) ٣٤(
  .هـ١٣٥٦هـ، مطبعة الحلبي بمصر ١١٩٨ت 

مـازن  / هـ، تحقيق د  ٩٢٦لزكريا األنصاري، ت    :الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة     ) ٣٥(
  .هـ١٤١١معاصر، بيروت، الطبعة األولى المبارك، دار الفكر ال

نزيـه حمـاد،   / هـ، تحقيـق د ٤٧٤لسليمان بن خلف الباجي، ت :الحدود في األصول  ) ٣٦(
  .هـ١٣٩٢مؤسسة الزغبي، بيروت، الطبعة األولى 

                لجـالل الـدين الـسيوطي،      :حسن المحاضرة للسيوطي في أخبار مـصر والقـاهرة        ) ٣٧(
خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة األولـى          : وضع حواشيه ) هـ٩١١ت  (
  ).هـ١٤١٨(



– 

  )٢٧١٤(

هــ،  ٤٣٠ألبي نعيم أحمد بن عبداهللا األصبهاني، ت    :حلية األولياء وطبقات األصفياء     ) ٣٨(
  .هـ١٤٠٩دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

عبدالحميد هنداوي ،  دار الكتب      . حقيق د هـ، ت ٣٩٢لعثمان بن جني ، ت      :الخصائص  ) ٣٩(
  .هـ١٤٢٤العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 

هـ ، تحقيق ٩٢٧لعبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي ت :الدارس في تاريخ المدارس     ) ٤٠(
  .هـ ١٤١٠إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى 

               ألحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني،           :ن المائة الثامنة    الدرر الكامنة في أعيا   ) ٤١ (
  .هـ، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة٨٥٢ت 

هـ، تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة دار       ٢٠٤لمحمد بن إدريس الشافعي، ت      :الرسالة  ) ٤٢(
  .هـ١٣٩٩التراث، القاهرة، الطبعة الثانية، 

ـ ٦٧٦ت  (لمحي الدين يحيى بن شرف النووي       :للنوويروضة الطالبين   ) ٤٣( : تحقيـق ) هـ
  ).هـ١٤١٢(عادل عبد الموجود، وعلى معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

               هــ، تحقيـق   ٦٢٠لعبداهللا بن أحمـد بـن قدامـة، ت        :روضة الناظر وجنة المناظر     ) ٤٤(
  .هـ١٤١٣لرياض، الطبعة األولى عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، ا/ د

شعبان محمد إسماعيل، مؤسسة الريان، بيـروت، الطبعـة األولـى           / د: وطبعة أخرى تحقيق  
  ).هـ١٤١٩(
محمـد  : تحقيق) هـ٧٩٤ت (لبدر الدين محمد بن بهادر الدين الزركشي  :سالسل الذهب ) ٤٥(

  ).هـ١٤١١(عة األولى المختار بن محمد األمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطب
هـ، أشرف على تحقيقـه شـعيب   ٧٤٨لمحمد بن أحمد الذهبي، ت :سير أعالم النبالء   ) ٤٦(

  .هـ١٤١٠األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة 
هــ، دار   ١٠٨٩لعبدالحي بن العماد الحنبلـي، ت       :شذرات الذهب في أخبار من ذهب       )٤٧(

  .إحياء التراث العربي، بيروت
هـ، تحقيق طه عبـدالرؤوف  ٦٨٤ألحمد بن إدريس القرافي، ت    :شرح تنقيح الفصول    ) ٤٨(

  .سعد، المكتبة األزهرية، الطبعة الثانية



 

 )٢٧١٥(

هــ، تحقيـق    ٩٧٢، ت   )ابـن النجـار   (لمحمد بن أحمد الفتوحي     :شرح الكوكب المنير  )٤٩(
بجامعـة  مركز البحث العلمي وإحيـاء التـراث اإلسـالمي          نزيه حماد، /محمد الزحيلي،ود / د

  .هـ١٤٠٠أم القرى 
عبدالمجيد تركي، دار الغرب    / هـ، تحقيق د  ٤٧٦إلبراهيم الشيرازي، ت    :شرح اللمع   ) ٥٠(

  . هـ١٤٠٨اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى 
  .هـ١٤١٢علي العميريني، مكتبة التوبة، الطبعة األولى / وطبعة أخرى بتحقيق د

هــ، دار الكتـب     ٨٦٤ن أحمد المحلي، ت     لمحمد ب :شرح المحلِّي على جمع الجوامع      )٥١(
  .العلمية، بيروت، مطبوع مع حاشية البناني

لعبد الرحمن حسن الميداني، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة الثالثـة             : ضوابط المعرفة   ) ٥٢(
  ).هـ١٤٠٨(
علي محمد عمر، مكتبـة     : تحقيق) هـ٩١١ت  (لجالل الدين السيوطي      :طبقات الحفاظ   ) ٥٣(

  ).هـ١٤١٥(طبعة الثانية، وهبة القاهرة، ال
عبداهللا الجبـوري، دار    / هـ، تحقيق د  ٧٧٢لعبدالرحيم األسنوي، ت    :طبقات الشافعية   ) ٥٤(

  .هـ١٤٠١العلوم بالرياض 
محمود الطناحي،  / هـ، تحقيق د  ٧٧١لعبدالوهاب السبكي، ت    :طبقات الشافعية الكبرى    )٥٥(

  .هـ١٤١٣عبدالفتاح الحلو، دار هجر بمصر، الطبعة الثانية / ود
هـ، دار الكتب العلمية، بيـروت،      ٩٤٥لمحمد بن علي الداودي، ت      :طبقات المفسرين   ) ٥٦(

  .هـ١٤٠٣الطبعة األولى 
أحمـد  / هـ، تحقيق د  ٤٥٨، ت   )أبي يعلى   ( لمحمد بن الحسين    :العدة في أصول الفقه     )٥٧(

  .هـ١٤١٠سير المباركي، الطبعة الثانية 
برجستراسر، دار  . هـ، نشره ج    ٨٣٣البن الجزري ت  :غاية النهاية في طبقات القراء      )٥٨(

  .هـ١٤٠٢الكتب العلمية ، بيروت الطبعة الثالثة 
: تحقيق) هـ٨٢٦ت  (لولي الدين أبي زرعة العراقي      :الغيث الهامع شرح جمع الجوامع    ) ٥٩(

ى مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة األول           
  ).هـ١٤٢٠(



– 

  )٢٧١٦(

: تحقيق) هـ٧٥٦ت  (لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي        :فتاوى تقي الدين السبكي   ) ٦٠(
  ).هـ١٤٢٤(محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .هـ، دار المعرفة، بيروت٦٨٤ألحمد بن إدريس القرافي، ت : الفروق ) ٦١(
ر عبداللطيف بن أحمد الحمـد، دار ابـن الجـوزي ،            للدكتو: الفروق في أصول الفقه   ) ٦٢(

هـ ، رسالة دكتوراه بقسم أصـول الفقـه بكليـة الـشريعة، الجامعـة              ١٤٣١الطبعة األولى   
  ).هـ١٤١٣(اإلسالمية، 

هــ، بـذيل    ١١٨٠لعبدالعلي األنـصاري، ت     :فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت      ) ٦٣(
  .هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية المستصفى للغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت،

هـ، مؤسسة الرسالة، بيـروت،     ٨١٧لمجد الدين الفيروز آبادي، ت      :القاموس المحيط   ) ٦٤(
  .هـ١٤٠٧الطبعة الثانية 

هـ، تحقيق محمـد   ٨٠٣، ت   )ابن اللحام   ( لعلي بن محمد    :القواعد والفوائد األصولية    ) ٦٥(
  .هـ١٤٠٣ى حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األول

هــ،  ٧٣٠لعبدالعزيز البخاري، ت    :كشف األسرار على أصول فخر اإلسالم البزدوي        ) ٦٦(
  .الناشر الصدف، كراتشي

ـ ١٠٦٧ت  (لحاجي خليفـة    :كشف الظنون عن أسامي الكتب الفنون     ) ٦٧( دار الكتـب   ) هـ
  ).هـ١٤١٣(العلمية، بيروت، 

هــ، دار صـادر، الطبعـة       ٧١١، ت   )ابن منظور   ( لمحمد بن مكرم    :لسان العرب   ) ٦٨(
  .األولى

  .هـ ، دار الفكر ٦٧٦ليحيى بن شرف النووي ت:المجموع شرح المهذب ) ٦٩(
طـه  / هـ، تحقيق د  ٦٠٦لمحمد بن عمر الرازي، ت      :المحصول في علم أصول الفقه      ) ٧٠(

  .هـ١٤١٢جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 
هـ، ترتيب محمود خـاطر،     ٦٦٦ أبي بكر الرازي، ت بعد       لمحمد بن :مختار الصحاح   ) ٧١(

  .هـ١٤٠٨تحقيق حمزة فتح اهللا، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
هـ، تحقيق ١٣٤٦لعبدالقادر بدران الدمشقي، ت :المدخل إلى أصول مذهب اإلمام أحمد     ) ٧٢(

  .هـ١٤٠١د عبداهللا عبدالمحسن التركي ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 
  .هـ، دار القلم، بيروت١٣٩٣لمحمد األمين الشنقيطي، ت :ة أصول الفقه مذكر) ٧٣(



 

 )٢٧١٧(

هـ، تحقيق  ٥٠٥ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ت        :المستصفى من علم األصول     ) ٧٤(
  .حمزة زهير حافظ/ د
هـ، مع فـواتح الرحمـوت بـذيل    ١١١٩لمحب اهللا بن عبدالشكور، ت   :مسلم الثبوت   ) ٧٥(

  .هـ١٤٠٣علمية، بيروت، الطبعة الثانية المستصفى، دار الكتب ال
هـ، مكتبة ٧٧٠ألحمد بن محمد الفيومي، ت :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) ٧٦(

  .م١٩٨٧لبنان 
للدكتور لمحمد بن حسين الجيزاني، دار      :معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة        ) ٧٧(

  .هـ١٤١٦ابن الجوزي بالدمام، الطبعة األولى 
هـ، تحقيق ٤٣٦، ت )أبي الحسين البصري ( لمحمد بن علي :المعتمد في أصول الفقه   ) ٧٨(

  .هـ١٣٨٤محمد حميد اهللا، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق 
لمحمد مظهر بقا، معهد البحوث العلمية وإحياء التـراث اإلسـالمية           :معجم األصوليين   ) ٧٩(

  )هـ١٤١٤(بجامعة أم القرى 
محمد الحبيب الهيلـة ،     . هـ تحقيق د  ٧٤٨لشمس الدين الذهبي ت   ) :بالمحدثين( المعجم المختص    )٨٠(

  .هـ١٤٠٨مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة األولى 
  .لألستاذ عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت:معجم المؤلفين ) ٨١(
محمـد عـوض وفاطمـة      : تحقيق) هـ٣٩٥ت  (ألحمد بن فارس    :معجم مقاييس اللغة  ) ٨٢(

  ).هـ١٤٢٢(محمد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى 
عبـد  / عبد اهللا التركي ود  / د: هـ،  تحقيق  ٦٢٠لعبداهللا بن أحمد بن قدامة، ت       :المغني  ) ٨٣(

  ).هـ١٤١٧(الفتاح الحلو دار عالم الكتب بيروت، الطبعة الثالثة 
هـ، شرح منهاج النووي، مطبعـة      ٩٧٧الخطيب، ت   لمحمد الشربيني   :مغني المحتاج   ) ٨٤(

  .هـ١٣٧٧الحلبي، مصر 
               لعثمان بن عمـر بـن الحاجـب،        :منتهى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل        ) ٨٥(

  .هـ١٤٠٩هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى ٦٤٦ت 
              هــ،  ٥٠٥محمـد الغزالـي، ت      ألبي حامد محمد بن     :المنخول من تعليقات األصول     ) ٨٦(
  .هـ١٤٠٠تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر بدمشق، الطبعة الثانية، / د



– 

  )٢٧١٨(

هـ، تحقيق سليم ٦٨٥لعبداهللا بن عمر البيضاوي، ت :منهاج الوصول إلى علم األصول  ) ٨٧(
  .م١٩٨٩ى شبعانية، ومعه تخريج أحاديث المنهاج للعراقي، دار دانية، دمشق، الطبعة األول

                هــ، تحقيـق   ٥١٨، ت )ابن برهان البغدادي ( ألحمد بن علي   :الوصول إلى األصول    ) ٨٨(
  .هـ١٤٠٣عبدالحميد علي أبو زنيد، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى / د
هـ، تحقيق أحمد األرنـاؤوط،وتركي  ٧٦٤لصالح الدين الصفدي، ت  :الوافي بالوفيات   ) ٨٩(

 .هـ١٤٢٠  دار إحياء التراث العربي ،بيروت، الطبعة األولى مصطفى

  



 

 )٢٧١٩(

  
  
  
  
  
  
  

  :المقدمة
الحمد هللا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصالة والسالم على أشرف             

  : خلق اهللا أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
 حيث نقلوا لنا الكتاب والسنة،      ؛فإن فقهاء األمة وعلماءها األوائل لهم فضل كبير بعد اهللا         

 لفقه هذا الدين، وفقه أوامر اهللا ونواهيه، فـإن اهللا إنمـا خلـق عبـاده                 وأفنوا أعمارهم 
.                                                                         ليعبدوه، وما فهمنا كيفية هذه العبادات إال من الكتاب والسنة

الهم، فبـين لهـم   ثم إنه قد نظم حياة الناس مع بعضهم البعض فـي معـامالتهم وأحـو      
الصحيح من ذلك ليفعلوه وبين لهم الفاسد ليجتنبوه، فرب العباد هو أعلـم بمـا يـصلح                 

  .                                            العباد
 قد رتبوا ذلك في أبواب وفصول، تندرج تحتها فـروع كثيـرة،             -رحمهم اهللا -والفقهاء  

  .علماء وجهدهم الكبير في حفظ هذا الدينيتبين من خالل قراءتها فقه أولئك ال
وإن مما يضبط أحكام الفقه، وييسر فهمها، ويسهل استحضارها، معرفة القواعد الفقهية،            
واإلحاطة بها؛   إذ إن القاعدة حكم كلي أو أغلبي ينطبق على جزئياته؛   وبذلك يتيـسر      

                                               .فهم الشريعة، وضبط المسائل الفقهية، وربطها بأصولها وقواعدها
  )١(".ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛   الندراجها في الكليات"

  :                         أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  : تَكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره في النقاط التالية

                                         
  ).١/٣( الفروق للقرافي )١(

 
 

   تخصص الفقه- قسم الشريعة–الدكتوراه باحث بمرحلة 
   جامعة أم القرى-كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  المملكة العربية السعودية
 



– 

  )٢٧٢٠(

فة التطبيقات الفقهية المندرجة تحت القواعد، فهذا مما يفيد طالـب            الحاجة إلى معر   -١
  .      العلم في معرفة كيفية تنزيل القواعد على الفروع

 أهمية القواعد، فهي تضبط كثيرا من األحكام والفروع، ممـا يـدعو النظـر إلـى                 -٢
  تطبيقاتها الفقهية 

  .    المجتمع تعلق هذه القواعد باألمور الطبية التي تمس حاجة -٣
.                                              إن الكتابة في هذا الفن مهم جدا، حيث إنه يخدم جانبا مهما من الفقه-٤
 تحقق الفائدة العلمية المرجوة من طرق هذا الموضوع لما يشتمل عليه من مـسائل               -٥

  .يستفيد الباحث من دراستها وبيانها
  : منهج البحث

  .رف بالقاعدة باختصار، وإذا كان للقاعدة أكثر من تعريف فأكتفي بواحد منهاأع-١
  .أذكر دليل القاعدة أو التعليل لها، وإذا كان للقاعدة أكثر من دليل فأكتفي بواحد منها-٢
  .أذكر جملة من التطبيقات للقاعدة حسبما وقفت عليه، أو استنبطه من الموضوع-٣
  .جنب االستطراد أركز على موضوع البحث وأت-٤
 ُأخرج األحاديث من مصادرها األصلية، وأثبت الباب، ، ورقم الحديث، وأبين مـا               -٥

ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحـدهما، فـإن كانـت فـي               
  .الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذكر ذلك

  . استطاعتي أقوم بتخريج اآلثار من مصادرها األصلية، والحكم عليها حسب-٦
 أقوم بتعريف المصطلحات من كتـب الفـن الـذي يتبعـه المـصطلح، أو كتـب                  -٧

  .المصطلحات المعتمدة
 أقوم بتوثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكـون اإلحالـة عليهـا بـالجزء،               -٨

  .والصفحة
  . أعتني بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الترقيم-٩

غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم، ونسبه، وتـاريخ وفاتـه،            أترجم لألعالم    -١٠
  .ومذهبه، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته

  . أختم البحث بخاتمة مشتملة على أهم النتائج-١١
  :  أقوم بإتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي-١٢
  . فهرس اآليات-أ 



 

 )٢٧٢١(

  . فهرس األحاديث واآلثار-ب 
  .صادر والمراجع فهرس الم-ج 
  .  فهرس الموضوعات-د 

  : خطة البحث
  .يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، و فصلين، وخاتمة، وفهارس

  .وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ومنهج دراسته، وخطة بحثه: المقدمة
  : وفيه مبحثان وجملة من المطالبالتمهيد، 

  : طلبانمعنى اإلذن الطبي، وفيه م: المبحث األول
   مركبا لفظًاتعريف اإلذن الطبي باعتباره: المطلب األول

  .تعريف اإلذن لغة واصطالحا: أولًا
  .تعريف الطب لغة و اصطالحا: ثانيا

  .تعريف اإلذن الطبي باعتباره اسما: المطلب الثاني
  : التعريف بالقواعد الفقهية وأهميتها، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
  .معنى القواعد الفقهية: المطلب األول

  : تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لفظًا مركبا: اأولً
  .لغة واصطالحاتعريف القواعد -أ

  .لغة واصطالحاتعريف الفقه -ب
  : تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقبا يطلق على علم معين: ثانيا

  .أهمية القواعد الفقهية: المطلب الثاني
   للقاعدةالجانب التطبيقي

  وفيه فصالن وجملة من المباحث والمطالب
  : القواعد الفقهية الكلية الكبرى وما يتفرع منها: الفصل األول
  : قاعدة األمور بمقاصدها وما يتفرع منها: المبحث األول
  : قاعدة األمور بمقاصدها: المطلب األول
  : قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه: المطلب الثاني
  : قاعدة اليقين ال يزول بالشك وما يتفرع منها: المبحث الثاني
  قاعدة اليقين ال يزول بالشك أو ما ثبت بيقين ال يرتفع إال بيقين: المطلب األول



– 

  )٢٧٢٢(

  قاعدة األصل براءة الذمة: المطلب الثاني
  األصل في الصفات العارضة العدم أو األصل العدم: المطلب الثالث
  ل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتهاألص: المطلب الرابع

  قاعدة هل األصل في األشياء اإلباحة أو الحرمة: المطلب الخامس
  قاعدة ال ينسب إلى ساكت قول: المطلب السادس
  : قاعدة ال ضرر وال ضرار وما يندرج تحتها: المبحث الثالث
  .الضرر يزال أو. قاعدة ال ضرر وال ضرار: المطلب األول
  .عدة الضرر ال يزال بمثله أو الضرر ال يزال بالضررقا: المطلب الثاني
إذا تعـارض مفـسدتان      قاعدة الضرر األشد يزال بالضرر األخف، أو      : المطلب الثالث 

  .روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما
  .قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: المطلب الرابع

  .مصالحقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب ال: المطلب الخامس
  قاعدة الضرر يدفع بقدر اإلمكان: المطلب السادس
  .قاعدة المشقة تجلب التيسير، وما يتفرع عنها: المبحث الرابع
  وراتظالضرورات تبيح المح قاعدة: المطلب األول
  .قاعدة الضرورات تقدر بقدرها، أو ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: المطلب الثاني
  " بطل بزوالهما جاز لعذر: "المطلب الثالث

  : قاعدة العادة محكمة، وما يتفرع منها: المبحث الخامس     
  العادة محكمة: المطلب األول     
  قاعدة الكتاب كالخطاب: المطلب الثاني     
اإلشـارة  " أو "اإلشارة المعهودة لألخرس كالبيان باللـسان     : "قاعدة: المطلب الثالث      

  ".طق في كل شيءمن األخرس معتبرة وقائمة مقام الن
  القواعد الكلية غير الكبرى: الفصل الثاني
    . قواعد فقهية عامة     :  المبحث األول 
  التصرف على الرعية منوط بالمصلحة قاعدة: المطلب األول
  "الجواز الشرعي ينافي الضمان"قاعدة : المطلب الثاني
  .ااآلمر ما لم يكن مجبر قاعدة يضاف الفعل إلى الفاعل ال: المطلب الثالث
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  الميسور ال يسقط بالمعسور قاعدة: المطلب الرابع
  الوالية الخاصة أقوى من الوالية العامة قاعدة: المطلب الخامس
قاعدة من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته،             : المطلب السادس 

  وما ال فال
  قاعدة العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء: المطلب السابع

  : قواعد خاصة في اإلذن: ث الثانيالمبح
  .ال يجوز ألحد أن يتصرف في حق غيره إال بإذنه: المطلب األول
  .قاعدة من ال يملك تصرفا ال يملك اإلذن فيه: المطلب الثاني
  اإلجازة في االنتهاء كاإلذن في االبتداء: "المطلب الثالث
  الشيء إيجابهاإلذن بالشيء إذن فيما يقتضي ذلك : قاعدة: المطلب الرابع

  اإلذن داللة كاإلذن إفصاحا قاعدة: المطلب الخامس
  .و فيها أبرز النتائج والتوصيات: الخاتمة

  فهرس المصادر والمراجع 
هذا والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آلـه              

  .وصحبه أجمعين



– 
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  التمهيد
  : وفيه مبحثان وجملة من المطالب

  : تعريف اإلذن الطبي، وفيه مطلبان: المبحث األول
فـإذا أردنـا أن     ، )الطبي(، ولفظ   )ااإلذن(لفظ  : اإلذن الطبي مصطلح مركب من لفظين     

باعتباره لفظًا مركبا، ثم باعتبـاره   : نَعِرف معنى اإلذن الطبي فالبد أن نُعرفه باعتبارين  
  .لقبا يطلق على ِعلم معين

  اف اإلذن الطبي باعتباره مركبتعري: المطلب األول
  : تعريف اإلذن: أوال

  : تعريف اإلذن لغة
، أحدهما أذن كـل ذي أذن،       افظًل، متباعدان   معنًاالهمزة والذال والنون أصالن متقاربان      

واآلخر العلم؛   فأما التقارب فباألذن يقع علم كل مـسموع، واألصـل اآلخـر العلـم                  
والمـصدر  . وآذنني فالن أعلمني  .  األمر أي علمت   تقول العرب قد أذنت بهذا    . واإلعالم

  )١(.األذن واإليذان
اتعريف اإلذن اصطالح :  

إطالق التصرف لمن كان ممنوعا منه شرعا واإلعالم بإجازة الشيء والرخـصة            : "هو
 )٢(".فيه

  : تعريف الطب: ثانيا
  : تعريف الطب لغة

واآلخر على  .  ومهارة فيه  الطاء والباء أصالن صحيحان، أحدهما يدل على علم بالشيء        
يقال رجل طب وطبيب،    . فاألول الطب، وهو العلم بالشيء    ،  امتداد في الشيء واستطالة   

  )٣(.أي عالم حاذق
اتعريف الطب اصطالح :  

  )٤(.صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة يلتمس بها حفظ بدن اإلنسان وإبطال المرض: هو

                                         
  ).٧٧-٧٥ / ١(معجم مقاييس اللغة البن فارس  : انظر) ١(

 ).١٢ / ١(المعجم الوسيط ) ٢(

  ).٤٠٧ / ٣(معجم مقاييس اللغة  : انظر) ٣(

 .١٢٥ الكليات في الطب، مع معجم بالمصلحات الطبية العربية، صفي كتاب: نظرا) ٤(



 

 )٢٧٢٥(

تعريف اإلذن الطبي باعتباره اسماا مركب :  
رضا المريض أو وليه وقبوله بجملة اإلجـراءات الطبيـة الالزمـة لعالجـه، أو         ": وه

 )١(".اجازتها بعد وقوعها قصد حفظ النفس واستردادها
  .التعريف بالقواعد الفقهية وأهميتها، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
  .تعريف القواعد الفقهية: المطلب األول

فإذا أردنا أن   ، )الفقهية(، ولفظ   )القواعد(لفظ  : القواعد الفقهية مصطلح مركب من لفظين     
باعتبارها لفظًـا مركبـا، ثـم       : نَعِرف معنى القواعد الفقهية فالبد أن نُعرفها باعتبارين       

  .باعتبارها لقبا يطلق على ِعلم معين
  : تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لفظًا مركبا: أوال

   :تعريف القواعد في اللغة واالصطالح-أ
  : تعريف القواعد في اللغة

وهو أصل مطـرد    ، القاف والعين والدال  : وأصلها يرجع إلى ثالثة حروف    ، جمع قاعدة 
وهو يضاهي الجلوس وإن كان يتكلم فـي مواضـع ال يـتكلم فيهـا               ، يخلف منقاس ال 
  )٢(.بالجلوس
ـ ،  أي اصل الشيء وأساسه الذي يقوم عليه       )٣(تأتي بمعنى األساس،    : والقاعدة اء وقد ج

ِ﴿: ذكر هذا المعنى في القرآن الكريم قال تعالى        ـ ـ إ ٰذ  َ َۡ ِ ُ َ ۡ ـ ُ ۧۡ ـ ٱ ـ  ا ِ ٱ ۡ َ ۡ َ ِ َ ِ َ َ ۡ
ُ ِ ٰ َ   ]١٢٧:البقرة[﴾ۡ

هو االستقرار والثبات، وأقرب المعاني هنـا       ) قعد(وبوجه عام فإن المعنى اللغوي لمادة       
 )٤(.للمراد هو األساس؛   البتناء األحكام عليها، كابتناء الجدران على األساس

  : تعريف القواعد في االصطالح
  )٥(.، منهاعرفت القواعد بالمعنى االصطالحي بعدة تعريفات بينها تقارب كبير

                                         
  .٢٠ص.  أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية وأثره، لعصام خرخاش)١(
  ).قعد(، مادة ) ٥/١٠٨(معجم مقاييس اللغة البن فارس، :  انظر)٢(
 .، باب العين والقاف مع الدال)١/١٣٧(تهذيب اللغة لألزهري، :  انظر)٣(
 .١٥القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين، ص:  انظر)٤(
، )١/٣٤(تلـويح للتفتـازاني     ، ال )٢/٥١٠(، المصباح المنير للفيومي     )١/١٧١(التعريفات للجرجاني     :  انظر )٥(

  ).٤٥-١/٤٤(شرح الكوكب المنير للفتوحي 



– 

  )٢٧٢٦(

 علـى ذلـك   الراجح أنه يكفي في تعريف القواعد بأنها قضية كلية أما اإلضافات             لعل   و
 )١( .فليس فيها جديد؛   ألن كل قضية كلية البد وأن تكون شاملة لجزئيات موضوعها

  : تعريف الفقه في اللغة واالصطالح-ب
  : تعريف الفقه في اللغة

وكل علـم   ، يدل على  إدراك الشيء والعلم به      ، الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح     
فقيـل لكـل    ، ثم اختص بذلك علم الشريعة      ، ينقَه   يفقَه وال  ال: يقولون، بشيء فهو ِفقه  

   )٢(.فقيه: عالم بالحالل والحرام
  : تعريف الفقه اصطالحا

   )٣(".العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية"
 :  القواعد الفقهية باعتبارها لقبا يطلق على علم معينتعريف: ثانيا

  : عرفت القواعد الفقهية باعتبارها لقبا بعدة تعريفات منها لعل أقربها تعريفها بأنها
قضية كلية شرعية عملية، جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية، أو قضية فقهيـة كليـة،      "

 )٤( ".جزئياتها قضايا فقهية كلية
   )٥(.أهمية القواعد الفقهية: ثانيالمطلب ال

  : للقواعد أهمية كبيرة تتمثل فيما يلي
 أن دراسة قاعدة كلية تنطبق على فروع كثيرة أسهل بكثير مـن دراسـة الفـروع          – ١

  .والجزئيات الذي قد يكون مستحيالً
 أن القاعدة الفقهية سهلة الحفظ، بعيدة النسيان؛   ألنها صيغت بعبارة جامعة سـهلة        - ٢

أما دراسة الفروع والجزئيات، إن حفظت فإنها سريعة النسيان، ويحتـاج        ،  تبين محتواها 
  .الرجوع إليها في كل مرة إلى جهد ومشقة وحرج

 أن القاعدة الفقهية تَضبط المسائل الفقهية، وتُنسق بين األحكام المتـشابهة، وتَـرد              - ٣
أما األحكام الجزئيـة  . ها وفهمهاالفروع إلى أصولها، وتُسهل على الطالب إدراكها وأخذ       

                                         
 .٣٧-٣٢القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين ص:  انظر)١(
  ).٤/٤٤٢( معجم مقاييس اللغة )٢(
  ).١/٣٤( البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )٣(
  .٥٤ القواعد ليعقوب الباحسين، ص)٤(
  .٢٨ – ٢٧محمد الزحيلي ص. اتها في المذاهب األربعة دالقواعد الفقهية وتطبيق:  انظر)٥(



 

 )٢٧٢٧(

قد يتعارض ظاهرها، ويبدو التناقض بين عللها، فيقع الطالب والباحـث فـي االرتبـاك     
  .والخلط، وتشتبه عليه األمور حتى يبذل الجهد والتتبع لمعرفة الحقيقة

  تُكون القواعد الكلية عند الطالب ملكة فقهية تنير أمامه الطريق لدراسـة أبـواب                - ٤
قه الواسع، ومعرفة األحكام الشرعية في المسائل المعروضة عليه، واستنباط الحلـول            الف

  .للوقائع المتجددة، والمشاكل المتكررة، والحوادث الجديدة
 تساعد القواعد الكلية في إدراك مقاصد الشريعة، وأهدافها العامة؛   ألن مـضمون              - ٥

المـشقة تجلـب   "الغايـات، مثـل   القواعد الفقهية يعطي تصورا واضحا عن المقاصد و       
تصرف اإلمام علـى الرعيـة منـوط        "، أو   "الرخص ال تناط بالمعاصي     "، أو   "التيسير

  ". بالمصلحة
  .وغير ذلك من الفوائد والمنافع التي تحصل من دراسة القواعد الفقهية

  : القواعد الفقهية الكلية الكبرى وما يتفرع منها: الفصل األول
  : ألمور بمقاصدها وما يتفرع منهاقاعدة ا: المبحث األول
  : )١("قاعدة األمور بمقاصدها: "المطلب األول

 أعمال المكلف وتصرفاته تختلف نتائجهـا وأحكامهـا الـشرعية           أن: معنى القاعدة * 
  )٢(.المترتبة عليها تبعا الختالف قصد المكلف من ذلك

نما لكل امرئ ما نوى فمن      إنما األعمال بالنيات وإ   : " ’قوله   من أدلتها : دليل القاعدة * 
  )٣("كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

  : من تطبيقات القاعدة*
إذا أذن المريض للطبيب بعالجه أو صرف دواء له فقصد إضراره فإنه يعـد جانيـا     -١

  )٤(.بخالف ما إذا أراد نفعه فتضرر
ب بإجراء العمل الطبي هو رضاه وموافقته، فكل ما         المقصود من إذن المريض للطبي    -٢

 )٥(.يدل على ذلك كان معتبرا، مالم يأت بمخالف، فاألمور بمقاصدها

                                         
  .٣١، واألشباه والنظائر البن نجيم، ص٣٨  األشباه والنظائر للسيوطي، ص)١(
  .٩٦٦ انظر المدخل الفقهي العام، ص)٢(
  .١ رواه البخاري، باب بدء الوحي، رقم)٣(
  .١٢علي المطرودي، ص. انظر جمع القواعد الفقهية الطبية، د)٤(
  ).٤(هاني الجبير، . انظر القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في العمل الطبي، د)٥(



– 

  )٢٧٢٨(

  )١(": من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"قاعدة : المطلب الثاني
  .وهي مستثناه من قاعدة األمور بمقاصدها

شروعة للحـصول علـى مقـصوده    من استعمل الوسائل غير المأن : معنى القاعـدة  *
٢(.مل بنقيض قصده ويحرم منهاعالمستحق له فإنه ي(  

  : من تطبيقات القاعدة*
إذا قرر الطبيب للمريض عملية جراحية ال يحتاج إليها وإنما طمعا في المال، فأذن لـه                

 )٣(.المريض بذلك، فإن الطبيب يحرم من األجر، ويضمن آثار العملية
  : اليقين ال يزول بالشك وما يتفرع منهاقاعدة : المبحث الثاني
ما ثبـت بيقـين ال يرتفـع إال         * أو   )٤(".اليقين ال يزول بالشك   "قاعدة  : المطلب األول 

  )٥(": بيقين
أن األمر الثابت بيقين اليرتفع إال بيقين مثله أو أقوى منه، أمـا الـشك      : معنى القاعدة *

 .فال أثر له، وال يزول اليقين به
ـ ﴿: من أدلتها قوله تعالى   : دليل الفاعدة * ـ  ـ   َو  أ إ  إن ٱ َِ ِ ۡ ُ ُ ََ ۡ ُِ ِۚ َ ُۡ َ َ

ِ َ
ۡٱ  َ ِ ّ َ   ]٣٦:يونس[ۚ﴾ً ٔۡ

  : من تطبقات القاعدة*
إذا أذن المريض للطبيب بإجراء تخدير له لعمل فحوصات، فأفـاق المـريض وسـط                

ع، فإن اإلذن األولـى يقـين واإلشـارة    الفحوصات وأشار بإشارة غير صريحة في المن    
  . ليست بيقين، وما ثبت بيقين ال يرتفع إال بيقين

  .)٦("األصل براءة الذمة: "المطلب الثاني
اإلنسان بريء من وجوب شيء ولزومه، وكونـه مـشغول الذمـة    أن : معنى القاعدة *

  )٧(.خالف األصل
                                         

  .١٥٢ األشباه للسيوطي، ص)١(
  .١٦٠ الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، للبورنو، ص)٢(
 .١٤علي المطرودي، ص. انظر جمع القواعد الفقهية الطبية، د)٣(
 .٥٥النظائر البن نجيم، ص، واألشباه و٥٠ األشباه والنظائر للسيوطي، ص)٤(
 .٥٩، واألشباه والنظائر البن نجيم، ص٥٥ األشباه والنظائر للسيوطي، ص)٥(
 .٥٩، واألشباه البن نجيم، ص٥٢ األشباه للسيوطي، ص)٦(
  .١٧٩الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، للبورنو، ص:  انظر)٧(



 

 )٢٧٢٩(

البينـة علـى     ":عليـه وسـلم   صلى اهللا   القاعدة مأخوذة من قول النبي      : دليل القاعدة *
  )١(".المدعي، واليمين على المدعى عليه

  : من تطبيقات القاعدة*
لو أذن المريض للطبيب بإجراء عملية له فأصابه ضرر من تلك العميلة فاتهم المريض               
الطبيب بتعمده في ذلك، وأنكر الطبيب ذلك، فالقول قول الطبيب ما لم يـأت المـريض                

 .ببينة
  )٢(".األصل العدم"أو " األصل في الصفات العارضة العدم: "المطلب الثالث

ما كان أصل وجودهـا فـي الموصـوف         : هناك صفات أصلية وهي   : معنى القاعدة *
ابتداء، وصفات عارضة األصل عدم وجودها، فعند االختالف فـي وجـود الـصفات              

  )٣(.العارضة فإن القول قول من ينفيها مع يمينه
  : من تطبيقات القاعدة*
 اختلف المريض والطبيب في اإلذن بإجراء تدخل جراحي مثال فالقول قول مـن              إذا-١

  )٤(.ينفيه؛  ألن اإلذن عارض
  )٥(": األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: "المطلب الرابع
 فإنه يضاف إلـى أقـرب   -وال بينة- إذا وقع اختالف في وقوع أمرأنه  : معنى القاعدة 

  )٦(. أبعدحال له ما لم يثبت إضافته لزمن
أنه إذا وقع اختالف بين طرفين في زمن وقوع أمر فإنهم متفقون علـى          : دليل القاعدة *

  )٧(.وقوعه في الزمن القريب دون البعيد، وإضافته لذلك أولى ما لم تكن ثم بينة

                                         
ب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمـين   سنن الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، با       )١(

  . ١٣٤١على المدعى عليه، رقم
 .٦٣ األشباه والنظائر البن نجيم، ص)٢(
 ).١٨٥-١٨٤( الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، للبورنو، )٣(
 .٧١ انظر األشباه والنظائر للسيوطي، ص)٤(
 .٦١ األشباه والنظائر البن نجيم، ص)٥(
 ).١/٣٢( شرح األتاسي، )٦(
  .١٨٧ الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، للبورنو، ص)٧(



– 

  )٢٧٣٠(

  : من تطبقات القاعدة*
لو أذن المريض للطبيب بعمل إجراء طبي معين فأجراه الطبيب، ثم عمل إجراء آخـر               
لم يأذن له فيه فتضرر المريض، فإن الضرر يضاف لإلجراء األخير مالم يظهر خالف              

  .ذلك، ويضمن الطبيب ذلك
  : )١("هل األصل في األشياء اإلباحة أو الحرمة"قاعدة : *المطلب الخامس

أي شيء لم يرد فيه نص من الشارع بأمر أو نهي فهل األصل فيه              أن  : معنى القاعدة *
في المسألة خالف واألقرب أن األصل في األشياء اإلباحة، ودليـل        .؟ماإلباحة أم التحري  
  .ذلك ما سأذكره

: من األدلة المؤيدة للقول بأن األصل في األشياء اإلباحة قولـه تعـالى            : دليل القاعدة *
﴿ِ ض  ِي     ٱ ٗ ٱ َ ِ

َ ۡ ِ ُ َ َُ ََ    ]٢٩:البقرة[﴾َ
لق لنا بالالم، والالم تفيد الملك، وأدنى درجات الملـك          أن اهللا أضاف ما خ     ووجه الداللة 

إباحة االنتفاع بالمملوك، وأيضا ورودها في صيغة االمتنان مـن اهللا وأعلـى درجاتـه               
  )٢(.اإلباحة

  : من تطبيقات القاعدة*
األصل في حكم التداوي واإلذن فيه اإلباحة، مالم يصرفه عن ذلـك األصـل صـارف              

 .شرعي
  )٣(."ال ينسب إلى ساكت قول"دةقاع: المطلب السادس

سكوت اإلنسان ليس فيه داللة على رضاه بما وجه إليه من قول أو             أن  : معنى القاعدة *
  .فعل، إال ما ورد الشرع باعتباره

  : من تطبيقات القاعدة*
ليس للطبيب أن يتصرف في جسم اإلنسان بإجراء جراحي بناء على سـكوته، وعـدم               

  .لتي ال يكون اإلذن فيها صراحة أو داللةنهيه، أو غيرها من الحاالت ا
ماله مع القدرة على المنع، لم يـسقط        لو سكت عن قطع عضو منه، أو إتالف شيء من         

ومن العلماء من قال بخـالف ذلـك،      )١ (.ضمانه بال خالف، بخالف ما لو أذن في ذلك        
                                         

  .٦٦، واألشباه البن نجيم، ص٦٠ األشباه للسيوطي، ص)١(
  .١٩١ الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، للبورنو، ص)٢(
  .١٤٢ األشباه للسيوطي، ص)٣(



 

 )٢٧٣١(

ض أن السكوت يحتمل الرضا والسخط، فيرجح جانب الرضا؛  ألنه لو لـم يـر              : فقالوا
  )٢(".السكوت عن النهي بمنزلة التصريح باإلذن"لنهاه عن ذلك مستندين إلى قاعدة

  : قاعدة ال ضرر وال ضرار وما يندرج تحتها: المبحث الثالث
  )٤(".الضرر يزال"وبعضهم يعبر عنها ب)٣(.ال ضرر وال ضرار: قاعدة: المطلب األول
  : المقصود بالقاعدة النهي عن أمرين: معنى القاعدة

هـو إلحـاق    ): الـضرار ( إلحاق مفسدة بالنفس، أو  بالغير مطلقا، و       : ، وهو (لضررا)
  )٥(.مفسدة بالغير على جهة المقابلة

وضع صحي فيه ضرر بين على حياة المريض، أو أعـضئع،       : "الضرورة الطبية هي  *
أو منافعه، أو فيه مشقة شديدة ال تحتمل، وال بد لدفعه مـن ارتكـاب محـرم أو دفـع                    

   )٦(".واجب
  )٧(".ال ضرر وال ضرار: " صلى اهللا عليه وسلممن أدلتها قول النبي: دليل القاعدة*

  : من تطبيقات القاعدة
  : ر موضوع اإلذن الطبي، ويدخل تحتها تطبيقات كثيرة منهاسيهذه قاعدة عامة تُ

إذا أذن المريض للطبيب بعمل إجراء مضر بصحة المريض، فلـيس للطبيـب         - ١
 .اعدةلعموم الق عمل ذلك؛  

إذا كان في المريض داء معد، ولم يأذن للطبيب بعالجه، فـإن علـى الدولـة                 - ٢
 )٨( .إجباره على العالج؛   لئال يضر غيره

لو أذن المريض للطبيب بإعطائه دواء، فإن على الطبيب تشخيص حالته بدقـة              - ٣
 .حتى ال يعطيه ما يضره

                                                                                                     
 .١٤٢ األشباه والنظائر للسيوطي، ص)١(
 ) .٧/١٩٢(، وبدائع الصنائع، للكاساني، )٢٥/٤٠( انظر المبسوط للسرخسي، )٢(
 .١٩ مجلة األحكام العدلية مادة)٣(
 .٨٥واألشباه البن نجيم، ص. ٨٣ األشباه للسيوطي، ص)٤(
 ).٢٥٢-٢٥١( الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، للبورنو، )٥(
 ٩ التأصيل الطبي للضرورة الطبية، خالد جابر، ص)٦(
، وابن ماجة، باب من بنى في حقه مـا يـضر جـاره،       ٢٨٦٥ابن عباس، رقم   مسند اإلمام أحمد، من حديث       )٧(

 ).٥/٣٤١(، صححه األلباني، صحيح وضعيف ابن ماجة، ٢٣٤١رقم
 .١٧٨ انظر أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية، لخرخاش، ص)٨(



– 

  )٢٧٣٢(

ـ            - ٤ دخال طبيـا   يسقط إذن المريض وإذن وليه في حاالت الحوادث التي تتطلب ت
 )١( .حتى ال يتضرر المريض بالتأخر عاجال؛  

 فـي العـالج إذا   -فاقد األهلية-ليس للولي االمتناع عن اإلذن لموليه المريض       - ٥
  .كان في تركه ضرر عليه

ليس للزوج منع زوجته مـن العـالج إلحاقـا          : "جاء في قرار المجمع الفقهي اإلسالمي     
، "ال ضـرر وال ضـرار  : " عن الضرر فقاللضرر بها، وقد تهى النبي صلى اهللا وسلم       

وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل ولي، فليس له منع المولى عليه من العالج المباح لـه                
  )٢(".شرعا

 يجوز للمريض التداوي واإلذن بالعالج بما هو مشروع، وليس عليه في ذلك إثـم،               -٦
  )٣(.فالضرر يزال
  )٥(".الضرر ال يزال بالضرر" أو )٤( ،"الضرر ال يزال بمثله"قاعدة : المطلب الثاني

 تقييد للقاعدة السابقة، فإن إزالة الضرر ال ينبغي أن تكـون         هذه القاعدة : معنى القاعدة *
  .بضرر مثله أو أشد

أن الضرر يطلب رفعه، ودفعه، فإذا ترتب علـى إزالتـه           : وهو تعليل : دليل القاعدة *
  . ه، وإذا لم تحصل فائدة فبقاؤه أولىضرر مثله أو أشد منه، فلم تحصل الفائدة من إزالت

  : من تطبيقات القاعدة*
إذا أذن المريض للطبيب بإعطائه دواء، فليس للطبيب إعطـاؤه دواء يعـالج األول              -١

  .ويتسبب في مرض أضر من األول أو مساو له
ال يجوز للمريض التبرع بعضو منه، يتضرر به من أجل مريض آخر، فالضرر ال              -٢

  )٦(.يزال بمثله

                                         
 .١٨٣ انظر السابق، ص)١(
  .٢٧٣ص، الدورة الثانية عشر، ١٧-١ قرارات المجمع الفقهي، من )٢(
 ، )٢٥٨( انظر الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، )٣(
 .٢٥ مجلة األحكام العدلية، مادة)٤(
 .٨٧ ، األشباه البن نجيم، ص٨٦ األشباه للسيوطي، ص)٥(
، قاعدة ال ضرر وال ضـرار وتطبيقاتهـا الطبيـة،    )٢٤٤( انظر اإلفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية،        )٦(
  ).٢٣-٢٢(عائض الشهراني، .د



 

 )٢٧٣٣(

 ال يجوز التداوي بالمحرمات كالسحر وغيره، ولو أذن المريض بذلك؛  ألنه غيـر               -٣
 )١(.مأذون به شرعا وألن الضرر ال يزال بمثله

   )٢(،"الضرر األشد يزال بالضرر األخف"قاعدة : المطلب الثالث
  .)٣("أخفهما إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب" وأ
وجود مفسدتين أو ضررين، وال بد من ارتكاب أحـدهما،          أنه في حال    : معنى القاعدة *

  .فإنه يرتكب أخفهما، مراعاة للضرر األكبر أو المفسدة الكبرى
  : من تطبيقات القاعدة*
على الطبيب أن يتحرى بدقة اإلجراء المناسب واألخف ضررا لعـالج المـريض،             -١

  .حتى لو أذن المريض بعالج آخر يعلم الطبيب أن فيه ضررا أشد
 على الطبيب إجراء عملية قيصرية إلخراج الجنين إذا تيقن هالكه ببقائه، ولـو لـم           -٢

ترض األم؛  ارتكابا ألخف الضررين، فهالك الجنين أعظم ضـررا مـن شـق بطـن            
 )٤(.األم

  )٥(".يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"قاعدة : المطلب الرابع
لمجتمع، ودفعه يترتـب عليـه      في حال وجود ضرر عام يخص ا      أنه  : معنى القاعدة *

  .ضرر خاص فإنه يتم دفعه للمصلحة العامة
هذه القاعدة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد، اسـتنبطها           : دليل القاعدة *

  )٦(.المجتهدون من معقول النصوص
  : من تطبيقات القاعدة*
الدولـة إجبـاره    إذا كان في المريض داء معد، ولم يأذن للطبيب بعالجه، فإن على              -١

على العالج، ولو كان فيه ضرر على المريض بإجراء بعض العمليات له دفعا للـضرر       
  .العام

                                         
  ).٢١( انظر قاعدة ال ضرر وال ضرار وتطبيقاتها الطبية ، )١(
 .٢٧، والمجلة مادة٨٨ األشباه البن نجيم، ص)٢(
  .٨٩، واألشباه البن نجيم، ص٨٧ األشباه والنظائر للسيوطي، ص)٣(
 .١٩٥ انظر اإلذن الطبي في إجراء العمليات الجراحية، ص)٤(
  .٢٦لة، مادة، والمج٨٧ األشباه البن نجيم، ص)٥(
  .٢٦٣ انظر الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، للبورنو، ص)٦(



– 

  )٢٧٣٤(

  )١(: قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: المطلب الخامس
إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، فإن دفع المفسدة وإزالتها مقدم غالبـا،           : معنى القاعدة *

أعظم، ألن المفاسد فيها ضرر عظيم، فـاهتم الـشارع          إال أن يكون تحصيل المصلحة      
  .بدفعها

ن ﴿: من أدلتها قول اهللا تعالى    : دليل القاعدة *  ِ ا ٱ َو  ُ ۡ َ َُ َْ َ ا َ ـ  ِ ْـ دون ٱ َُ َ ُِ ِ
و   ۡٱ  ِ ِ ۡ َۡ ِ ۢ َ َ    ]١٠٨:األنعام[﴾ َ
من مـصلحة تحقيـر معبـودات        فيه   الشارع عن السب اآللهة مع ما     أن  ووجه داللتها   

  )٢(.وذلك لما فيه من مفسدة سب الكفار هللا الكفار؛
  : من تطبيقات القاعدة*
إذن المريض للطبيب بإجراء عملية فيها تغيير لخلق اهللا ال يجوز؛  فإن المفسدة فـي             -١

  .ذلك أعظم من المصلحة
غيره؛  ألنـه غيـر      وبالخمر و -كالتي فيها شرك  - ال يجوز التداوي بالرقى المحرمة     -٢

  )٣(.مأذون فيه شرعا؛   وألن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  )٤(": الضرر يدفع بقدر اإلمكان: "المطلب السادس

أن الضرر يدفع شرعا، فإذا أمكن دفعه بال ضرر فهو أولى وإال فبقدر             : معنى القاعدة *
  )٥(.اإلمكان

ِوأ﴿: من أدلتها قوله تعالى   : دليل القاعدة *
َ ةَ ـ ـ  ـ  ـ ٱ ـ  ُوا  ِ ّ ُ ۡ ََ ُۡ َ ِط ْ ـ ـ ر َ و ِ ّ ِ َ

ِٱ ۡ َ    ]٦٠:األنفال[﴾ۡ
بإعداد القوة إلرهاب األعـداء وتخـويفهم بقـدر اإلمكـان وقـدر      ووجه الداللة أن اهللا    

  )٦(.المستطاع

                                         
  .٩٠واألشباه البن نجيم، ص.٧٨ األشباه للسيوطي، ص)١(
 .٢٦٥ انظر الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، للبورنو، ص)٢(
 ).٣٥( انظر قاعدة ال ضرر وال ضرار وتطبيقاتها الطبية ، )٣(
  .٣١ مادة مجلة األحكام العدلية،)٤(
 ).١/٧١( انظر شرح األتاسي للمجلة، )٥(
  .٢٥٦ انظر الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، للبورنو، ص)٦(



 

 )٢٧٣٥(

  : من تطبيقات القاعدة*
يـره،  ألن في ذلك ضـرر علـى غ   الحجر الصحي لمن مرضه معد ولو لم يأذن؛    -١

  )١(.والضرر يدفع بقدر اإلمكان
 وجوب التحصين الصحي للوقاية من األمراض المعدية قبل وقوعها، كالتطعيمـات،         -٢

ألن ذلك ضرر على األصـحاء والـضرر يـدفع بقـدر             ولو لم يأذن ولي الصغير؛        
  )٢(.اإلمكان

  قاعدة المشقة تجلب التيسير، وما يتفرع عنها: المبحث الرابع
  )٣(": وراتظالضرورات تبيح المح" قاعدة:المطلب األول

الضرورة في الشرع لها اعتبار، ومقاصد الشرع تبـيح لإلنـسان           أن  : معنى القاعدة *
  .ور عند الضرورة والحاجة الشديدةظارتكاب المح

ـ إ ﴿: من أدلة القاعدة قول اهللا تعالى     : دليل القاعدة * م  ـ ِ و     ۡ ُۡ َُ ََ َ َۡ َ َ َ َ
َ ِ ر إ ۡ ٱ َ ِ ۡ ُۡ ِ ُ   ]١١٩:األنعام[﴾ۡ
  : من تطبيقات القاعدة*
  .يجوز للمرأة أن تأذن للطبيب بعالجها والكشف عما يحتاجه لذلك-١
يجب على الطبيب التدخل لعالج المريض من غير إذنه في الحاالت الخطرة التي ال              -٢

  .يعي فيها كحوادث السير
 .ير إلجراء العملية الجراحيةجواز إذن المريض للطبيب بعمل تخد-٣

مـا أبـيح للـضرورة يقـدر        "أو،  )٤("الضرورات تقدر بقـدرها   "قاعدة: المطلب الثاني 
  .)٥("بقدرها

هذه القاعدة تقييد للقاعدة السابقة، وتفيد بـأن ارتكـاب المحـضور ال             : معنى القاعدة *
  .ينبغي أن يتجاوز قدر الضرورة، وكل ضرورة بحسب ما ترتفع به

                                         
  ).١٩-١٨( انظر قاعدة ال ضرر وال ضرار وتطبيقاتها الطبية ، )١(
  .١٦ انظر اإلفادة الشرعية في المسائل الطبية للسعيدان، ص)٢(
 .٨٥ن نجيم، صاألشباه الب.٨٣ األشباه للسيوطي، ص)٣(
  .٢٢ المجلة مادة)٤(
  .٨٦األشباه البن نجيم، ص.٨٤ األشباه للسيوطي، ص)٥(



– 

  )٢٧٣٦(

غ﴿: من أدلتها قول اهللا تعـالى     : عدةدليل القا * ـ ـ  ـ  ـ ٱ  َ َ ُۡ َ ۡ ِ َ ـ َ ـ إ د  َ و  َۡ ِ ٓ َ َ َ َ

ِ ۡـ َ فمـن  : " اختلف العلماء في تفسير اآلية ومن تفسيراتها قولهم       وقد  . ]١٧٣:البقرة[﴾َ
، فيتعـدى فـي     "العـادي " وأما. ، فيبغي فيه شهوته   "باغ" أما". اضطر غير باغ وال عاد    

 )١(".كل حتى يشبع، ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجتـه               أكله، يأ 
  .فيفهم منه أن ما أبيح لضرورة فال يتجاوز فيه قدر الحاجة

    : من تطبقات القاعدة*
  .إذا أذنت المرأة للطبيب بعالجها فإنه ال يجوز له كشف أكثر من قدر الحاجة-١
إلجراء العملية الجراحية، فإنه يكـون بقـدر        إذا أذن المريض للطبيب بعمل تخدير       -٢

 .الحاجة
  : )٢("ما جاز لعذر بطل بزواله: "المطلب الثالث 
ن أن الجواز الذي ثبت بسبب العذر فإنه يرتفع بـزوال           قاعدة تبي ال هذه: معنى القاعدة *

  .ذلك العذر
  : من تطبيقات القاعدة*
عالج من غير حاجة بـدعوى      إذا زال مرض المرأة فيحرم نظر الطبيب إلى مكان ال         -١

  .اإلذن السابق
  )٣(."إذا تعذر األصل يصار إلى البدل"قاعدة : المطلب الرابع

األصل في كل شيء هو الذي ينبغي أن يقـدم، ولكـن إن تعـذر               أن  : معنى القاعدة *
  .حصوله انتقل إلى البدل

ـ : قول اهللا تعالى  من أدلتها   : دليل القاعدة * َذا أ  ََ َ َۡ ُ ِ
َ ٓ َ ـ ِ ة إ ٱ ـ ِّـ  َُ ۡ َ ِ ِ َ ۡ َۡ

ـ ِ َ َ
م  ِ م  ي     َۡٱ  ٱ َ ٰ َ َ َ َُ ۡ ۡ ۡ ََ َ َِ ِ َ ۡ ِۡ َ َِ ِّ  ٱ َ َ ۡ ُو إذا رِ ۡ َ َ َۡ ََ ِ ٍ   ]١٩٦:البقرة[﴾ َ

  : من تطبيقات القاعدة*
.قل اإلذن إلى الولي   إذا تعذر إذن المريض سواء كان لعدم أهليته، أم لعدم وعيه فإنه ينت            

                                         
  )٣٢٥ / ٣( وهذا التفسير منسوب إلى السدي تفسير الطبري،  )١(
  .٨٦، واألشباه البن نجيم، ص٨٥ األشباه للسيوطي، ص)٢(
  .٣٥ المجلة، مادة )٣(



 

 )٢٧٣٧(

  : قاعدة العادة محكمة، وما يتفرع منها: المبحث الخامس
  )١(".العادة محكمة"قاعدة: المطلب األول

  )٢(.عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع حجة يجب العمل بموجبهاأن : معنى القاعدة*
لـى األخـذ    استنبط الفقهاء هذه القاعدة من عمومات األدلـة الدالـة ع          : دليل القاعدة *

وف ﴿: بالعرف، كقوله تعالى   ـ ِي   ِ و  ٱ ُ ۡ َ َۡ
ِ ِۡ

َ ََ ُ ۡ ِ َو ﴿ وقوله ]٢٢٨:البقرة[﴾ُ َ َ
وف  ِ ۥ رز و د  ِٱ ُ ۡ َۡ َ ُ ۡ َۡ ۡ

ِ ُ ُُ َ ۡ ُ ِ
َ ِ   ]٢٣٣:البقرة[﴾ُ

  : من تطبيقات القاعدة*
 اتخاذ العالج، كالفحص والتحليـل،      يتسامح في اإلذن في اإلجراءات التي تكون قبل       -١

  .فال يشترط فيها اإلذن القولي؛  فهي من األمور المعتادة المتسامح فيها
يسقط اإلذن في الحاالت اليسيرة التي جرى العرف بالمـسامحة فيهـا، كتطعيمـات             -٢

  )٣(".فاإلذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف تارة أخرى". األوالد في المدراس ونحوها
ت العادة أن إجراء تدخل جراحي آخر يتطلب إذنا طبيـا آخـر غيـر اإلذن                إذا كان -٣

  )٤(.فالعادة محكمة المطلق، فال بد منه؛  
فكل ما ورد به    " )٥(ت الطبية،   اتقييد اإلذن المطلق بما تجري العادة فعله من اإلجراء        -٤

  )٦(".الشرع مطلقا وال ضابط له فيه وال في اللغة يرجع فيه إلى العرف
فإذا تجاوز الطبب ذلك العرف فتضرر المريض ضمن؛  ألن بينهما عقـد والمعـروف               

  .عرفا كالمشروط شرطا
  )٧(": الكتاب كالخطاب"قاعدة: المطلب الثاني

  .أن الكتابة تقوم مقام القول في التعبير عن اإلرادة في كل شيء: معنى القاعدة*
إلسالم بالخطابات التـي أرسـلها       ا -صلى اهللا عليه وسلم   -تبليغ النبي   : دليل القاعدة *

  .للملوك فيه داللة على كون الكتاب حجة
                                         

 .٩٢، وأشباه ابن نجيم، ص٨٩ أشباه السيوطي، ص)١(
 .٢٩٢ انظر الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، للبورنو، ص)٢(
 ).٧/٢٤٣( المغني البن قدامة، )٣(
 ).٦( انظر القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في العمل الطبي، )٤(
 .١٢٣ أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية، خرخاش، ص)٥(
  .٩٨ األشباه والنظائر للسيوطي، ص)٦(
 .٣٣٩، األشباه البن نجيم، ص٣٠٨للسيوطي، ص األشباه )٧(



– 

  )٢٧٣٨(

  : من تطبقات القاعدة*
  .توقيع المريض على إجراء العملية الجراحية إذن منه بذاك، يقوم مقام نطقه-١
  . أخذ المريض للوصفة الدوائية وإعطائها للصيدلي إذن منه بطلب العالج وقبوله-٢
بماهية العملية الجراحية ومايترتب عليها قد يكـون كتابيـا          تبصير الطبيب للمريض    -٣

فيما إذا كان المريض به صمم، أو أي ظرف استثنائي يستلزم ذلك، فإذا بني عليـه إذن                 
  )١(.شفوي أو كتابي فهو معتبر، ألن الكتاب يقوم مقام الخطاب

  )٢(".اإلشارة المعهودة لألخرس كالبيان باللسان: "قاعدة: المطلب الثالث
  )٣(".اإلشارة من األخرس معتبرة وقائمة مقام النطق في كل شيء" أو

اإلشارة تقوم مقام النطق في التعبير عن إرادة األخرس، ومـن فـي             أن  : معنى القاعدة 
  .حكمه

  )٤(.اا مفهومالتي ال تحتمل إال معنى واحد: واإلشارة المفهمة هي*
  )٥(".عتبروال بد في إشارة األخرس أن تكون معهودة وإال ال ت"
أنه إن لم تعتبر إشارة األخرس ومن في حكمه فـي ثبـوت األحكـام    : دليل القاعـدة  *

  .ونفيها، فلن يحصل على حقه وال يستطيع الدفاع عنه
  : من تطبيقات القاعدة*
  .إشارة األخرس المفهومة في اإلذن بالعالج تقوم مقام نطقه-١
في اإلذن وعدمه تقوم مقام نطقه؛        المفهمة   - الذي ال يستطيع الكالم    -إشارة المريض -٢

لددنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في مرضه وجعـل يـشير            : " لما ورد في الحديث   
إلينا ال تلدوني قال فقلنا كراهية المـريض بالـدواء فلمـا أفـاق قـال ألـم أنهكـم أن              

  ، )٦(..""تلدوني
  . وعاتبهم على عدم سماعهفنهاهم النبي 

                                         
 ).٩٠( أحكام إلذن الطبي في العمليات الجراحية، لخرخاش، )١(
 .٣٤٣، األشباه البن نجيم، ص٣١ األشباه للسيوطي، ص)٢(
  .٣١٢، واألشباه والنظائر للسيوطي، ص٣٤٣ األشباه والنظائر ال بن نجيم، ص)٣(
 ).٣/٣٣٧( انظر مغني المحتاج للشربيني، )٤(
 .٣٤٤األشباه والنظائر البن نجيم، ص) ٥(
رقـم    رجل هل يعاقب أو يقتص مـنهم كلهـم         صحيح البخاري من حديث عائشة، باب إذا أصاب قوم من         ) ٦(

  .٥٨٩١، ومسلم، باب كراهة التداوي باللدود، رقم٦٨٩٧



 

 )٢٧٣٩(

  :وفيه مبحثان.د الكلية غير الكبرىالقواع: الفصل الثاني
  قواعد فقهية عامة: المبحث األول
  : )١("التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"قاعدة: المطلب األول

أن التصرف الذي منحه الشارع للراعي على رعيته يجـب أن يكـون      : معنى القاعدة *
  .في حدود المصلحة

ما من عبد يـسترعيه اهللا رعيـة        : "لمصلى اهللا عليه وس   من أدلتها قوله    : دليل القاعدة *
  )٢( ".يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه الجنة

  : من تطبيقات القاعدة*
إذا كان في المريض داء معد، ولم يأذن للطبيب بعالجه، فإن على الدولـة إجبـاره                -١

  .على العالج؛   ألن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
نظاما مبنيا على نظرة شرعية تتعلق بالحاالت المشكلة فـي مـسألة            للدولة أن تضع    -٢

اإلذن الطبي؛  حتى يتصر ف الطبيب وفق نظام معين، وهذا مـن تـصرف الراعـي                 
  .المنوط بالمصلحة

يجب على الطبيب أن ينصح لمريضه، ويبين له ما يتوقف على عالجه، فإن الطبيب              -٣
  )٣(.راع على المرضى

يب بعالجه وإعطائه دواء، فإنه ال يجوز للطبيب أن يقرر شيئا           إذا أذن المريض للطب   -٤
ال يحتاج إليه المريض، أو قد يضر به، من أجل آخذ مقابل على ذلك، فتصرف ال بـد                  

  .أن يكون وفق المصلحة
إذا امتنع الولي عن اإلذن فيما فيه مصلحة لصغيره ودفع مضرة مهلكة عنـه، فـإن                -٥

  )٤(.اسة لنقل الدمامتناعه غير معتبر، كالحاجة الم

                                         
 .١٢٣، واألشباه البن نجيم، ١٢١ األشباه للسيوطي، ص)١(
، ومـسلم ، بـاب     ٦٧٣١ معقل بن يسار، باب من استرعى رعية فلم ينصح، رقم            : رواه البخاري من حديث    )٢(

 .٣٨٠استحقاق الراعي الغاش لرعيته النار، رقم
  )٢٤٧( انظر اإلفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، )٣(
ؤثرة ، القواعد والضوابط الفقهية الم    ١٢/١١/١٤١٢ في   ٦٩/٥/٧ انظر قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، رقم       )٤(

 ).٨٢-٨١(، أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية، عصام خرخاش)٩(في العمل الطبي، 



– 

  )٢٧٤٠(

إنما يتصرف الولي فيما فيه مصلحة لموليه، فليس له اإلذن بقطع عضو من أعضاء              -٦
  )١(.موليه والتبرع به، فهذا تصرف ليس من مصلحته

  : )٢("الجواز الشرعي ينافي الضمان"قاعدة : المطلب الثاني
رر لغيره فإنـه ال  إذا فعل اإلنسان ما يجوز له فعله فترتب عليه ض أنه  : معنى القاعدة *

  .يضمنه
  : من نطبيقات القاعدة*
إذا أذن المرض للطبيب بعمل عملية جراحية وكان ثقـة، وحـصل بـذلك ضـرر                -١

   )٣(.للمريض من غير تعد أو تفريط، فإنه ال يضمن
  )٤(".وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعمد لم يضمن: "قال في كتاب اإلجماع

ذن وليه، أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه، فـسرت           إذا ختن الطبيب الصبي بغير إ     -٢
 )٥(.جنايته ضمن، وإن فعله بإذن لم يضمن؛   ألنه مأذون فيه شرعا

  )٦(".يضاف الفعل إلى الفاعل الاآلمر ما لم يكن مجبرا"قاعدة: المطلب الثالث
إذا اشترك اثنان في الضرر بشيء، أحدهما آمر واآلخـر فاعـل،            أنه  : معنى القاعدة *

  .خذ ما لم يكن مكرهاا الفاعل هو المؤفإن
أن المباشر هو من نسب إليه الفعل، ومن نسب إليه الفعل فهو المؤآخذ،              :دليل القاعدة *

  .ما لم يثبت أنه كان مكرها
  : من تطبيقات القاعدة*

إذا أذن الولي للخاتن بختن الصبي في حر شديد أو برد فحصل ضرر له، فهـل يجـب         
لى الخاتن؟ فمن أخذ بهذه القاعدة قـال بـأن الـضمان علـى              الضمان على الولي أو ع    

 )٧(.المباشر، وهو الخاتن

                                         
 .١٥١ انظر قرار المجمع السابق، اإلذن الطبي في العمليات الجراحية، لخرخاش، ص)١(
 .٩١ مجلة األحكام العدلية مادة)٢(
 ).٤/١٣٩(، زاد المعاد)٨/١١٧( انظر المغني)٣(
 ).٤/١٣٩(، زاد المعاد، )٧/٣٠٥(، بدائع الصنائع، ١٧١لمنذر، ص اإلجماع البن ا)٤(
 ).٨/١٧( انظر المغني، )٥(
  .٨٩ المجلة مادة )٦(
 .٢١٢ انظر أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية، ص)٧(



 

 )٢٧٤١(

  .)١("الميسور ال يسقط بالمعسور"قاعدة: المطلب الرابع
ن األمر الذي يستطيع المكلف فعله، وهو يسير ال يسقط بما شق فعله أ: معنى القاعـدة  *

  )٢(".عليه أو عسر
ــل القاعــدة* ــة القاعــدةمــن: دلي ــ أدل ــالى قول ــ إ ﴿: ه تع ــ ٱ   ِ ً ُ ُۡ َُ َِ ّ َ
َو َ ۡ   ]٢٨٦:البقرة[﴾ُ
  : من تطبيقات القاعدة*
يجب األخذ بإشارة األخرس المفهومة في اإلذن لتعذر النطق، فالميـسور ال يـسقط              -١

  .بالمعسور
 إذا أذن المريض للطبيب بإعطائه دواء، ولم يتيسر وجود دواء ناجح، فإنـه يتعـين            -٢

  )٣(. إعطاؤه الدواء الذي يخفف المرض بإذن اهللاعليه
  )٤(".الوالية الخاصة أقوى من الوالية العامة" قاعدة: المطلب الخامس

األصل أن يباشر الشخص التصرفات ويأذن فيهـا بنفـسه، فـإذا    أن : معنى القاعـدة  *
  ).الحاكم(انعدمت أهليته، فيتصرف عنه وليه األقرب، دون الولي األبعد

  : ت القاعدةمن تطبيقا*
إذا انعدمت أهلية المريض فللولي حق اإلذن نيابة عنه، ووالية القرابة أقوى من واليـة               

  )٥(.الحاكم، فيعتبر وليه القريب دون البعيد
من كان القول قوله في أصل الشيء كان القـول قولـه فـي           "قاعدة: المطلب السادس 
  )٦(."صفته، وما ال فال

تالف من كان قوله مقدم في أصل األمر وأساسه، فإن          في حال االخ  أنه  : معنى القاعدة *
 .قوله مقدم في صفته وكيفيته

  : من تطبيقات القاعدة*

                                         
  .١٥٩ األشباه للسيوطي، ص)١(
 .٣٩٦ الوجيز في إيضاح القواعد الكلية للبورنو، ص)٢(
  ).٤٧(الفقهية الطبية،  انظر جمع القواعد )٣(
 .١٦٠ األشباه والنظائر البن نجيم، ص)٤(
 .١٤٤ انظر اإلذن الطبي في العمليات الجراحية، لخرخاش، ص)٥(
  ).٣/٢١٩( المنثور في القواعد للزركشي، )٦(



– 

  )٢٧٤٢(

مثل من قال بهذه القاعدة أنه إذا أذن المريض للطبيب بعمل إجراء جراحي ثم اختلفا في                
المكان الذي وقع فيه اإلجراء فالقول قول اآلذن، فلو أذن المريض للطبيـب بقلـع سـن     

 )١(. ثم اختلفا بعد قلعها أي سن المرادة، فالقول قول المريضمثال
  )٢(."العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء"قاعدة: المطلب السابع

أن المتلَف المتعلق بحق الغير يضمن مطلقا، قصد المتِلف إتالفه أم لـم        : معنى القاعدة *
  .يقصد

  : من تطبيقات القاعدة*
  .لصبي مثال فأخطأ وقطع الحشفة أو الذكر، فإنه يضمنإذا أذن الولي للطبيب بختان ا

وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر أو الحـشفة         : "قال في كتاب اإلجماع   
  )٣(".أو بعضها، فعليه ما أخطأ به يعقله عنه العاقلة

  : قواعد فقهية خاصة في اإلذن: المبحث الثاني
  )٤(". في حق غيره إال بإذنهال يجوز ألحد أن يتصرف: "المطلب األول

متى كان المريض كامل األهلية فإن حق اإلذن متمحض له، ال يجـوز             : معنى القاعدة *
ألحد أن يفتات عليه فيه، فليس ألحد أن يجبره عليه أو ينوب عنه فيه، أو يتصرف فيـه         

 )٥(.من غير إذنه، وهذا الحق متمحض له ما لم يكن التصرف منهي عنه شرعا
  : ت القاعدةمن تطبيقا*
ليس للطبيب أن يتصرف في عالج المريض إال بإذنه، مـالم تكـن فـي الحـاالت                 -١

  .المستعجلة
  .ليس للولي أن ينوب عن موليه المريض في اإلذن ما دام كامل األهلية-٢
النفس ملك هللا فليس ألحد أن يتصرف فيها بما لم يأذن به كقتل نفسه، أو قطع عضو                 -٢

  .من أعضائه
  )١(": من ال يملك تصرفا ال يملك اإلذن فيه"قاعدة: نيالمطلب الثا

                                         
  ).٤/٢٢٠( انظر بدائع الصنائع، )١(
 ).٢/٦٠٣( القواعد للمقري، )٢(
  .١٧١ اإلجماع ال بن المنذر، ص)٣(
 .٩٦المجلة، مادة )٤(
 ).١٢(هاني الجبير، . انظر اإلذن الطبي في إجراء العمليات الطبية، د)٥(



 

 )٢٧٤٣(

الذي ال يملك الحق في التصرف في شيء، ال يملـك اإلذن لغيـره       أن  : معنى القاعدة *
  .فيه
الذي ليس له سلطان على شيء، فكيف يأذن لغيره فيه وهو ليس لـه  أن : دليل القاعدة *

  .حق اإلذن فيه
  : من تطبيقات القاعدة*
  .إلذن بالتصرف في جسم موليه المريض مع كمال أهليته، وعدم المانع ليس للولي ا-١
ليس للمريض أن يأذن للطبيب بأن يتصرف فيه تصرفا غير مشروعا كقطع عـضو              -٢

  )٢( .من أعضائه بغير حق؛  ألنه ال يملك التصرف في ذلك فال يملك اإلذن فيه
  )٣(."اإلجازة في االنتهاء كاإلذن في االبتداء: "المطلب الثالث

رضا صاحب الحق بالتصرف الذي كان في حقه بغير إذنه يحكـم            أن  : معنى القاعدة *
  . به كإذنه قبل التصرف

 أن اإلجازة بعد وقوع األمر واإلذن قبل وقوعه، ويستـشهد           والفرق بين اإلجازة واإلذن   
  )٤(.بهذه القاعدة الحنفية كثيرا

  : من تطبيقات القاعدة*
جراحي للمريض فيما فيه مصلحة له من غير إذنه ثـم     إذا تصرف الطبيب بعمل إجراء      
  أجاز المريض اإلجراء بعد انتهائه

فالتصرفات الطبية تترتب عليها األحكام الشرعية في ابتداء اإلذن، وتنفذ باإلجازة فـي             "
 )٥(".اإلنتهاء منه

  )٦(".اإلذن بالشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه: "قاعدة: المطلب الرابع
إذا أذن اإلنسان آلخر بعمل ما ، فإن المقدمات لتحقيـق ذلـك العمـل               : القاعدةمعنى  *

  .يشملها إذنه

                                                                                                     
 ).٢/٣٠٨( قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم، )١(
  ).٨( انظر السابق، )٢(
  ).١١٥-١١٣و١٩-٥/١٨( انظر المبسوط للسرخسي، )٣(
  ).١٦٧-٣(بدين، ، حاشية ابن عا)١١٥-١١٣و١٩-٥/١٨( انظر المبسوط للسرخسي، )٤(
  ).٢٣( أحكام اإلذن الطبي، لعصام خرخاش)٥(
  ).١/١٠٨( المنثور في القواعد للزركشي، )٦(



– 

  )٢٧٤٤(

  : من تطبيقات القاعدة*
إذن المريض بالعالج إذن بما يقتضيه العالج مـن مقـدمات كـالفحص والتـشخيص               

  .ونحوها
  )١(".ااإلذن داللة كاإلذن إفصاح" قاعدة: المطلب الخامس

  .ة حال اإلنسان معتبرة، تقوم مقام نطقه، إذا تيقن ذلك من حالهداللأن : معنى القاعدة*
  : من تطبيقات القاعدة*
مجيء المريض للطبيب وشرح المـرض لـه ومباشـرة الطبيـب لـه بـالفحص                -١

 فيـه داللـة علـى    -من غير تصريح من المريض بعدم إذنـه  -واالجراءات األخرى،   
  )٢(.اإلذن

دعوة الطبيب لختن الصبي، فال يحتـاج إلـى إذن          اإلذن الثاني التابع لإلذن األول، ك     -٢
  )٣(.ثاني

إذا بدأ الطبيب العملية بإذن خاصُ ثم احتاج إلجراء عمل جراحي آخر عاجـل ولـم      -٣
يجد الولي، وكانت الحالة ال تحتمل التأخير لتضرر المريض بتركهـا، فعلـى الطبيـب        

  لكـون اآلذن يريـد مـن    عمل اإلجراء استنادا لإلذن األول، فإن فيه داللة على اإلذن؛ 
  )٤(.الطبيب عمل كل ما فيه مصلحة له

                                         
  المبسوط للسرخسي، )١(
  ).٩( انظر السابق، )٢(
 .١٣٥ اإلذن الطبي في العمليات الجراحة، لخرخاش، ص)٣(
 .١٣٥ انظر اإلذن الطبي في العمليات الجراحة، لخرخاش، ص)٤(



 

 )٢٧٤٥(

  :الخاتمة
الحمد هللا أولًا وآخرا، ظاهرا وباطنًا، الحمد هللا الذي بنعمته تتم الـصالحات، الحمـد هللا                

  على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، 
سبحانه إلتمام هـذا    الحمد هللا الذي يسر لي كل عسير، وهداني لما كتبته وكثير، وفقني             

  ).اإلذن الطبي في ضوء القواعد الفقهية : ( البحث المتواضع والذي كان بعنوان
ولقد استفدت كثيرا من بحثي في هذا الموضوع، وتوصلت فيـه لجملـة مـن النتـائج                 

  : أبرزها
رضا المريض أو وليه وقبوله بجملة اإلجراءات       : "هو: أقرب التعاريف لإلذن الطبي   -١

  )١(".الزمة لعالجه، أو اجازتها بعد وقوعها قصد حفظ النفس واستردادهاالطبية ال
قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا      : " أقرب التعاريف للقواعد الفقهية هو أنها      -٢

 )٢(". كلية شرعية عملية
 القواعد الفقهية لها أهمية كبيرة في ضبط المسائل الفقهية، والتنسيق بـين األحكـام               -٣

  .هة، ورد الفروع إلى أصولها، والتسهيل على طالبها إدراكها وأخذها وفهمهاالمتشاب
  . كثير من الفروع الفقهية المنثورة في كتب الفقهاء هي داخلة تحت قواعد فقهية-٤
اندراج تطبيقات اإلذن الطبي في أغلب القواعد الفقهية، وخاصة القواعـد الخمـس             -٥

  .الكلية
إلذن، مما يدل على اهتمـام الفقهـاء بجانـب اإلذن           وجود قواعد فقهية خاصة في ا     -٦

  .واآلذن والمأذون له، والمأذون فيه
وفي نهاية هذا البحث أوصي نفسي وإخواني طلبة العلم باالهتمـام بالقواعـد الفقهيـة               

  .وضبطها، ومحاولة إلحاق الفروع الفقهية بها؛   فإن ذلك أنفع للطالب وأضبط للفروع
ف قواعد فقهية مقارنة على المذاهب فإن ذلك مفيـد لطـالب            كما أوصي الباحثين بتألي   

  .العلم؛   حيث يعرف بذلك تطبيقات الفقهاء لتلك القواعد وكيف ألحقوا الفروع بها
وأوصيهم أيضا باالهتمام بالتطبيقات المعاصرة للقواعد الفقهية؛   فالمـستجدات كثيـرة             

ل ربط العالقة بينهـا وبـين فـروع         وربطها بالقواعد يعين على تقريبها لألفهام، ويسه      
  .الفقهاء قديما

 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                         
  .٢٠ اإلذن الطبي في العمليات الجراحية وأثره، لعصام خرخاش، ص أحكام)١(
  .٥٤ القواعد ليعقوب الباحسين، ص)٢(



– 

  )٢٧٤٦(

  :فهرس المراجع
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق أبو حماد صغير بن أحمد حنيف، مكتبة اإلجماع،  -١

 .ه١٤٢٠، ٢الفرقان ومكتبة الثقافية، عجمان، ط
، دراسة فقهية طبية، لعصام خرخاش، رسـالة        أحكام اإلذن الطبي في العمليات الجراحية وأثره       -٢

 .ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الدراسات اإلسالمية، قسم الشريعة والقانون
دار : الناشر، )هـ٧٧١: المتوفى(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، األشباه والنظائر -٣

 .هـ١٤١١ ، ١: ط، ميةالكتب العل
: ، الناشر)هـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي        األشباه والنظائر،    -٤

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ١: دار الكتب العلمية، ط
 .وليد السعيدان.د/اإلفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية -٥
د بن عبد اهللا بن بهـادر الزركـشي         أبو عبد اهللا بدر الدين محم     البحر المحيط في أصول الفقه،       -٦

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١: دار الكتبي ، ط: ، الناشر)هـ٧٩٤: المتوفى(
 .ه١٩٨٢، عالء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٧
ـ ٨١٦: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني         التعريفات،   -٨ : ، المحقـق  )هـ

لبنان ، –دار الكتب العلمية بيروت    : الناشر. ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر      
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١: ط

: ، المحقق)هـ٣٧٠: المتوفى( ، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور       تهذيب اللغة  -٩
 .م٢٠٠١، ١:  بيروت ، ط–دار إحياء التراث العربي : محمد عوض مرعب، الناشر

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفـر  ، جامع البيان في تأويل القـرآن   -١٠
: طمؤسـسة الرسـالة،   : الناشـر أحمد محمد شاكر،  : المحقق،  ] هـ   ٣١٠ - ٢٢٤[ الطبري،  
   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى ، 

يري ، أبو الحسين مسلم بن الحجـاج بـن مـسلم القـش            الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم     -١١
 دار األفاق الجديدة ـ بيروت+ دار الجيل بيروت : الناشرالنيسابوري، 

دار إحياء  : ، الناشر ، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي       الجامع الصحيح سنن الترمذي    -١٢
 أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق بيروت، –التراث العربي 

 لندوة تطبيق القواعد الفقهية علـى       علي المطرودي، بحث مقدم   .، د جمع القواعد الفقهية الطبية    -١٣
 المسائل الطبية، 

، دار الفكـر،   )ابـن عابـدين   (، محمد أمين المعروف ب      حاشية رد المحتار على الدر المختار      -١٤
 .ه١٤٢١بيروت، 

، محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت،           زاد المعاد في هدي خير العباد      -١٥
 . ه١٤١٥، ٢٧ط



 

 )٢٧٤٧(

: المتـوفى ( أبو عبد اهللا محمد بـن يزيـد القزوينـي            - وماجة اسم أبيه يزيد      ،سنن ابن ماجه   -١٦
 عبد اللّطيف حرز - محمد كامل قره بللي - عادل مرشد -شعيب األرنؤوط  : تحقيق،  )هـ٢٧٣
   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، : طدار الرسالة العالمية، : الناشراهللا، 

ن محمد خالد وابنه محمد طاهر األتاسي الحمصي،       ، الشيخي شرح األتاسي لمجلة األحكام العدلية     -١٧
 .ه١٣٤٩، ١مطبعة حمص، سوريا، ط

ـ ٧٩٣: المتـوفى (، سعد الدين مسعود بن عمر التفتـازاني         شرح التلويح على التوضيح    -١٨ ، )هـ
 .بدون طبعة وبدون تاريخ: مكتبة صبيح بمصر ، ط: الناشر

ن عبد العزيز بـن علـي الفتـوحي    ، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد ب   شرح الكوكب المنير   -١٩
: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: ، المحقق)هـ٩٧٢: المتوفى(المعروف بابن النجار الحنبلي 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، ٢: مكتبة العبيكان ، ط
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             : صحيح البخاري  -٢٠

محمد زهير بن ناصـر   :  إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، المحقق      وسننه وأيامه، محمد بن   
مـصطفى  . شرح وتعليق د  : هـ، مع الكتاب  ١٤٢٢،  ١: دار طوق النجاة، ط   : الناصر، الناشر 

  جامعة دمشق -ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 
 م٢٠٠١ - هـ١٤٢١ولى ، األ: ط ، محمد ناصر الدين األلبانيصحيح وضعيف سنن ابن ماجة -٢١
، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبـد           أنوار البروق في أنواء الفروق    = الفروق   -٢٢

عالم الكتب، بدون طبعة، بـدون  : ، الناشر)هـ٦٨٤: المتوفى(الرحمن المالكي الشهير بالقرافي    
 المعـروف بـابن    تاريخ، معه حاشية إدرار الشروق على أنوار الفروق للشيخ قاسم بن عبد اهللا            

لتصحيح بعض األحكام وتنقيح بعض المسائل، وتهذيب الفروق والقواعد السنية ) هـ٧٢٣(الشاط 
ـ ١٣٦٧(في األسرار الفقهية، للشيخ محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية بمكة المكرمة               ) هـ

 .وفيها اختصر الفروق ولخصه وهذبه ووضح بعض معانيه
عايض الشهراني، بحث مقد لندوة تطبيق القواعد .داتها الطبية، قاعدة ال ضرر وال ضرار وتطبيق -٢٣

 .الفقهية على المسائل الطبية
، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، تحقيق نزيه كمال حماد،          قواعد األحكام في إصالح األنام     -٢٤

 .ه١٤٢١، ١عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، ط
 شـركة   –مكتبة الرشد الريـاض     : اب الباحسين، الناشر  يعقوب بن عبد الوه   القواعد الفقهية ،     -٢٥

 هـ١٤١٨، ١: الرياض للنشر والتوزيع ، ط
محمد مصطفى الزحيلـي، عميـد كليـة        .  ، د  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة      -٢٦

 ١٤٢٧،  ١:  دمـشق، ط   –دار الفكر   :  جامعة الشارقة، الناشر   -الشريعة والدراسات اإلسالمية    
 . م٢٠٠٦ -هـ 

هاني عبد اهللا الجبير، ورقة علمية مقدمة .، دالقواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في العمل الطبي -٢٧
 .لندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية



– 

  )٢٧٤٨(

أبو عبد اهللا محمد بن محمد المقري، تحقيق أحمد بن عبد اهللا بن حميد، مركز إحيـاء                 القواعد،   -٢٨
 .قرى، مكة المكرمة، بدون طبعة وتاريخالتراث اإلسالمي، جامعة أم ال

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشـد،        الكليات في الطب مع معجم بالمصطلحات الطبية العربية،          -٢٩
 .٢٠٠٨، ٢مركز دراسات الوحدة العربية، ضمن دراسات التراث الفلسفي العربي، ط

رويفعى اإلفريقـى   محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور األنصاري ال          لسان العرب،    -٣٠
 .هـ١٤١٤ - ٣:  بيروت ، ط–دار صادر : ، الناشر)هـ٧١١: المتوفى(

شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق خليل محي الدين المـيس،    المبسوط،   -٣١
 .ه١٤٢١، ١دار الفكر، بيروت، ط

 .١٣٠٣ول، ط، لجنة من فقهاء الدولة العثمانية، دار سعادات ايتانبمجلة األحكام العدلية -٣٢
، مصطفى بن أحمد الزرقا الحلبي، مطبعـة الجامعـة     المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية      -٣٣

 .ه١٣٧٧، ٥السوري، دمشق، ط
، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسـد الـشيباني                مسند اإلمام أحمد بن حنبل     -٣٤

د عبد اهللا بن : إشرافوآخرون،  عادل مرشد ، -شعيب األرنؤوط : تحقيق، )هـ٢٤١: المتوفى(
  مؤسسة الرسالة: الناشرعبد المحسن التركي، 

، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمـوي، أبـو            المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      -٣٥
 . بيروت ، بدون طبعة بدون تاريخ–المكتبة العلمية : ، الناشر)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(العباس 

: م مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، تحقيق   إبراهيالمعجم الوسيط،  -٣٦
 .دار الدعوة ، بدون طبعة بدون تاريخ: مجمع اللغة العربية، دار النشر

ـ ٣٩٥: المتـوفى ( ، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الـرازي           معجم مقاييس اللغة   -٣٧ ، )هـ
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بدون طبعة دار الفكر ، : عبد السالم محمد هارون، الناشر: المحقق

، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيـروت،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج     -٣٨
 .بدون تاريخ، وبدون طبعة

، أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسـي،           المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشباني        -٣٩
 .ه١٤١٧، ٣الكتب الرياض، طتحقيق عبد المحسن التركي، دار اعالم 

، محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي، تحقييق تيسير فائق أحمد محمـود،              المنثور في القواعد   -٤٠
 .ه١٤٠٥، ٢١وزارة األوقاف، الكويت، ط

، ٤، محمد صدقي بن أحمد البورنـو، مؤسـسة الرسـالة، ط           الوجيز في إيضاح القواعد الكلية     -٤١
 .ه١٤١٦



 

 )٢٧٤٩(

  
  
  

  
  

  
  
  

  :المقدمة
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا 

   ، أما بعد.محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته وسار على سنته إلى يوم
 البنه وهو يعظه – عليه السالم –فقد تحدث القرآن الكريم عن وصايا لقمان 

نها شأن السور المكية التى تدعو إلى اإليمان باهللا في سورة لقمان وهي سورة مكية شأ
عز وجّل وإفراده بالعبودية والوحدانية وكما بينت السورة أن الغيب هللا عز وجّل فعنده 
علم الساعة وإنزال المطر من السماء فتحي به األرض بعد مواتها والعلم بما في 

   . أرض تموت وما تدرى نفس ما تكسب غداً وما تدري نفس بأى،األرحام
وفى هذا البحث نوضح وصايا لقمان البنه وهو يعظه وأثر العمل بها دراسة 

 وتشتمل هذه الوصايا على التحذير من الشرك باهللا عز وجّل وطاعة ،موضوعية
 واألمر بالمعروف ، وإقامة الصالة،ومراقبة اهللا تبارك وتعالي فى السر والعن. الوالدين

على المصائب فإن ذلك من عزائم األمور والتحذير من والنهي عن المنكر، والصبر 
   : ونورد توضيح ذلك يما يلي، واألمر بالتواضع في المشي والكالم،الكبر والعجب

 
 

 
 

  األستاذ المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية
   جامعة جنوب الوادي–داب كلية اآل

  



– 

  )٢٧٥٠(

  : إتيان لقمان الحكمة
ومن يشْكُر فَِإنَّما يشْكُر  ولَقَد آتَينَا لُقْمان الِحكْمةَ َأِن اشْكُر ِللَِّه" قال تعالي 

   .)١("ومن كَفَر فَِإن اللَّه غَِني حِميد  ِسِهِلنَفْ
 إن لقمان هو ابن باعوراء بن ناحور بن تارح وهو أزر :قال علماء التفسير

"  وكان نوبياً من أهل ، وقيل هو لقمان بن عتقاء بن سرون– عليه السالم –أبو إبراهيم 
آزر عاش ألف سنة وأدركه داود  وقيل من أوالد –ابن أخت أيوب أو ابن خالته " إيلة 

 وكان يفتي قبل مبعث داود فلما بعث قطع الفتوى .عليه الصالة والسالم وأخذ عنه العلم
   .)٢(" فقيل له فقال أال اكتفي إذا كفيت 

   :صفته
 كان – وقيل أسود من سودان مصر وقال مجاهد ،قيل كان لقمان عبداً حبشياً

 وذكر علماء التفسير فى .)٣("على بنى إسرائيل قاضيا .غليظ الشفتين مشقق القدمين
   .)٤( نجاراً: والثالث. راعياً: والثاني. قيل كان خياطاً،صناعته ثالثة آراء

فقال اإلمام ابن كثير إن المراد من " الحكمة"واختلف علماء التفسير فى معني 
   .)٥(الفهم والعلم والتعبير" الحكمة"

حكمة توفيق العمل بالعلم فكل من أوتي ويرى اإلمام الرازى أن المراد بال
   .)٦(توفيق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة

المراد بالحكمة هى الصواب فى المعتقدات والفقه فى  " :وقال اإلمام القرطبي
   .)٧("الدين والعقل

                                         
 ) ١٢(سورة لقمان آية )١(
، التحريـر  ١٩٩٥، ط دار الكتب العلمية،  ٢/٣١٧ير اإلمام النسفي المسمي مدارك التنزيل وحقائق التأويل ج        تفس) ٢(

 .  ط دار سحنون للنشر والتوزيع٨/١٤٦والتنوير البن عاشور ج

 م٢٠٠٩ ط دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ٣/٨٥زاد المسير فى علم التفسير البن الجوزى ج)٣(
  ٣/٨٥، زاد المسير ج١٥٠-٨/١٤٩ير والتنوير البن عاشور جالتحر)٤(

  ٣/٥٥٣تفسير اإلمام ابن كثير ج)٥(
 م ١٩٩٠، ط دار الكتب العلمية ٢١/١٢٧مفاتيح الغيب لإلمام الرازي ج)٦(

 ما ٢/٣١٨م، ويقول اإلمام النسفى ج٢٠٠٩، ط الثانية ٤٧-١٤/٤٦الجامع ألحكام القرآن الكريم لإلمام القرطبي ج)٧(
 . إن الرجل ال يكون حكيما حتى يكون حكيما فى قوله وفعله ومعاشرته وصحبته" نصه 



 

 )٢٧٥١(

وعلى هذا يكون " النبوة"وذهب عكرمة والشعبي إلى أن معني الحكمة هى 
قت على النبوءة فى كثير من اآليات القرآنية كقوله تعالي فى لقمان نبياً ألن الحكمة اطل

ومن " وفسرت الحكمة فى قوله .)١(" وفَصَل الِخطَاِب  وآتَينَاه الِحكْمةَ"داود عليه السالم 
وأن الحكمة معرفة حقائق ، بما يشمل النبوءة)٢("يْؤتَ الِحكْمةَ فَقَد ُأوِتي خَيراً كَِثيراً

 ألنها علم بالحقائق مأمون من أن يكون ،لى ما هى عليه وأعالها النبوءةاألشياء ع
مخالفاً لما هي عليه من نفس األمر، إذ النبوءة متلقاه من الذى ال يعزب عن علمه 

   .)٣("شئ
والراجح ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن لقمان كان حكيما صالحاً ولم 

   .لقوم وخيارهم حسباً ونسباً وخلقه وحرية ألن الرسل تبعث من عالية ا،يكن نبياً
 على ما أتاه اهللا ومنحه ووهبه – عز وجّل –أمرناه أن يشكر اهللا " أن اشكر هللا"

   .)٤(من الفضل الذى خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه
أى غني عن العباد حتى ال يتضرر بذلك ولو " ومن كفر فإن اهللا غني حميد"

 - ض كلهم جميعاً، فإنه الغني عمن سواه فال إله إال اهللا وال نعبد إال إياهكفر أهل األر
إن اهللا غير محتاج إلى شكر حتي ال يتضرر بكفران الكافر وهو  ":ويقول اإلمام الرازى

 والحاصل أن شكر القلب ،)٥("في نفسه محمود سواء شكره الناس أو لم يشكروه
ن الطاعة ورؤية العجز فى الكل دليل قبول المعرفة وشكر اللسان الحمد وشكر األركا

   .)٦("الكل
 بدأ لقمان عليه السالم وصيته البنه باألهم :النهي عن الشرك باهللا عز وجّل

وهو   وِإذْ قَاَل لُقْمان البنه" فقال تعالي – عز وجّل –وهو التحذير من الشرك باهللا 
 فالشرك قبيح وظلم صارخ ألنه )٧("ن الشِّرك لَظُلْم عِظيميِعظُه يا بنَي الَ تُشِْرك ِباللَِّه ِإ

                                         
 ) ٢٠(آية ) ص(سورة )١(

 ) ٢٦٩(آية ) البقرة(سورة )٢(

، أحكام القرآن ألبي بكر محمد بن عبد اهللا المعـروف بـابن العربـي               ٨/١٤٩التحرير والتنوير البن عاشور ج    )٣(
 . م٢٠٠٢ ط دار المنار، ٣/٥٠٠ج

  ٣/٣٥٣تفسير اإلمام ابن كثير ج)٤(
  ٣/٨٥، زاد المسير في علم التفسير، ج٢١/٥٥٣مفاتيح الغيب لإلمام الرازي ج)٥(

  ٢/٣١٨تفسير اإلمام النسفى ج)٦(

 ) ١٣(آية ) لقمان(سورة )٧(



– 

  )٢٧٥٢(

وضع الشئ في غير موضعه فمن سوى بين الخالق والمخلوق وبين اإلله والصنم فهو 
بال شك أحمق الناس وأبعدهم عن منطق العقل وحرى أن يوصف بالظلم ويجعل فى 

"  ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم"تعالي  ويقول اإلمام النسفي عند تفسير قوله )١("عداد البهائم
   .)٢(ألنه تسوية بين من ال نعمة إال وهى منه وبين من ال نعمة له أصال

 من شركته فى األمر أشركه شركاً وشركه إذا صرت له :والشرك فى اللغة
 وشركت بينهما في المال تشريكا وأشركته فى ،شريكا وجمع الشريك شركاء وأشراك

   .)٣("ع جعلته لك شريكاً والشرك اسم من أشرك باهللا إذا كفر بهاألمر والبي
   :واصطالحاً

 الشرك هو أن يتخذ له سبحانه :فقد عرفه اإلمام األكبر محمود شلتوت فقال
وتعالي شريكاً فيما هو من خصائص األلوهية وهي السلطة الغيبية المهيمنة وراء 

 فهذه .صول على المحبوب ودفع المكروهاألسباب والسنن التى يتعلق بها الرجاء فى الح
السلطة هللا وحده خالق المحبوب والمكروه وخالق األسباب وحاكمها ومدبرها ليس منها 
شئ ألحد سواه ال بطريق الذات وال بطريق المنع والعطاء حتى يصح أن يدعي أو 

 اهللا  وعلى هذا فمن اعتقد أن شيئا من هذه السلطة لغير–يتجه إليه الخوف أو الرجاء 
   .)٤("فقد أشرك باهللا

ويرى اإلمام أبو بكر الجزائري أن الشرك ضد التوحيد كالكفر ضد اإليمان 
 عز وجّل –فالشرك فى ربوبية اهللا تعالي وأسمائه وصفاته تكذيب هللا تعالي وكذب عليه 

ه  وفى عبادته تأليه لغيره سبحانه وتعالي وتأليه غير اهللا كفر وتكذيب هللا تعالي فى قول–
 وتكذيب اهللا )٦("فَاعلَم َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ". وفي قوله تعالي)٥("شهد اهللا أنه ال إله إال هو"

   .)٧( كفر بال شك–تعالي 

                                         
  ٢/٤٩١صفوة التفاسير للشيخ الصابوني ج)١(

  ٢/٣١٨تفسير اإلمام النسفى ج)٢(

، القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز ١١٨شين باب الشين مع الراء وما بثلثهما ص المصباح المنير كتاب ال)٣(
 ٢٠١٥ ط دار ابن الجوزي ص ٧٦٧أبادي باب الكاف فصل الشين ص 

 . م٢٠٠٤، ط دار الشروق ٣١٢تفسير القرآن الكريم األجزاء العشرة األولي لإلمام األكبر محمود شلتوت ص )٤(
 ). ١٨(ة آي) آل عمران(سورة )٥(

 ) ١٩(آية ) محمد(سورة )٦(

  ٦٦عقيدة المؤمن ألبي بكر الجزائري ص )٧(



 

 )٢٧٥٣(

  : ووصف الشرك باهللا بالظلم العظيم
ولَم يلِْبسوا   الَِّذين آمنُوا"فعن علقمة عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال لما نزلت 

 صلي اهللا – قال أصحاب رسول اهللا )١(" يمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئك لَهم اَألمنُوهم مهتَدونِإ
   .)٢(" ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم "-  عز وجّل –فأنزل اهللا " عليه وسلم أينا لم يظلم 

   :وقسم علماء العقيدة الشرك إلى ثالثة أقسام
 وهو الذى يخرج اإلنسانية من مكانتها وينزل بها :بر الشرك األك:القسم األول

 والشرك )٣("كأنما خرت من السماء فتخطفها الطير أو تهوى بها الريح فى مكان سحيق
 ِإن اللَّه الَ يغِْفر َأن يشْرك "األكبر توعد اهللا عز وجّل صاحبه بالعذاب األليم قال تعالي 

 ذَِلك ونا دم غِْفريِظيماًِبِهوى ِإثْماً عِباللَِّه فَقَِد افْتَر شِْركن يموشَاءن يكما أن )٤(" ِلم 
وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك   ولَقَد ُأوِحي ِإلَيك"الشرك باهللا عز وجّل محبط للعمل قال تعالي 

لُكمع طَنبحكْتَ لَيَأشْر لَِئن الخَاِسِرين ِمن لَتَكُونَنِباللَِّه " وقال تعالي )٥(" و شِْركن يمو 
  . )٦(" فَكََأنَّما خَر ِمن السماِء فَتَخْطَفُه الطَّير َأو تَهِوي ِبِه الريح ِفي مكَاٍن سِحيٍق

 قال عبد اهللا قال رجل :وورد فى الحديث الصحيح عن عمرو بن شرحبيل قال
قال ثم أى ؟ قال " أن تدعو هللا نداً وهو خلقك :؟ قاليا رسول اهللا أى الذنب أكبر عند اهللا
 ونداً هو )٧(" أن تزانى حليلة جارك: ثم أى قال:قال" أن تقتل ودك مخافة أن يطعم معك

الشبه ويقال ند ونديد والحديث دليل على أن أعظم المعاصي الشرك ثم القتل بغير الحق 
  .)٨("ثم تختلف الكبائر باختالف مفاسدها الناشئة عنها

                                         
 ). ٨٢(آية ) األنعام(سورة )١(
 وأخرجه أيضا فى كتاب تفسير القرآن       ٧٠-١/١٦أخرجه اإلمام البخاري فى كتاب اإليمان باب ظلم دون ظلم ج          ) ٢(

 ٢٣٧-٣/٢٣٦ج"  عظيم ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم" باب تفسير سورة لقمان باب 

  ٣١٤تفسير اإلمام األكبر محمود شلتوت ص )٣(
 ). ٤٨(آية ) النساء(سورة )٤(

 ). ٦٥(آية ) الزمر(سورة )٥(
 ). ٣١(آية ) الحج(سورة )٦(

  ١/٥١أخرجه اإلمام مسلم فى كتاب اإليمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده ج)٧(

  ٤/٢٩٠سبل السالم للصنعاني ج)٨(



– 

  )٢٧٥٤(

 والَِّذين الَ يدعون مع اللَِّه  "– عز وجّل –وتصديقا لهذا الحديث يقول المولي 
الَ ِإلَهاً آخَرقّ وِإالَّ ِبالْح اللَّه مرالَِتي ح النَّفْس قْتُلُونالَِ يو نُونزلْقَ  يي ْل ذَِلكفْعن يمو

  . )١(" َأثَاماً
ى ال يغفر لصاحبه عباده األصنام واألوثان والسجود ومن الشرك األكبر الذ

 وقص علينا القرآن الكريم أن قوم نوح عليه -  عز وجّل–للشمس والقمر من دون اهللا 
 والَ سواعاً والَ وداَ تَذَرن والَ  وقَالُوا الَ تَذَرن آِلهتَكُم"السالم عبدوا األصنام قال تعالي 

   .)٢(" ونَسراً ويعوقَ يغُوثَ
صنم " وال يغوث"على صورة امرأه " وال سواعاً"صنم على صورة رجل " وداً"

على صورة نسر وهذه األصنام " ونسرا"على صورة فرس " ويعوق"على صورة أسد 
الخمسة على الخصوص أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم ثم انتقلت من قوم نوح إلى 

   . ونسر لحمير،غوث لمذحج ويعوق لمرادالعرب فكان ود لكلب وسواع لهمدان وي
وقيل هى أسماء رجال صالحين كان الناس يقتدون بهم بين آدم ونوح فلما 
ماتوا صورهم ليكون ذلك أدعي لهم إلى العباده فلما طال الزمان قال لهم إبليس إنهم 

   .)٣("كانوا يعبدونهم فعبدوهم
وثان ومنهم من كان يعبد وكان قوم إبراهيم عليه السالم يعبدون األصنام واأل
 قال تعالي – عز وجّل –النجوم والكواكب والشمس والقمر ويسجدون لها من دون اهللا 

"اكةً ِإنِّي َأرنَاماً آِلهَأتَتَِّخذُ َأص رَألِبيِه آز اِهيمرِإذْ قَاَل ِإبِبيٍن  والٍل مِفي ض كمقَو٤(" و( ، 
ِإذْ قَاَل َألِبيِه  ذْكُر ِفي الِكتَاِب ِإبراِهيم ِإنَّه كَان ِصديقاً نَِّبيا وا"وقال تعالي فى سورة مريم 
عمسا الَ يم دبتَع ِت ِلما َأبالَ يو ِصربالَ يو  ِني ِمناءج ِت ِإنِّي قَدا َأبئاً يشَي نكغِْني عي
 يا َأبِت الَ تَعبِد الشَّيطَان ِإن الشَّيطَان كَان .ك ِصراطاً سِوياالِعلِْم ما لَم يْأِتك فَاتَِّبعِني َأهِد

ِصياِن عمحطَاِن.ِللرِللشَّي ِن فَتَكُونمحالر نم ذَابع كسمِت ِإنِّي َأخَافُ َأن يا َأبي  ِلياو. 
 قَاَل سالم .واهجرِني مِليا ِهيم لَِئن لَّم تَنتَِه َألرجمنَّكقَاَل َأراِغب َأنْتَ عن آِلهِتي يا ِإبرا

                                         
 ).   ٦٨(آية ) الفرقان(سورة )١(
 ). ٢٣(آية ) نوح(سورة )٢(

  ط المكتبة التوفيقية ١/٦٩، قصص األنبياء لإلمام ابن كثير ج٢/٧٣٢تفسير اإلمام النسفى ج)٣(

 ). ١١٤(آية ) األنعام(سورة )٤(



 

 )٢٧٥٥(

ِفياِبي ح كَان ي ِإنَّهبر لَك تَغِْفرَأسس كلَيع.تَِزلُكُمَأعوِن اللَِّه  وِمن د ونعا تَدمو  وعَأدو
ي شَِقياباِء رعِبد ى َأالَّ َأكُونسي عب١("ر( .  

 والمجادلة بين سيدنا إبراهيم عليه السالم وبين أبيه المشرك ففى هذه المحاورة 
 فدعا إبراهيم أباه إلى الحق ،الذى يعبد األصنام واألوثان من دون اهللا الواحد القهار

 وبين بطالن ما هو عليه من عباده األصنام التى ،والتوحيد بألطف عبارة وأحسن إشارة
دها وال تبصر مكانه فكيف تغني عنه شيئا أو تفعل به خيرا من رزق ال تسمع دعاء عاب

والْقَمر  والشَّمس والنَّهار  وِمن آياِتِه اللَّيُل "– عز وجّل – ويقول المولي )٢("أو تصر
   .)٣(" ِإياه تَعبدونواسجدوا ِللَِّه الَِّذي خَلَقَهن ِإن كُنتُم ِللْقَمِر والَ الَ تَسجدوا ِللشَّمِس

وقص القرآن الكريم فى سورة النجم أسماء ألصنام كانت قريش تعبدها من 
   .)٤(" ومنَاةَ الثَّاِلثَةَ اُألخْرى.والْعزى  َأفَرَأيتُم الالَّتَ"دون اهللا عز وجّل قال تعالي 

 .يف بالطائفوالالت والعزى ومناة أصنام لهم وهى مؤنثات فالالت كانت لثق
 والعزى كانت لغطفان وهى ثمرة وأصلها تأنيث األعز ،وقيل كانت بنخلة تعبدها قريش

 ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة وقيل لثقيف وسميت مناة ،وقطعها خالد بن الوليد
   .)٥(ألن دماء النسائك كانت تمني عندها أى تراق

 وعليها بيت بالطائف ويقول اإلمام ابن كثير إن الالت صخرة بيضاء منقوشة
له أستار وسدنه وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها 

   .على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش
بتشديد التاء " الالت"وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرءوا 

يق فلما مات عكفوا على قبره وفسره بأنه كان رجالً يلت للحجيج فى الجاهلية السو
  . )٦(فعبدوه

                                         
 ). ٤٧-٤١(اآليات من ) مريم(سورة )١(

قد نعي " ما نصه   ٢٧سالم عقيدة وشريعة لإلمام محمود شلتوت ص      ، اإل ١/١٣٠قصص األنبياء لإلمام ابن كثير ج     )٢(
القرآن كثيرا على من عدد اإلله فاتخذ إلهين اثنين أو عبد شيئا من الخلق كالشمس والقمر واألصنام وحرك عقول 

 . المعددين لإلله إلى النظر فيما يوجب وحده المعبود وحدة تامة كاملة

 ). ٣٧(آية ) فصلت(سورة )٣(
 ). ٢٠-١٩(آية ) النجم(ة سور)٤(

 . ٢/٦١٤تفسير اإلمام النسفى ج)٥(

  ٣/٢٧٤، صفوة التفاسير للشيخ الصابونى ج٣٢٥-٤/٣٢٤تفسير اإلمام ابن كثير ج)٦(



– 

  )٢٧٥٦(

فالشرك بجميع أسبابه وصوره وألوانه شذوذ فى اإلنسانية ونوبة مرضية تلحق 
العقل البشري فتجعله يتخبط فى عبادته وتدينه وليس الشرك ظاهرة انحراف وآية شذوذ 

وال خاصة بزمن محمد صل اهللا عليه وسلم وال بقومه وال بعباده األحجار واألصنام 
 وإنما هو ظاهرة ترسخ جذورها وتمتد عروقها فى جوف ،بعباده الشمس والقمر

اإلنسانية الفاسدة الالهية مادامت تخطو على جسر هذه الحياة إلى أن تقع فى دائرة 
  .)١( حياة النعيم أو الجحيم.الحياة األخرى

  ": الرياء والسمعة"الشرك األصغر 
ى أطالق أحدهما وإرادة كل منهما لمآل الرياء وفى معناه السمعة وقد توسع ف

أمرهما إلى عدم اإلخالص فالمرائي يظهر العمل ليراه الناس ويستحسنوه فى مقام 
اإليناس والمسمع يفعل الفعل ليسمعه الخلق وليس فى غرضه رضي الحق إذا وقع فى 

بت عمل من األعمال فى أوله أو أثنائه قبل اإلكمال فإنه يبطل أجر ذلك العمل بل يث
 والمولي سبحانه وتعالي يقول )٢("ورزه حيث ظلم نفسه بوضع الشئ في غير موضعه

   .)٣(" يشِْرك ِبعباده ربِه َأحداً والَ فَمن كَان يرجو ِلقَاء ربِه فَلْيعمْل عمالً صاِلحاً"
قصد أى ال شركا جليا وال خفيا وفيه إيماء إلى أنه إذا قصد الرياء والسمعة و

الطاعة والعباده جميعاً يوصف بالشركة مطلقا لغلبة أحدهما على اآلخر أو التسوية 
   .)٤("بينهما فإنه يبطل أجره ويثبت وزره

 قال . قال– رضى اهللا عنه –وثبت فى الحديث الصحيح عن أبي هريرة 
 أنا أغني الشركاء "– سبحانه وتعالي –رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن رب العزة 

   .)٥("عن الشرك فمن عمل عمالً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

                                         
 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ٣١٤تفسير العشر األجزاء األولي للشيخ محمود شلتوت ص )١(

  ١٩٩٩ار الحديث  ط د١٦٠-١٥٩حسن آل الشيخ ص

، مكتبـة  ١٥١شرح الفقه األكبر ألبي حنيفة النعمان تأليف المال على بن سلطان تحقيق أبي اسحاق المصري ص   )٢(
 اإليمان 

 ). ١١٠(آية ) الكهف(سورة )٣(
  ١٥١شرح الفقه األكبر ألبي حنيفة ص )٤(

، وأخرجه اإلمام ابن ماجه ٢/٨٢٣ير اهللا جأخرجه اإلمام مسلم فى كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك فى عمله غ)٥(
  ٤٤١فى كتاب الزهد باب الرياء والسمعة ص 



 

 )٢٧٥٧(

 قال رسول .وعن أبي سعد بن أبي فضالة األنصاري وكان من الصحابة قال
إذا أجمع اهللا األولين واآلخرين ليوم القيامة ال ريب فيه نادى " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 من عند غير اهللا فإن اهللا أغني مناٍد من كان أشرك فى عمل عمله هللا فليطلب ثوابه
  .)١("الشركاء عن الشرك

 لم – صلي اهللا علية وسلم –وعن سلمه قال سمعت جندباً يقول قال النبي 
:  غيره فدنوت منه فسمعته يقول– صلي اله عليه وسلم –أسمع أحداً يقول قال النبي 

   .)٢(" يرائي اهللا به من سمع سمع اهللا به ومن يرائي" صلي اهللا عليه وسلم –قال النبي
   : وقسم اإلمام العز بن عبد السالم التسمع إلى قسمين

 تسميع الصادقين أن يعمل الطاعة خالصة هللا ثم يظهرها ويسمع الناس :أحدهما
 تسميع الكاذبين وهو أن : الثاني. وهذا محرم.بها ليعظموه ويوقروه وينفعوه وال يؤذوه
وصمت ولم يصم وحججت ولم يحج وغزوت يقول صليت ولم يصل وزكيت ولم يزك 

إثم الكذب فأتي بمعصيتين "  وهذا أشد ذنبا من األول زاد على إثم التسمع –ولم يغر 
   .قبيحتين بخالف األول فإنه إثم التسميع وحده

وكذلك لو راءي بعباده من العبادات ثم سمع بها موهما إلخالصها فإنه يأثم 
أشد إثما من الكاذب الذى لم يفعل ما سمع به ألن هذا بالتسميع والرياء جميعا وإثم هذا 

   .)٣("إثم بريائه وتسميعه وكذبه ثالثة آثام
والرياء والمن واألذي يبطل األعمال فإن عرض لهذه األعمال من الصدقات 

 فالرياء يمنع انعقادها سببا للثواب والمن واألذى .ما يبطلها من المن واألذى والرياء
 فمثل صاحبها وبطالن عمله كمثل الحجر األملس عليه .كان سببا لهيبطل الثواب الذى 

   .)٤("تراب فأصابه المطر الشديد فتركه صلداً ال شئ عليه

                                         
، وقال أبو عيسي هذا حديث حسن غريب ال نعرفه       ٨١٩سنن الترمذى كتاب التفسير باب ومن سورة الكهف ص          )١(

حسنة اإلمام ، و ٤٤١إال من حديث محمد بن بكر، وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد باب الرياء والسمعة ص                 
 . األلباني

، أخرجه اإلمام مسلم فى كتاب الزهد والرقـائق  ٤/١٨٢أخرجه البخارى فى كتاب الرقائق باب الرياء والسمعة ج       )٢(
 صلي –قال رسول اهللا : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال" بلفظ ٢/٨٢٣باب من أشرك فى عمله غير اهللا ج

 " من راءى راءى اهللا به من سمع سمع اهللا به و" اهللا عليه وسلم 

  ١٠٠-١/٩٩قواعد األحكام للعز بن عبد السالم ج)٣(

 .  مكتبة مصر١٩٩٩ ط١/١٤٥أعالم الموقعين عن رب العالمين لإلمام ابن الجوزى ج)٤(



– 

  )٢٧٥٨(

واَألذَى كَالَِّذي ينِفقُ   يا َأيها الَِّذين آمنُوا الَ تُبِطلُوا صدقَاِتكُم ِبالْمن"قال تعالي 
والْيوِم اآلِخِر فَمثَلُه كَمثَِل صفْواٍن علَيـِه تُراب  ْؤِمن ِباللَِّهيَ وال مالَه ِرَئاء النَّاِس

هابوا فََأصبا كَسمٍء ملَى شَيع ونقِْدرلْداً الَّ يص كَهاِبٌل فَتَرو  مِدي القَوهالَ ي اللَّهو
١(" الكَاِفِرين(.   

  : الشرك الخفي
 صلي اهللا عليه –بيب النمل وقد اشار إليه رسول اهللا ويدخل فى اإلنسان كد

 فعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه عن أبي سعيد –وسلم 
الخدرى قال خرج علينا رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال 

 فقال :ل قلنا بليقا" أال أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال" فقال 
   .)٢("الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صالته لما يري من نظر رجل"

  :أثر العمل بالوصية األولي النهي عن الشرك باهللا عز وجّل
 –إن آثارا طيبة تنتج عن العمل بوصية النهي عن الشرك باهللا تبارك وتعالي 

   :تتمثل فيما يلي
ففي الحياة الدنيوية يعيش المؤمن عيشة هنيئة محفوفة  الفوز بسعادة الدارين :أوال

 وفى اآلخرة الفوز بجنة عرضها – عز وجّل –باإليمان والتوحيد وإخالص العمل هللا 
   .كعرض السموات واألرض

 يمكن لعباده المؤمنين الموحدين – عز وجّل – دوام التمكين فى األرض فإن اهللا :ثانيا
وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفي اَألرِض   الَِّذين آمنُوا ِمنكُم وعد اللَّه ":قال تعالي

ِلِهمِمن قَب تَخْلَفَ الَِّذينا اسكَم مى لَهتَضالَِّذي ار مِدينَه ملَه كِّنَنملَيِد  وعب نم ملَنَّهدبلَيو
 فدوام التمكين واالستخالف فى األرض .)٣(" يشِْركُون ِبي شَيئاًخَوِفِهم َأمناً يعبدونَِني الَ

 ومحياي ونُسِكي  قُْل ِإن صالِتي" قال تعالي .منوط بإخالص العباده هللا رب العالمين
الَِمينالع باِتي ِللَِّه رممو.لَه تُ  الَ شَِريكُأِمر ِبذَِلكِل وسُل المَأنَا َأوو٤("ِمين(.   

                                         
 ) ٢٦٤(سورة البقرة آية )١(
 د به ابن ماجه  وقال األلباني حديث حسن انفر٤٤٢أخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد باب الرياء والسمعة ص)٢(

 ) ٥٥(سورة النور آية )٣(

 ) ١٦٣ -١٣٢(سورة األنعام آية )٤(



 

 )٢٧٥٩(

وُأِمرتُ َألن َأكُون . قُْل ِإنِّي ُأِمرتُ َأن َأعبد اللَّه مخِْلصاً لَّه الدين" وقال تعالي 
ِلِمينسَل الم١("َأو(.   

ويِقيموا   وما ُأِمروا ِإالَّ ِليعبدوا اللَّه مخِْلِصين لَه الدين حنَفَاء"وقال تعالي 
كَاةَ الةَالصْؤتُوا الزيِة  ومالقَي ِدين ذَِلك٢("و(.   

 فى حديث معاذ بن جبل – صلي اهللا عليه وسلم –وهذا ما أكده رسول اهللا 
هل تدرى ما حق اهللا " فقال له يا معاذ – صلي اهللا عليه وسلم –حينما كان رديف النبي 

حق اهللا "سول اهللا صلي اهللا عليه قال ر" على عباده وما حق العباد على اهللا إذا فعلوه
أن ال على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا وحق العباد على اهللا إذا فعلوه 

  )٣("يعذبهم
 عز –فباإليمان والتوحيد وإخالص العباده هللا رب العالمين ينال العبد رضا اهللا 

رضي اهللا  – ويفوز بجنة عرضها السموات واألرض فعن جابر بن عبد اهللا –وجّل 
من لقي اهللا ال يشرك به شيئا دخل " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم –عنه قال 

  .)٤("الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار
  : اإلحسان إلى الوالدين

بعد دعوة لقمان البنه إلى النهي عن الشرك جاءت اآليات تتحدث عن الوصية 
 عنه فقال لقمان – أخبر اهللا به –ابنه  وقيل إن هذا مما أوصي به لقمان –بالوالدين 

البنه ال تشرك باهللا وال تطع فى الشرك والديك فإن اهللا وصي بهما فى طاعتهما مما ال 
   .يكون شركاً ومعصية هللا تعالي

والصحيح أن هاتين اآليتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص وعليه جماعة 
 والعمل على برهما أمر من اهللا تبارك  فاإلحسان إلى الوالدين وأكرامهما)٥(المفسرين

 وقَضى ربك َأالَّ تَعبدوا ِإالَّ ِإياه" عز وجّل في سورة اإلسراء –وتعالي إذ يقول اهللا 
لُغَنبا ياناً ِإمسِن ِإحياِلدِبالْوا ُأفٍّ وما فَالَ تَقُل لَّهمِكاله ا َأومهدَأح رالِكب كِعند 

                                         
 ) ١٢-١١(سورة الزمر آية )١(

 ) ٥٠(آية ) البينة(سورة )٢(
  ٤/١٨٢صحيح البخارى كتاب الرقائق باب من جاهد نفسه فى طاعة اهللا ج)٣(

  ١/٥٣صحيح مسلم كتاب اإليمان باب من مات ال يشرك باهللا شيئا ج)٤(

  ٢٠٠١، ط دار المنار ١٩٧، اسباب النزول للوحدى ص ١٤/٤٩الجامع ألحكام القرآن الكريم ج)٥(



– 

  )٢٧٦٠(

اومهرالً كَِريماً الَتَنْها قَومقُل لَّهِة.ومحالر الذُّلِّ ِمن نَاحا جملَه اخِْفضو   بقُل رو
 ووصينَا اِإلنسان " وقال تعالي فى سورة األحقاف .)١(" ارحمهما كَما ربياِني صِغيراً

   .)٢("ِبواِلديِه ِإحساناً
 حيث بين أن أفضل األعمال – صلي اهللا عليه وسلم –ه رسول اهللا وهذا ما أكد

 الصالة لوقتها ثم بر الوالدين فقد ثبت فى الصحيح عن عبد اهللا – عز وجّل –إلى اهللا 
 أى العمل أحب إلى اهللا ؟ – صلي اهللا عليه وسلم – سألت النبي – رضي اهللا عنه –

 ثم أى ؟ قال الجهاد فى سبيل :الدين قالبر الو"قال " أى"ثم "قال الصالة على وقتها 
   .)٣("اهللا

 –كما بينت السنة المطهرة أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر فعن أبي بكرة 
 صلي اهللا عليه وسلم أال أنبئكم بأكبر – قال رسول اهللا : عن أبيه قال–رضى اهللا عنه 

لوالدين وكان متكئا فجلس ال شراك باهللا وعقوق ا" الكبائر قلت بلي يا رسول اهللا قال 
أال وقول الزور وشهادة الزور أال وقول الزور وشهادة الزور فمال زال يكررها "فقال 

   .)٤("حتى قلنا ليته سكت
 صلي اهللا – قال رسول اهللا : قال– رضى اهللا عنهما –وعن عبد اهللا بن عمرو 

 وكيف يلعن الرجل عليه وسلم أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول اهللا
   .)٥("والديه ؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه

فيشير الحديث إلى تحريم التسبب فى أذية الوالدين وشتمهما ويأثم من يفعل 
   .ذلك

                                         
 ) ٢٣(آية ) اإلسراء(سورة ) ١(

 ) ١٥(آية ) األحقاف(سورة ) ٢(
، وأخرجه اإلمام الترمذى فى كتـاب البـر         ٤/٦٩ باب البر والصلة ج    –أخرجه اإلمام البخارى فى كتاب األدب       )٣(

 صلي – بلفظ عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا ٥٠٤ء في بر الوالدين صوالصلة باب ما جا
الصالة لميقاتها، قلت ماذا يا رسول اهللا ؟ قال بـر  :  فقلت يا رسول اهللا أى األعمال أفضل؟ قال   –اهللا عليه سلم    

 "الوالدين

وأخرجه اإلمام الترمذى فى كتاب البر الصلة ، ٤/٧٤البخارى كتاب البر والصلة باب عقوق الوالدين من الكبائر ج)٤(
 ٥٠٥باب ما جاء فى عقوق الوالدين ص

، وسـبل الـسالم للـصنعاني       ٤/٦٩أخرجه اإلمام البخارى فى كتاب البر والصلة باب ال يسب الرجل والديه ج            )٥(
  ٤/٢٩٠ج



 

 )٢٧٦١(

 فعن –ومن صور البر بالوالدين االنفاق عليهما إذا كانا فقيرين ال مال لهما 
 – صلي اهللا عليه وسلم –لت قال رسول اهللا عمارة ابن عمير عن عمته عن عائشة قا

 ومن البر بالوالدين بعد موتهما )١("إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم"
 وصلة الرحم التى ال توصل إال بهما فعن أبي  أسيد مالك ،الدعاء لهما إكرام صديقهما

 إذ جاءه رجل من بني –  صلي اهللا عليه وسلم–بينما نحن عند النبي : "بن ربيعة قال
أبقي من بر أبوي شئ أبرهما به من " صلي اهللا عليه وسلم –سلمة فقال يا رسول اهللا 

الصالة عليهما واالستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما "بعد موتهما قال نعم 
  والحديث وإن كان ضعيفا فإن)٢("وإكرام صديقهما وصلة الرحم التى ال توصل إال بهما

 وقُل رب "له شاهد من القرآن الكريم إذ يقول اهللا تعالي فى آخر آية اإلحسان بالوالدين 
 رب اغِْفر ِلي"  وقد دعا نوح عليه السالم لوالديه قال )٣("ارحمهما كَما ربياِني صِغيراً

ياِلدِلوْؤِمناً وم ِتييخََل بن دِلمو ْؤِمِنينِللْمْؤِمنَاِت والْماراً وِإالَّ تَب الَتَِزِد الظَّاِلِمين٤("و(.   
 قال رسول : قال– رضى اهللا عنهما –وفى صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمر 

 وورد بلفظ آخر عند )٥(أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه "– صلي اهللا عليه وسلم –اهللا 
   .)٦(" ل ود أبيه بعد أن يوليإن من أبر البر صلة الرجل أه"اإلمام مسلم أيضا 

"هُأم لَتْهملَى  حناً عهٍن وهأى ضعفا على ضعف والمعنى لزمها بحملها  " و
 ألن الحمل كلما ازداد ، من حين الحمل إلى الوالدة)٧("إياه أن تضعف مرة بعد مرة

   .)٨(وعظم ازدات به ثقال وتعباً

                                         
جه اإلمام النسائي فى كتاب ، وأخر٣٦٥أخرجه اإلمام الترمذى فى كتاب األحكام باب الوالد يأخذ من مال ولده ص   )١(

قال رسول اهللا :  رضى اهللا عنها، قالت –، بلفظ عن عائشة أم المؤمنين       ٧٣٩البيوع باب الحث على الكسب ص     
 ". إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه "صلي اهللا عليه وسلم 

ط دار الفجر للتراث، وأخرجه ابن ماجه فـى          ٨٥٤أخرجه اإلمام أبو داود فى كتاب األدب باب في بر الولد ص           )٢(
  ١١/٣كتاب البر والصلة باب صل من كان أبوك يصل ص 

 ) ٢٤(آية ) اإلسراء(سورة )٣(

 ) ٢٨(آية ) نوح(سورة )٤(
  ٢/٦٢٤صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب صلة أصدقاء األب واألم ج)٥(

  ٢/٦٢٤المرجع السابق ج)٦(
حملته فى بطنها   "، ما نصه    ١٤/٤٩، الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي ج      ٣/٨٥ ج زاد المسير فى علم التفسير    )٧(

 . وهى تزداد كل يوم ضعفا على ضعف وقيل المرأة ضعيفة الخلقة ثم يضعفها الحمل

  ٤/١٩٩، تفسير اإلمام ابن كثير ج٢/٢١٨تفسير اإلمام النسفي ج)٨(



– 

  )٢٧٦٢(

 أى قاست )١("ووضعتْه كُرهاً  ُأمه كُرهاً حملَتْه ":قال تعالي فى سورة األحقاف
بسببه فى حمله مشقة وتعبا من وحام وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تناله 

   .)٢("الحوامل من التعب والمشقة ووضعه كرها بمشقة الطلق وشدته
وقدرت السنة المطهرة مكانة األم وما عانته من مشقة وتعب وإرهاق فعن أبي 

 – صلي اهللا عليه وسلم – جاء رجل إلى رسول اهللا : قال– رضى اهللا عنه – هريرة
 : ثم من ؟ قال: قال. أمك:فقال يا رسول اهللا من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال

   .)٣(" أمك، قال ثم من ؟ قال أبوك: قال. قال ثم من ؟،أمك
عامين كما قال اهللا أى تربيته وإرضاعه بعد وضعه فى  "  وِفصالُه ِفي عاميِن"

   .)٤(" والْواِلداتُ يرِضعن َأوالدهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن َأراد َأن يِتم الرضاعةَ"تعالي 
   . "ثَالثُون شَهراًأى ومدة حمله وفطامه " وِفصالُه وحملُه"وقال تعالي 

 مدة الرضاع إذا كانت حولين فيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ألن
 وقال اإلمام أبو حنيفة ،بقي للحمل ستة اشهر وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمهما اهللا

   .)٥("المراد به األكف
وقال اإلمام على بن أبي طالب أقل الحمل ستة أشهر ألن اهللا تعالي قال 

"لُهمحراً وشَه ثَالثُون الُهِفصالْ" وقال تعالي .)٦("وِن ولَيوح نهالدَأو نِضعراتُ ياِلدو
 فإذا أسقطت حولين من ثالثين شهراً بقيت منه .)٧(" كَاِملَيِن ِلمن َأراد َأن يِتم الرضاعةَ

   .)٨( وهذا من بديع االستنباط .ستة أشهر وهى مدة الحمل

                                         
 ) ١٥(آية ) األحقاف(سورة )١(
  ٤/١٩٩ كثير جتفسير اإلمام ابن)٢(

، وأخرجه اإلمام مسلم فى كتاب ٤/٦٩أخرجه اإلمام البخاري فى كتاب األدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة ج)٣(
، وأخرجه اإلمام أبو داود فى كتاب األدب باب فى بر ٢/٦٢٠ باب بر الوالدين وأنهما أحق به ج      –البر والصلة   
أمك، ثم أمك ثم :يه عن جده قلت يا رسول اهللا من أبر ؟ قال        عن بهز بن حكم عن أب     " ، بلفظ   ٨٥٣الوالدين ص   

      أمك ثم أباك ثم األقرب فاألقرب، وأخرجه اإلمام الترمذى فى كتاب البر والصلة باب ما جاء فى بر الوالـدين              
  ٥٠٤ص 

 ) ٢٣٣(آية ) البقرة(سورة )٤(

  ٢/٥٥٣تفسير اإلمام النسفى ج)٥(
 ) ١٥(آية ) األحقاف(سورة )٦(

 ) ٢٣٣(آية ) البقرة(سورة )٧(

 ٤/١٩٩، تفسير ابن كثير ج١/٢٤٥أحكام القرآن البن العربي ج)٨(



 

 )٢٧٦٣(

كثر مدة إن اآليات الثالث أصال تشريعيا أل"ويقول الشيخ محمود شلتوت 
الرضاع حولين كاملين وأقل مدة الحمل هو ستة أشهر بعد إسقاط مدة الرضاع من مدة 

وعلى ذلك " وِفصالُه ثَالثُون شَهراً  وحملُه"الحمل والفصال الواردة فى سورة األحقاف 
أن الولد الذى يجئ ألقل من ستة أشهر بعد الدخول يكون غير ثابت النسب إلى 

   .)١("الزوج
أى أشكر ربك على نعمة اإليجاد واإليمان وأشكر  " وِلواِلديك  َأِن اشْكُر ِلي"

 – عز وجّل –والديك على نعمة التربية واإلنفاق والتعليم قال اإلمام الرازي خص اهللا 
 فإن األب حمله في صلبه ،األم بالذكر من الحمل والرضاع والتعب والعناء والشقاء

   .)٢("نين فهو أبلغسنين ورباه بكسبه س
وقال ابن عيينه من صلي الصلوات الخمس فقد شكر اهللا ومن دعا للوالدين فى 

   .)٣("أدبار الصلوات الخمس فقد شكرهما
"ِصيرالم ِإلَي  " وحسابك على أى مصيرك إلى.   

 كان لما" وِلواِلديك   َأِن اشْكُر ِلي"ويقول اإلمام الرازي عند تفسير قوله تعالي 
اهللا تعالي بفضله جعل من الوالدين صورة ما من اهللا فإن الوجود فى الحقيقة من اهللا 

ثم  " وِلواِلديك  َأِن اشْكُر ِلي"الشكر بينهما فقال"وفى الصورة يظهر من الوالدين جعل 
اآلخرة يعني نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتي في الدنيا و "  ِإلَي المِصير"بين الفرق فقال 

٤("فإن إلى المصير لما أمر بالشكر لنفسه وللوالدين قال الجزاء على وقت المصير إلى(.   
قال  "  وِإن جاهداك علَى َأن تُشِْرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم فَالَ تُِطعهما"

ه يا جمهور المفسرين إن اآلية الكريم نزلت فى سعد بن أبي وقاص حين اسلم فقالت أم
سعد ما هذا الدين الذى قد أحدثت لتدعن دينك هذا أوال آكل وال أشرب حتى أموت 

 وامتنعت عن الطعام والشراب لمدة ثالثة أيام ثم دخل ،فتعير بي ويقال لك يا قاتل أمه
عليها سعد فقال لها يا أمه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفساً ما تركت ديني هذا 

                                         
  ٣١٩تفسير العشر األجزاء األولي لإلمام األكبر الشيخ محمود شلتوت ص )١(
  ٢١/١٢٦مفاتيح الغيب لإلمام الرازي ج)٢(

  ٢/٣١٨تفسير اإلمام النسفى ج)٣(
، صفوة ٢/٣١٨، تفسير اإلمام النسفى ج٣٠/٥٥٤، تفسير اإلمام ابن كثير ج٢١/١٢٩مفاتيح الغيب لإلمام الرازي ج)٤(

إلى المرجع والمآب فأجازى المحسن على إحسانه والمسيئ        " يقول ما نصه     ٣/٤٩٢التفاسير للشيخ الصابوني ج   
 ". على إساءته 



– 

  )٢٧٦٤(

 فالمجاهدة شدة السعي .)١(إن شئت فال تأكلي فلما رأت ذلك أكلتلشئ فإن شئت فكلي و
   .)٢("واإللحاح فى دعوتك إلى الشرك بي فال تطعهما

فالحالة الخاصة التى يباح فيها لإلنسان عصيان والديه وعدم امتثال أمرهما 
حالة مجاهدتهما لولدهما ألن يشرك بربه ما ليس له به علم وهذا اقصي ما يمكن فى 

 )٣("هذه الحالة من أحكام دين جاء لمحو الشرك والوثنية وتقرير أن العباده هللا حدهمثل 
فال طاعة ألحد فى معصية اهللا عز وجّل لما فيه من المفسدة الموبقة فى الدارين أو في 

 فطاعة الوالدين واجبة ما لم يكن )٤(أحدهما فمن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة له
   .)٥(إذا أفضي إليه فال تطعهما ف.فيها ترك طاعة اهللا

 اآلية دليل على صلة :يقول اإلمام القرطبي "  وصاِحبهما ِفي الدنْيا معروفاً"
  األبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين 

 الَ  "– عز وجّل – ويقول المولى )٦("وإالنه القول والدعاء إلى اإلسالم برفق
 ه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الِديِنولَم يخِْرجوكُم من ِدياِركُم َأن تَبروهمينْهاكُم اللَّ

قِْسِطينالم ِحبي اللَّه ِإن ِهمتُقِْسطُوا ِإلَي٧(" و(  
 رضي اهللا –وورد فى سبب نزول اآلية الكريمة أن أسماء بنت أبي بكر 

 – فسألت النبي – صلي اهللا عليه وسلم –اغبة فى عهد النبي أتتني أمى ر: عنهما قالت
   .)٨("قال نعم" أصلها"صلي اهللا عليه وسلم 

                                         
م، كتاب النقول ٢٠٠١منار  ط دار ال١٩٨-١٩٧أسباب النزول ألبي الحسن على بن أحمد الواحدى النيسابورى ص)١(

  ٢٠٠٢ ط مكتبة الصفا ٢١٠-٢٠٩فى أسباب النزول لإلمام السيوطي ص
فإن حرصا عليك كـل  :  يقول ما نصه٣/٥٥٤، تفسير اإلمام ابن كثير ج٨/١٦٠التحرير والتنوير البن عاشور ج  )٢(

ى الدنيا معروفـا محـسنا   الحرص على أن تتبعهما على دينهما فال تقبل منهما ذلك وال يمنعك أن تصاحبهما ف             
 . إليهما

  ٣١٧تفسير الشيخ محمود شلتوت ص )٣(

  ٢/١٠٣قواعد األحكام للعز بن عبد السالم ج)٤(

  ٣/٥٥٤، تفسير اإلمام ابن كثير ج٢١/١٢٩مفاتيح الغيب لإلمام الرازي ج)٥(
  ١٤/٥٠الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي ج)٦(

 ) ٨(آية ) الممتحنة(سورة )٧(
 لباب النقول فى أسباب النزول لإلمـام        ٤/٧١أخرجه اإلمام البخارى فى كتاب األدب باب صلة الوالد المشرك ج          )٨(

قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر الـصديق         : عن عبد اهللا بن الزبير قال     " ما نصه    ٢١٠السيوطي ص 
=       منهـا أو تـدخلها منزلهـا      اء ان تقبـل   وكان أبو بكر طلقها فى الجاهلية فقدمت على ابنتها بهدايا فأبت أسم           



 

 )٢٧٦٥(

"ِإلَي َأنَاب نِبيَل مس اتَِّبعهو االقتداء بسيرة المنيبين هللا الراجعين إليه" و . 
 وهم .والمراد بمن أناب المقلعون عن الشرك وعن المنهيات التى منها عقوق الوالدين

 ويرى اإلمام الرازي أن مصاحبة )١(الذين يدعون إلى التوحيد ومن اتبعوهم فى ذلك
 فإنه – صلي اهللا عليه وسلم – وأن يتبع سبيل النبي ،األبوين الكافرين إنما تكون بالجسم

   .)٢("مربي عقلك
"لُونمتَع ا كُنتُمُئكُم ِبمفَُأنَب كُمِجعرم ِإلَي أى مر" ثُم  جعك ومرجعهما إلى

 وقد اعترض بهاتين اآليتين على سبيل .فأجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهما
االستطراد تأكيداً لما فيه وصية لقمان من النهي عن الشرك يعني إنا وصيناه بوالديه 

   .)٣("وأمرناه أن ال يطيعهما فى الشرك وإن جهد كل الجهد لقبحه
   : أثر العمل بطاعة الوالدين

إن آثاراً طيبة تلحق العبد المسلم الذى يقوم ببر والديه فى الدنيا واآلخرة تتمثل 
  :فيما يلي

 فإن رضا اهللا من – عز وجّل – يستظل العبد المسلم الطائع لوالديه برضا المولي :أوال
 رضي اهللا – فعن عبد اهللا بن عمرو –رضا الوالدين وسخط اهللا من سخط الوالدين 

رضا الرب من رضا الوالد وسخط "  قال – صلي اهللا عليه وسلم – النبي  عن–عنهما 
 عز – كما ثبت أن طاعة الوالدين من أحب األعمال إلى اهللا .)٤("الرب من سخط الوالد

 أى العمل أحب إلى اهللا ؟ قال - صلي اهللا عليه وسلم– فحينما سئل رسول اهللا –وجّل 
   .)٥("دينبر الوال"قال " الصالة لوقتها وثم أى

                                                                                                     
حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فأخبرته فأمرها أن تقبـل هـداياها                 =

 " وتدخلها منزلها 

  ٣١٩-٢/٣١٨، تفسير اإلمام النسفى ج٨/١٦١التنوير والتحرير البن عاشور ج)١(

، حيث ذكر ثالثة أقوال في معنـي  ٣/٨٥، زاد الميسر فى علم التفسير ج      ٢١/١٢٩مفاتيح الغيب لإلمام الرازي ج    )٢(
  أنه رسول اهللا   : الصديق قيل لسعد اتبع سبيله فى اإليمان، والثاني       : األول" واتبع سبيل من أناب إلى    "قوله تعالي   

 .  الثالث من سلك طريق محمد صلي اهللا عليه وسلم– صلي اهللا عليه وسلم –
  ٢/٣١٨ام النسفى جتفسير اإلم)٣(

  ٥٠٤سنن اإلمام الترمذى كتاب البر والصلة باب ما جاء فى ب الوالدين ص )٤(

  ٤/٦٩ باب البر والصلة ج–أخرجه اإلمام البخارى فى كتاب اآلداب )٥(



– 

  )٢٧٦٦(

 فعن ابي هريرة . إن طاعة الوالدين لها ثواب جزيل تلحق العبد المسلم فى اآلخرة:ثانيا
قال رسول اهللا رغم أنفه رغم أنفه رغم انفه قيل من يا ":  قال – رضى اهللا عنه –

   .)١("من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة"رسول اهللا ؟ قال 
ن طاعة الوالدين والعمل على برهما واإلحسان إليهما تعدل الجهاد فى سبيل اهللا  إ:ثالثا

لك " أجاهد ؟ قال – صلي اهللا عليه وسلم – قال رجل للنبي :فعن عبد اهللا بن عمرو قال
   .)٢("ففيهما فجاهد"قال نعم قال " أبوان
تبادل الحقوق  فى ظل طاعة الوالدين نبني األسرة على تبادل الحب واإلحسان و:رابعا

والواجبات وبذلك تكون األسرة منبعا لرجال تنتفع بهم أمتهم وتتكون األمة من أسر 
   .)٣("كريمة ال تعرف الذل وال الظلم وال اإلرهاق وال العنت

   عز وجّل –علم اهللا 
  بدقائق وصغائر األمور 

ردٍل فَتَكُن ِفي صخْرٍة َأو ِفي  يا بنَي ِإنَّها ِإن تَك ِمثْقَاَل حبٍة من خَ"قال تعالي 
لَِطيفٌ خَِبير اللَّه ِإن ا اللَّهْأِت ِبهِض يِفي اَألر اِت َأووم٤("الس(  

 يا بنَي ِإنَّها ِإن تَك "ذهب أكثر علماء التفسير إلى أن المراد من قوله تعالي 
 عز –لحسنات أو السيئات يأتي بها المولي  أى أصغر شئ من ا"ِمثْقَاَل حبٍة من خَردٍل

   . للحساب والجزاء يوم القيامة–وجّل 
ويقول اإلمام الرازي إن الحسنة والسيئة إن كانت فى الصغر مثل حبة خردل 

الفاء إلفادة االجتماع يعني إن كانت صغيرة " فتكن"فتكون فى موضع حريز كالصخرة 
خرة ال تحفي على اهللا ؛ ألن الفاء ومع صغرها تكون خفية في موضع حريز كالص

  . )٥("لالتصال والتعقيب

                                         
  ٢/٦٢٣صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة ج)١(

  ٤/٦٩خرجه اإلمام البخارى فى كتاب األدب باب ال يجاهد إال بإذن األبوين جأ)٢(
  ٣١٨تفسير اإلمام األكبر الشيخ محمود شلتوت ص )٣(

 ) ١٦(آية ) لقمان(سورة )٤(
إن ابن لقمان "  ما نصه ١٤/٥١، الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي ج      ٢١/١٣٠مفاتيح الغيب لإلمام الرازي ج    )٥(

ه عن الحبة التى تقع في أسفل البحر أيعلمها اهللا ؟ فراجعه لقمان بهذه اآلية وقيل المعني أنه أراد باألعمال سأل أبا
 . ٣/٨٦زاد المسير في علم التفسير ج"المعاصي والطاعات أن تك الحسنة أو الخطيئة مثقال حبة يأت بها اهللا 



 

 )٢٧٦٧(

وخفاء الشئ يكون فى غاية الصغر أو يكون بعيداً أو فى ظلمة أو يكون من 
 فإن انتفت األمور بأسرها بأن يكون كبيرا قريبا فى ضوء من غير ،وراء حجاب

   .)١("حجاب فال يخفي فى العادة
"ا اللَّهْأِت ِبهيوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجازى  أحضرها اهللا" ي 

   .)٢("عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر
وِإن كَان   ونَضع المواِزين الِقسطَ ِليوِم الِقيامِة فَالَ تُظْلَم نَفْس شَيئاً"قال تعالي 

  . )٣("ِبينوكَفَى ِبنَا حاِس ِمثْقَاَل حبٍة من خَردٍل َأتَينَا ِبها
 ومن خَفَّتْ مواِزينُه .فَمن ثَقُلَتْ مواِزينُه فَُأولَِئك هم المفِْلحون" وقال تعالي 

ونخَاِلد نَّمهِفي ج مهوا َأنفُسخَِسر الَِّذين لَِئكخَفَّتْ " وقال تعالي )٤(" فَُأو نا مَأمو 
اِزينُهوةٌ. ماِويه هفَُأم .هاِهيم اكرا َأدمةٌ. واِميح ٥("نَار( .  

وقال علماء التفسير إن الميزان له كفتان ولسان وإنما جمع الموازين لتعظيم 
يحتمل أن ثم موازين متعددة توزن فيها  ": وقال اإلمام ابن أبي العز الحنفي)٦(شأنها

تنوع األعمال  ويحتمل أن يكون المراد الموزونات تجمع باعتبار ،األعمال
   .)٧("الموزونة

كما أن الوزن يشمل كل األعمال حتى لو كان الموزن شيئا يسيراً كالذارة 
.  فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة خَيراً يره"والحبة الصغيرة من الخردل مصداقا لقوله تعالي 

هري ٍة شَراْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يمنَا   ": وقال تعالي)٨(" وٍل َأتَيدخَر نٍة مبِمثْقَاَل ح ِإن كَانو
  . )٩("وكَفَى ِبنَا حاِسِبين ِبها

                                         
  ٢/٣١٩، تفسير اإلمام النسفى ج٢١/١٣٠مفاتيح الغيب ج)١(

 ٣/٥٥٥تفسير اإلمام ابن كثير ج)٢(
 ) ٤٧(آية ) األنبياء(سورة )٣(

 ) ١٠٣-١٠٢(آية ) المؤمنون(سورة )٤(

 ) ١١-٦(اآليات ) القارعة(سورة )٥(
، ما نصه األكثر على أنه ميزان واحد وإنما جمع باعتبار ٣/٢٢٨، تفسير ابن كثير ج٢/٦٠تفسير اإلمام النسفى ج  )٦(

 . تعدد األعمال الموزونه فيه
  ٤١٧شرح العقيدة الطحاوية البن أبى العز الحنفي ص)٧(

 ) ٨-٧(آية ) الزلزلة(سورة )٨(

 ) ١٠٣(آية ) األنبياء(سورة )٩(



– 

  )٢٧٦٨(

  : الشئ الموزون بالميزان
إن الذى يوضع فى الميزان يوم القيامة قيل األعمال وإن كانت أعراضا إال أن 

 قال سمعت اهللا يقلبها يوم القيامة أجساما كما ثبت فى الصحيح عن أبي إمامه الباهلي
اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما " يقول – صلي اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 

يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقانا من طير صواف 
  . )١("تحاجان عن أصحابهما

ه وقيل يوزن كتاب األعمال كما ورد فى حديث صاحب البطاقة الذى روا
 أن اهللا ، صلي اهللا عليه وسلم– عن رسول اهللا – رضي اهللا عنه –عمرو بن العاصي 

عز وجّل يستخلص رجال من أمتي على رؤوس الخالئق يوم القيامة فينشر له تسعة 
 فيقول يا –ال إله إال اهللا "وتسعون سجال كل سجل مد البصر ثم يؤتي بتلك البطاقة فيها

إنك ال تظلم فتوضع تلك :السجالت؟ فيقول اهللا تعاليرب وما هذه البطاقة مع هذه 
 فطاشت السجالت – صلى اهللا عليه وسلم –البطاقة فى كفة الميزان قال رسول اهللا 

   .)٢("وثقلت البطاقة
 عن رسول – رضى اهللا عنه –وقيل يوزن الرجل مع عمله فعن أبي هريرة 

ظيم السمين يوم القيامة ال يزن عند إنه ليأتي بالرجل الع" صلي اهللا عليه وسلم قال –اهللا 
   .)٤( "وزناً  فَالَ نُِقيم لَهم يوم الِقيامِة" وقال اقرءوا .)٣(اهللا جناح بعوضة

 ويمكن الجمع بين هذه اآلثار يكون ذلك – رحمه اهللا –وقال اإلمام ابن كثير 
   .)٥(هاكله صحيحا فتارة توزن األعمال وتارة توزن محالها وتارة يوزن فاعل

وأرى أن الميزان من أمور اآلخرة التى يجب اإليمان بها إيماناً جازماً 
 الْيوم تُجزى كُلُّ نَفٍْس ِبما "وتفويض حقيقة الشئ الموزون إلى رب العالمين قال تعالي 

   .)٦(" كَسبتْ الَ ظُلْم اليوم ِإن اللَّه سِريع الِحساِب
                                         

  ١/٣٨٨أخرجه اإلمام مسلم فى كتاب صالة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ج)١(

  ٢٢٢-٢/٢١٣مسند اإلمام أحمد بن حنبل ج)٢(
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائـه فحبطـت     "لبخارى فى كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالي         أخرجه اإلمام ا  )٣(

 ٣/٢١٣أعمالهم فال نقيم لهم يوم القيامة وزناً، ص 
 ) ١٠٥(آية ) الكهف(سورة ) ٤(

 ٣/٢٢٨تفسير اإلمام ابن كثير ج)٥(

 )١٧(آية ) غافر( سورة )٦(



 

 )٢٧٦٩(

 ما يثقل ميزان العبد يوم القيامة –اهللا عليه وسلم  صلي –ويبين رسول اهللا 
كلمتان " صلي اهللا عليه وسلم قال – عن النبي – رضى اهللا عنه –فعن أبي هريرة 

خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان للرحمن سبحان اهللا العظيم سبحان اهللا 
 – صلي اهللا عليه وسلم – قال رسول اهللا : وعن أبي مالك األشعري قال)١("وبحمده

الطهور شطر اإليمان والحمد هللا تمأل الميزان والصالة نور والصدقة برهان والصبر "
   .)٢("ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

  : أثر العمل بهذه الوصية
 ديوان حسناته إذا علم العبد أن ما يقوم به من أعمال تحصي عليه وتكتب فى

 فإن ذلك يدفعه إلى فعل )٣(" ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإالَّ لَديِه رِقيب عِتيد ":وسيئاته قال تعالي
 وإخالص العمل لوجهه – عز وجّل –الخيرات وترك المنهيات وحسن مراقبة المولي 

 سعادة العبد  تبارك وتعالي فى السر والعلن تؤدي إلى– كما أن مراقبة اهللا –الكريم 
 وفى ، ففي دنياه يعيش عيشة مطمئنة واثقا برضا مواله،المسلم فى الدنيا واآلخرة

اآلخرة يسعد بجنة عرضها كعرض السموات واألرض فيها ما ال عين رأت وال أذن 
   .سمعت وال خطر على قلب بشر

  إقامة الصالة
 الشرك انتقل  ونهاه عن– عز وجّل –بعد أن دعا لقمان ابنه إلى توحيد اهللا 

 وهي التوجه إلى اهللا تبارك ،إلى تعليمه أصول األعمال الصالحة فابتدأها بإقامة الصالة
 ،وتعالي بالخضوع والتسبيح والدعاء فى أوقات معينة فى الشريعة التى يدين بها لقمان

والصالة عماد األعمال الشتمالها على االعتراف بطاعة اهللا بطلب االهتداء للعمل 
   ." وإقامة الصالة وإدامتها والمحافظة على أدائها فى أوقاتهاالصالح،

                                         
، وأخرجه اإلمام مسلم فى كتـاب الـذكر   ٤/٢٦١ات باب فضل التسبيح ج   أخرجه اإلمام البخارى فى كتاب الدعو     )١(

:  قال– رضي اهللا عنه –عن ابي هريرة " بلفظ ٢/٦٨٨والدعاء والتوبة واالستغفار باب فضل التسبيح والدعاء ج
حان اهللا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان للرحمن سب"قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  

 ".وبحمده سبحان اهللا العظيم 

 ١/١٢٩ أخرجه اإلمام مسلم فى كتاب الطهارة باب فضل الوضوء ج)٢(

 ) ١٨(آية ) ق(سورة )٣(



– 

  )٢٧٧٠(

فرسل اهللا عليهم السالم حملوا لقومهم راية التوحيد واإليمان ودعو أقومهم إلى 
وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ :"عباده اهللا وحده قال تعالي

   . ثم أمروهم بعد التوحيد بأفضل األعمال أال وهي الصالة)١("ا فَاعبدوِن َأنَ
  رب اجعلِْني مِقيم الصالِة" دعا ربه قائال -فخليل الرحمن إبراهيم عليه السالم

يَل ِإنَّه كَان  واذْكُر ِفي الِكتَاِب ِإسماِع ": وقال تعالي)٢("وتَقَبْل دعاِء وِمن ذُريِتي ربنَا
وكَان عند ربِه  والزكَاِة وكَان يْأمر َأهلَه ِبالصالِة. وكَان رسوالً نَِّبيا صاِدقَ الوعِد

ِضياروجّل – ولما بعث اهللا )٣("م موسي رسوال ونبيا إلى بني إسرائيل أمره – عز 
   .)٤("وَأِقِم الصالةَ ِلِذكِْري ا اللَّه الَ ِإلَه ِإالَّ َأنَا فَاعبدِني ِإنَِّني َأنَ"بإقامة الصالة قال تعالي 

 وَأِخيِه َأن تَبوءا ِلقَوِمكُما ِبِمصر بيوتاً  وَأوحينَا ِإلَى موسى"وقال تعالي 
   .)٥("وبشِِّر المْؤِمِنين وَأِقيموا الصالةَ واجعلُوا بيوتَكُم ِقبلَةً

 منكرين عليه إقامة الصالة قال تعالي – عليه السالم –قال قوم شعيب لشعيب 
 قَالُوا يا شُعيب َأصالتُك تَْأمرك َأن نَّتْرك ما يعبد آباُؤنَا َأو َأن نَّفْعَل ِفي َأمواِلنَا ما "

ِشيدالر ِليمَألنْتَ الح ِإنَّك ٦("نَشَاء(.   
 وَأوصاِني ِبالصالِة" تعالي على لسان عيسي ابن مريم عليه السالم وقال 

 ياتُ حما دكَاِة مالزفالصالة عباده قديمة فرضت على األمم في الديانات السماوية )٧("و 
 ِلكُلٍّ جعلْنَا "إال أن هيئاتها وأركانها وأوقاتها تختلف من أمة إلى أمة كما قال تعالي 

 ةًِمنكُمعاجاً ِشرِمنْه٨("و(ا ": وقال تعاليهِر فَاتَِّبعاَألم نٍة ملَى شَِريعع لْنَاكعج ثُم ")٩(.   

                                         
لما منعه من الشرك وخوفه     "، يقول ما نصه     ٢١/١٣٠، مفاتح الغيب لإلمام الرازي ج     ٨/١٦٤التحرير والتنوير ج  )١(

 . توحيد وهو الصالة العبادة لوجه اهللا مخلصابعلم اهللا وقدرته أمره بما يلزمه من ال
 ) ٢٥(آية ) األنبياء(سورة )٢(

 )٥٥-٥٤(آية ) مريم( سورة )٣(

 ) ١٤(آية ) ط(سورة )٤(
 ) ٨٧(آية ) يونس(سورة )٥(

 ) ٨٧(آية ) هود(سورة ) ٦(
 ) ٣١(آية ) مريم(سورة ) ٧(

 ) ٤٨(آية ) المائدة(سورة ) ٨(

 ) ١٨(آية ) الجاثية(سورة ) ٩(



 

 )٢٧٧١(

والصالة فى الشريعة اإلسالمية لها منزلة عظيمة ومكانة سامية فهى الركن 
  رضى اهللا–الثاني من أركان هذا الدين الحنيف بعد توحيد اهللا عز وجّل فعن ابن عمر 

 بنى اإلسالم على خمس شهادة – صلى اهللا عليه وسلم – قال رسول اهللا : قال–عنهما 
أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة والحج وصوم 

ال  وق)٢("  ِإن الصالةَ كَانَتْ علَى المْؤِمِنين ِكتَاباً موقُوتاً"ويقول اهللا تعالي ) ١(رمضان
جاءت الصالة " وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتين والصالِة الوسطَى  حاِفظُوا علَى الصلَواِت"تعالي 

 هذا – صلي اهللا عليه وسلم – وبين رسول اهللا –مجملة فى كتاب اهللا عز وجّل 
أحكم اهللا فرضه فى كتابه فى الصالة "اإلجمال يقول اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالي 

 صلي اهللا عليه – فأخبر رسول اهللا –الزكاة والحج وبين كيف فرضه على لسان نبيه و
 وأن عدد الظهر والعصر والعشاء فى ، أن عدد الصلوات المفروضات خمس–وسلم 

 وسن ، وسن فيها كلها قراءة،الحضر أربع وعدد المغرب ثالثة وعدد الصبح ركعتان
ء والصبح وأن الخافته بالقراءة الظهر أن الجهر منها بالقراءة فى المغرب والعشا

  . )٣(والعصر وسن أن الفرض فى الدخول فى كل صالة بتكبير والخروج منها بتسليم 
 حاِفظُوا علَى  ": بالمحافظة عليها فقال تعالي– عز وجّل –وأمر المولي 

ة الوسطي هى صالة  والصال)٤(" وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتين والصالِة الوسطَى الصلَواِت
 صلي – رضى اهللا عنه قال لما كان يوم األحزاب قال رسول اهللا –العصر فعن على 

 ومأل اهللا بيوتهم وقبورهم ناراً شغلونا عن الصالة الوسطي حتى غابت –اهللا عليه وسلم 
  . )٥("الشمس

 وامتدح )٦("إن الصالة الوسطي هى صالة العصر"وقال اإلمام ابن قيم الجوزية 
 أى )٧("الَِّذين هم ِفي صالِتِهم خَاِشعون.  قَد َأفْلَح المْؤِمنُون ":قال تعاليقرآن المؤمنين ال

 وقيل أن الخشوع فى الصالة جمع الهمة واألعراض ،خائفون بالقلب ساكنون بالجوارح
                                         

 ١/١١ أخرجه اإلمام البخارى فى كتاب اإليمان باب دعاؤكم إيمانكم ج)١(

 )١٠٣(آية ) النساء(سورة )٢(
  ١٧٦-١٧٥الرسالة لإلمام محمد بن أدريس الشافعي ص )٣(

 ) ٢٣٨(آية ) البقرة(سورة ) ٤(
 ٢/٢٣٥أخرجه اإلمام البخارى فى كتاب الجهاد والسير باب الدعاء على المشركين بالهزيمة ج) ٥(

 ٢/٢٧٧أعالم الموقعين ج) ٦(

 )٢-١(آية ) المؤمنون(سورة ) ٧(



– 

  )٢٧٧٢(

عما سواها وأن ال يجاوز بصره مصاله وأال يلتفت وال يعبث وال يفرقع أصابع وال 
 كما أن من صفات المؤمنين المحافظة والمداومة على أداء الصالة فى )١("ب الحصييقل

  . )٢("َ الَِّذين هم علَى صلَواِتِهم يحاِفظُون"مواقيتها قال تعالي 
 :وهدد القرآن الكريم الذين يؤخرون الصالة عن أوقاتها الشرعية فقال تعالي

"لِّينصٌل لِّلْميفَو .الَِّذينوناهس الِتِهمن صع موفسر رسول اهللا صلي اهللا عليه )٣(" ه 
 فيجب على ولى األمر أن )٤("وسلم اآلية الكريمة بأنهم الذين يؤخرون الصالة عن وقتها

يضرب المتهاون فى أداء فريضة الصالة إذا بلغ الصبي عشر سنين فعن عمرو بن 
 اهللا عليه وسلم مروا أوالدكم صلي– قال رسول اهللا :شعيب عن أبيه عن جده قال

بالصالة وهم أبناء سبع وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى 
   .)٥("المضاجع

  : أثر العمل بالوصية
 والنهي – عز وجّل –بعد أن غرس لقمان فى ابنه عقيدة التوحيد واإليمان باهللا 

 رب العالمين –الصالة هللا عن الشرك جاءت نصائحه إلى أهم العبادات فأوصاه بإقامة 
 على – فهي عماد الدين فى جميع الرساالت السماوية التى افترضها اهللا عز وجّل –

 وأن اختلفت هيئاتها وأركانها ومواقيتها فى الشرائع السماوية إال أن مقصدها ،عباده
 والصالة فى الشريعة اإلسالمية من أعظم –واحد وهو عباده اهللا تبارك وتعالي 

 فهي عماد الدين من أقامها أقام الدين لما ،بات التى يتقرب بها العبد إلى موالهالقر
 كما – عز وجّل –اشتملت عليه من توحيد ودعاء وذكر وركوع وسجود وخشوع هللا 

أن الصالة التى تؤدي بخشوع وإخالص هللا رب العالمين تحجب صاحبها عن الفواحش 
   .حسن المعاملة ومراقبة اهللا فى السر والعلنوالموبقات واآلثام وتغرس فيه اإلخالص و

                                         
 .١٢٨ / ٢تفسير اإلمام النسفى جـ) ١(

 )٩(آية ) المؤمنون(سورة )٢(
 )٧-٤(آية ) المعاون(سورة ) ٣(

 ٤/٢٥٦ اإلتقان فى علوم القرآن ج)٤(
ه اإلمام الترمذى فى كتاب الصالة ، وأخرج٨٨أخرجه أبو داود فى كتاب الصالة باب متى يؤمر الغالم بالصالة ص)٥(

 بلفظ علموا الصبي الصالة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر، ١١٩باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصالة ص
 . وقال حسن صحيح



 

 )٢٧٧٣(

واللَّه  ولَِذكْر اللَِّه َأكْبر والْمنكَِر  ِإن الصالةَ تَنْهى عِن الفَحشَاِء ":قال تعالي
وننَعا تَصم لَمع١(" ي(.   

  : األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ب العالمين حثه على فعل بعد أن أوصي لقمان ابنه بإقامة الصالة هللا ر

الخيرات وترك المنكرات بين أبناء مجتمعه الذى يعيش فيه يكون آمراً بالمعروف 
   .وناهينا عن كل منكر وقبيح

 ،والمراد بالمعروف هو كل قول أو فعل أو قصد حسنه الشارع وأمر به
   .)٢(والمنكر كل قول أو فعل أو قصد قبحه الشارع أو نهي عنه

إن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بحسب " ن كثير وقال اإلمام اب
   .)٣("طاقتك وجهدك

وانْه عِن ِ  وْأمر ِبالْمعروف"ويقول اإلمام الرازي عند تفسير قوله تعالي 
وإذا كملت فى نفسك بعباده اهللا فكمل غيرك فإن شغل األنبياء وورثتهم العلماء " المنكَِر

   .)٤(ويكملوا غيرهمأن يكملوا فى أنفسهم 
وشمل األمر بالمعروف األتيان باألعمال الصالحة كلها على وجه األجمال 
ليتطلب بيانه فى تضاعف وصايا أبيه كما شمل النهي عن المنكر اجتناب األعمال 

   .)٥(السيئة
واتصفت األمة المحمدية بأنها خير األمم ألنها تتصف بصفة األمر بالمعروف 

  كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف":ال تعاليوالنهي عن المنكر ق
   .)٦(" وتُْؤِمنُون ِباللَِّه وتَنْهون عِن المنكَِر

                                         
 ) ٤٥(آية ) العنكبوت(سورة )١(
  ٢/٣٢٦موسوعة الفقه اإلسالمي المعاصر ج)٢(

  ٣/٥٥٥تفسير اإلمام ابن كثير ج)٣(
 ٢١/١٣١مام الرازي جتفسير اإل)٤(

  ٨/١٦٥التنوير والتحرير ج)٥(

 ) ١١٠(آية ) آل عمران(سورة )٦(



– 

  )٢٧٧٤(

 ":ومن صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال تعالي
وُأولَِئك هم  وينْهون عِن المنكَِر ويْأمرون ِبالمعروِف يِرولْتَكُن منكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الخَ

ونفِْلح١("الم( .  
 والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض يْأمرون ِبالْمعروِف  والْمْؤِمنُون":وقال تعالي
ورسولَه ُأولَِئك  ويِطيعون اللَّه يْؤتُون الزكَاةَو ويِقيمون الصالةَ وينْهون عِن المنكَِر

ِكيمح ِزيزع اللَّه ِإن اللَّه مهمحري٢(" س(.   
وبينت السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم قواعد تغيير 

 صلي اهللا –  قال سمعت رسول اهللا– رضى اهللا عنه –المنكر فعن ابي سعيد الخدرى 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم " عليه وسلم يقول 

   .)٣("يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان
   :فيشير هذا الحديث إلى أن قواعد تغيير المنكر تكون بأحد ثالثة

صدر من  التغيير باليد إنما يكون ممن له سلطة الوالية كولي األمر له أن ي:األول
   .القرارات التى تلزم المجتمع بالسير عليها

وكذلك أحد الوالدين له أن يضرب الصغير على تلقي العلم وعلى إقامة الصالة 
  . والصوم

 ادع ِإلَى سِبيِل ": قال تعالي: التغيير باللسان يكون نصحا وإرشاداً بالقول اللين:الثاني
 موسي وأخاه – عز وجّل – وعندما أرسل اهللا )٤("لحسنَِةوالْموِعظَِة ا ربك ِبالِْحكْمِة

 فَقُوال لَه  ":هارون إلى فرعون اللعين أمرهما بأن يقوال له قوال سهال لينا قال تعالي
   .)٥(" قَوالً لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى

ألمة التى تتخاذل عن  أن يكون التغير بالقلب وذلك أضعف مراحل التغيير وا:الثالث
 لُِعن الَِّذين كَفَروا ِمن  ":تغيير المنكر ويكون فى مقدورها التغيير تكون آثمة قال تعالي

                                         
 ) ١٠٤(آية ) آل عمران(سورة )١(
 ) ٧١(آية ) التوبة(سورة )٢(

، وأخرجه أبو داود فى كتاب المالحم       ١/٣٦صحيح مسلم كتاب اإليمان باب كون النهي عن المنكر من اإليمان ج           )٣(
  ٧٢٠لنهي عن المنكر ص باب األمر بالمعروف وا

 ) ١٢٥(آية ) النحل(سورة )٤(

 ) ٤٤(آية ) طه(سورة )٥(



 

 )٢٧٧٥(

وداواِن دلَى ِلساِئيَل عرِني ِإسا بوصا عِبم ذَِلك ميرِن مى ابِعيسو ونتَدعكَانُوا يو. 
   .)١(" كٍَر فَعلُوه لَِبْئس ما كَانُوا يفْعلُونكَانُوا الَ يتَنَاهون عن من

 إن أول ما دخل النقص على – صلي اهللا عليه وسلم –وهذا ما أكده رسول اهللا 
 يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنه ال يحل :بني اسرائيل كان الرجل يلقي الرجل فيقول

 فلما فعلوا ذلك ، وقعيده،يبهلك ثم يلقاه فى الغد فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشر
   .)٢("ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض

 – صلي اهللا عليه وسلم –وعن ابن جرير عن جرير قال سمعت رسول اهللا 
ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه  ":يقول

   .)٣("فلم يغيروا إال أصابهم اهللا بعذاب قبل أن يموتوا
 – صلي اهللا عليه وسلم – عن النبي – رضى اهللا عنه –فة بن اليمان وعن حذي

والذى نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث "قال 
   .)٤("عليكم عقاباً ثم تدعونه فال يستجاب لكم

  : شروط األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
   :تتمثل هذه الشروط فيما يلي

 والفقه بها فقها ذكيا والحزم فى تنفيذ أحكامها على  العلم بالشريعة اإلسالمية:أوال
   .المخالفين حزما ال تضيع معه الفائدة اإلصالحية العامة

 العفة عما بأيدي الناس من األموال التورع عن الهدايا وال سيما الهدايا المشبوهة :ثانيا
   .والرشاوي الصريحة وغير الصريحة

                                         
 ) ٧٩-٧٨(آية ) المائدة(سورة )١(

، وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن بـاب األمـر   ٧٢١-٧٢٠سنن أبي داود كتاب المالحم باب األمر والنهي ص        )٢(
  ٤١٧بالمعروف والنهي عن المنكر ص 

، وأخرجه اإلمام الترمذى فى كتاب الفتن باب ما جاء فى ٧٢١الحم باب األمر والنهي ص سنن أبي داود كتاب الم)٣(
 – رضى اهللا عنه – بلفظ عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق ٥٦٩نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ص

" كم من ضـل إذا اهتـديتم  يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضر" يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه اآلية        "قال  
وإني سمعت رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه                  ) ١٠٥المائدة  (

قال أبو عيسي وفى الباب عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد اهللا بن عمـر           " أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب      
 . وحذيفة، وهذا حديث صحيح

، وقال أبو عيسي هذا حديث ٥٧١لترمذى كتاب الفتن باب ما جاء فى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر صسنن ا)٤(
 حسن 



– 

  )٢٧٧٦(

ك األمر بالمعروف والناهي عن المنكر فمظهره وطالقه وجهه ولين أخالقه  سلو:ثالثا
   .)١(فكل هذه الصفات تسهل أداء مهمته

 إن من يسلك وظيفة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون ممتثال :رابعا
   .)٢(لما أمر اهللا به ونهي عنه

ون عن المنكر ويأتينه وحذرت السنة الذين يأمرون بالمعروف وال يأتونه وينه
قال  – رضى اهللا عنهما –فقد ثبت فى الصحيحين عن أسامة بن زيد عن عثمان 

يؤتي بالرجل يوم القيامة فيلقي فى "  ويقول -  صلي اهللا عليه وسلم–سمعت رسول اهللا 
النار فتندلق اقتاب بطنة فيدور بها كما يدور الحمار بالرحي فيجتمع إليه أهل النار 

 بلي قد كنت :ا فالن مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ؟ فيقول ي:فيقولون
   .)٣("أمر بالمعروف وال آتيه وأنهي عن المنكر وآتيه

 أال يؤدي التغيير إلى منكر أشد فإذا رأى المسلم منكراً وأراد تغييره ولكن غلب :خامسا
اوله فإنه ال تجب على ظنه أن تغييره يؤدي إلى منكر أشد منه أو إلى منكر مس

   .)٤(عليه إزالته وال تستحب بل تحرم إن كانت ستؤدى حتما إلى منكر أشد
   :أثر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وإن آثارا طيبة تلحق األمة التى تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر يتمثل فيما 
  :يلي
 منشوداً أال وهو  نشر فضيلة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحقق هدفاً:أوال

 – فعن أم المؤمنين عائشة ،صالح المجتمع وتحليه بالفضيلة واالبتعاد عن الرذيلة

                                         
  ٢/٣٢٤موسوعة الفقه اإلسالمي المعاصرج)١(

واألمر بأن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر يقتضي إتيـان األمـر            " ٨/١٦٦التحرير والتنوير البن عاشور ج    )٢(
ن الذى يأمر بفعل الخير وينهي عن فعل الشر يعلم ما في األعمال من خير وشر ومصالح                 وانتهائه فى نفسه أل   

ومفاسد فال جرم أن يتوقاها فى نفسه باألولوية من أمره الناس ونهيه إياهم، الجامع ألحكام القرآن الكريم لإلمام            
  ١٤/٥٢القرطبي ج

، وأخرجه اإلمام مسلم فى ٣٢٠-٢/٣١٩وأنها مخلوقة جأخرجه اإلمام البخارى فى كتاب بدء الخلق باب صفة النار )٣(
  ٢/٨٢٤كتاب الزهد والرقائق باب عقوبة من يأمر بالمعروف وال يفعله وينهي عن المنكر ويفعله ج

 . ، ط دار المنار للطبع والنشر١٠٤محمد بكر إسماعيل ص . د.القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه أ)٤(



 

 )٢٧٧٧(

مروا بالمعروف  "– صلي اهللا عليه وسلم – قال رسول اهللا –رضي اهللا عنها قالت 
   .)١("وانهوا عن المنكر قبل أن تدعو فال يستجاب لكم

 المنكر جاءت فى الديانات السماوية فهذا  أن فضيلة األمر بالمعروف والنهي عن:ثانيا
لقمان عليه السالم بعد أن غرس العقيدة الصحيحة فى ولده وأمره بإقامة الصالة هللا رب 
العالمين دعاه بعد ذلك إلى نشر فضيلة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين ربوع 

ألنها تأمر بالمعروف  ،قومه، وهذا ما جاء به اإلسالم فنالت األمة الخيرية بين األمم
   .وتنهي عن المنكر

 إن األمة التى تتخلي عن العمل بفضيلة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتشر :ثالثا
 رضى اهللا – فعن حذيفة بن اليمان – عز وجّل –فيها الرذائل ويحل عليها عقاب اهللا 

لتأمرون بالمعروف والذى نفسي بيده " : قال-  صلي اهللا عليه وسلم– عن النبي –عنه 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فال يستجاب 

   .)٢("لكم
فالنظر إلى المنكر بعين الالمبااله هو استسالم للرذيلة يفسد أمر المجتمع 
ويعوج به طريق الناس وفى النهاية يشترك الجميع فى اإلثم من جهر بالمنكر ومن 

   .)٣("سكت عنه
  الصبر على المصائب

   .)٤(" واصِبر علَى ما َأصابك "قال تعالي 
   .)٥(" الصبر هو تحمل ما يحل بالمرء مما يؤلم أو يحزن

بعد أن أوصي لقمان ابنه بإقامة الصالة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 فإن األمر "ابك  واصِبر علَى ما َأص" قال تعالي .أمره بعد ذلك بالتحلي بالصبر

                                         
 .  وحسنه الشيخ األلباني٤١٧كتاب الفتن باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص انفرد به ابن ماجه فى )١(

، وحسنه اإلمام   ٥٧٠أخرجه اإلمام الترمذى فى كتاب الفتن باب ما جاء فى نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ص                  )٢(
 . الترمذى فقال هذا حديث حسن

  ٢/١٢٦موسوعة الفقه اإلسالمي ج)٣(
 ) ١٧(آية ) لقمان(سورة )٤(

إن اآلمر بالمعروف والناهي عن " يقول ٣/٥٥٥، تفسير اإلمام ابن كثير ج٨/١٦٥التحرير والتنوير البن عاشور ج)٥(
 ". المنكر البد أن يناله من الناس أذى فأمره بالصبر



– 

  )٢٧٧٨(

بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجران القائم بهما معاداة من بعض الناس أو أذى من 
   ."بعض فإذا لم يصبر أوشك أن يتركهما

ورجح اإلمام القرطبي أن المراد بالصبر فى اآلية هو الصبر على شدائد الدنيا 
 وهذا قول حسن –كاألمراض وغيرها وأال يخرج من الجزع إلى معصية اهللا عز وجّل 

 وهذا ما أراه راجحا لما يؤيده من القرآن الكريم والسنة المطهرة حيث وجه )١("ألنه يعم
 يا َأيها ":مؤمنين باالستعانة بالصبر والصالة قال تعالي عباده ال– عز وجّل –المولي 

   .)٢(" والصالِة ِإن اللَّه مع الصاِبِرين الَِّذين آمنُوا استَِعينُوا بالصبِر
إن اهللا مع الصابرين  " .فبالصبر تنال كل فضيلة وبالصالة تنهي عن كل رذيلة

   .)٣(" بالنصر والمعونة
أنه يبتلي عباده ويختبرهم ويمتحنهم ليميز "  سبحانه وتعالي –لمولي وأخبرنا ا

الخبيث من الطيب والصالح من الطالح بشئ من الخوف والجوع ونقص األموال بذهاب 
بعضها أو ينقصها بالزكاة واألنفس كموت األصحاب واألقارب واألحباب وقلة 

   .)٤("أحل به عقابه ومن قنط – عز وجّل –الثمرات، فمن صبر أثابه المولي 
 ونَقٍْص من اَألمواِل والْجوِع  ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء من الخَوِف ":قال تعالي

وِإنَّا ِإلَيِه  الَِّذين ِإذَا َأصابتْهم مِصيبةٌ قَالُوا ِإنَّا ِللَِّه. وبشِِّر الصاِبِرين والثَّمراِت واَألنفُِس
وناِجع٥(" ر(.   

وجاءت األحاديث النبوية تبين ثواب الصبر عند نزول البالء فعن أنس بن 
 بامرأة تبكي عند قبر – صلي اهللا عليه وسلم – قال مر النبي – رضى اهللا عنه –مالك 
قالت إليك عني فإنك لم تصب "  اتقي اهللا واصبري-  صلي اهللا عليه وسلم–فقال 

 صلي – فأتت باب النبي –نبي صلي اهللا عليه وسلم بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها أنه ال
 – صلى اهللا عليه وسلم – فقال ، فقالت لم أعرفك، فلم تجد عنده بوابين–اهللا عليه وسلم 

                                         
  ١٤/٥٣الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي ج)١(

 )١٥٣(آية ) البقرة(سورة )٢(
  ١/٩٢سفي جتفسير اإلمام الن)٣(

  ١/٢٧٥تفسير اإلمام ابن كثير ج)٤(

 ) ١٥٦-١٥٥(آية ) البقرة(سورة )٥(



 

 )٢٧٧٩(

 قلت يا – وعن مصعب عن سعد عن أبيه قال ،)١("إنما الصبر عند الصدمة األولي"
نبياء ثم األمثل فاألمثل األ"رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم أى الناس أشد بالء ؟ قال 

فيبتلي الرجل على حسب دينه فإن كان فى دينه صلبا اشتد بالؤه وإن كان فى دينه رقة 
ابتلي على حسب دينه فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركه يمشي على األرض ما عليه 

   .)٢("خطيئة
 صلي اهللا عليه – قال رسول اهللا : قال– رضى اهللا عنه –وعن أبي هريرة 

ما يزال البالء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتي يلقي اهللا وما عليه  "–وسلم
  . )٣("من خطيئة

إنما يوفي  "– عز وجّل –وأخرجه اإلمام البخارى فى صحيحه قول اهللا 
   .)٤("الصابرون أجرهم بغير حساب

 وجدنا خير عيشاً "– رضى اهللا عنه –قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 ُأولَِئك علَيِهم صلَواتٌ " عقب آية االختبار واالمتحان – عز وجّل –وقال اهللا "بالصبر

ِهمبن رةٌ ممحرو ونتَدهالم مه لَِئكُأووقال سعيد ، أى ثناء من اهللا عليهم ورحمة)٥("و 
قال أمير المؤمنين عمر بن  " وُأولَِئك هم المهتَدون"بن جبير أى آمنه من العذاب 

 فهذا "ورحمةٌ  ُأولَِئك علَيِهم صلَواتٌ من ربِهم""الخطاب نعم العدالن ونعمت العالوة 
 فهذه العالوة وهى ما توضع بين العدلين وهي زيادة " وُأولَِئك هم المهتَدون"العدالن 

   .)٦( أيضافى الحمل فكذلك هؤالء أعطوا ثوابهم وزيدوا

                                         
، وأخرجه مسلم فى كتاب الجنائز باب الصبر على   ١/٣٠١أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز باب زيارة القبور ج        )١(

الـصبر علـى    ، وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الجنائز باب ما جاء فى            ١/٤٤٧المصيبة عند الصدمة األولي ج    
  ٦٦المصيبة ص 

، وقال أبو عيسي هذا حديث حسن ٦٢٧أخرجه اإلمام الترمذى كتاب الزهد باب ما جاء فى الصبر على البالء ص )٢(
صحيح وفى الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان أن النبي صلي اهللا عليه وسلم سئل أى الناس أشـد                      

  ".بالء، قال األنبياء ثم األمثل فاألمثل

، وقال أبو عيسي هذا حديث      ٦٢٧أخرجه اإلمام الترمذى فى كتاب الزهد باب ما جاء فى الصبر على البالء ص               )٣(
 . حسن صحيح

 ) ١٠(آية ) الزمر(سورة )٤(
 ) ١٥٧(آية ) البقرة(سورة )٥(

ك عليهم صلوات أولئ" يقول عند تفسير قوله تعالي   ١/٩٢، تفسير اإلمام النسفى ج    ١/٢٧٥تفسير اإلمام ابن كثير ج    )٦(
 . الصالة الحنو والتعطف" من ربهم ورحمة



– 

  )٢٧٨٠(

  : أثر العمل بوصية الصبر على المصائب
إن من أهم اآلثار المترتبة على العمل بوصية الصبر على المصائب يتمثل فيما 

  : يلي
 ما َأصاب ِمن  ": االستسالم والرضا وعدم الجزع والندم على ما فات قال تعالي:أوال

 ِفي ِكتَاٍب من قَبِل َأن نَبرَأها ِإن ذَِلك علَى اللَِّه ِفي َأنفُِسكُم ِإالَّ والَ مِصيبٍة ِفي اَألرِض
ِسيري .ا فَاتَكُملَى ما عوال تَْأسِلكَي ا آتَاكُموا ِبمحالَتَفْر١("و(.   
 إن فى فصيلة الصبر والتحلي والتخلق بها من أعظم القربات التى يتقرب بها :ثانيا

 فالصبر ثوابه الجنة والمغفرة من اهللا لعباده – وجّل  عز–العبد المؤمن إلى اهللا 
   .الصابرين

 تتوافق الفضائل فى جميع األديان السماوية فهذا لقمان ينصح ابنه بالصبر على :ثالثا
المصائب والباليا وهذا ما دعا إليه سيد األولين واآلخرين سيدنا محمد صلي اهللا عليه 

 –ضائل العظيمة ومنها الصبر فإن اهللا عز وجّل  فقد دعا إلى التخلق بهذه الف–وسلم 
 وبشِِّر " قال تعالي –يعطي الثواب الجزيل لمن صبر على ما أصابه فى دنياه 

اِبِرينةٌ قَالُوا ِإنَّا ِللَِّه. الصِصيبم متْهابِإذَا َأص الَِّذين وناِجعِه رِإنَّا ِإلَيو . ِهملَيع لَِئكُأو
   .)٢("وُأولَِئك هم المهتَدون ورحمةٌ  من ربِهمصلَواتٌ

 – إن المحن والباليا التى تنزل بالمرء إنما هي بمثابة اختبار وامتحان من اهللا :رابعا
 لعباده حتى يميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والمؤمن من –عز وجّل 

ولَما يْأِتكُم مثَُل الَِّذين خَلَوا ِمن قَبِلكُم   َأن تَدخُلُوا الجنَّةََأم حِسبتُم" المنافق قال تعالي 
اءْأسالب متْهسم اءرالضوُل وسقُوَل الرتَّى يلِْزلُوا حزاللَِّه  و رتَى نَصم هعنُوا مآم الَِّذينو

 َأحِسب النَّاس َأن يتْركُوا َأن يقُولُوا . الـم ":تعالي وقال ،)٣("ِإن نَصر اللَِّه قَِريب َأالَ
   .)٤("وهم الَ يفْتَنُون آمنَّا

                                         
 )٢٣- ٢٢(آية ) الحديد(سورة )١(
 )١٥٧ – ١٥٦ – ١٥٥(اآليات ) البقرة(سورة )٢(

 )٢١٤(آية ) البقرة(سورة )٣(

 )٢- ١(آية ) العنكبوت(سورة )٤(



 

 )٢٧٨١(

  عزائم األمور
   .)١("ِإن ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر  " :قال تعالي

   :العزم فى اللغة
العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء األمر يقال عزمت األمر وعزمت عليه 

   .)٢(تزمتواع
) ٤(" والَتَعِزموا عقْدةَ النِّكَاِح" وقال تعالي )٣("وِإن عزموا الطَّالقَ ":قال تعالي

  )٦("ولَم نَِجد لَه عزماً  فَنَِسي " .)٥(" فَِإذَا عزمتَ فَتَوكَّْل علَى اللَِّه":وقال تعالي
 من باب ضرب ،اًعزم على الشئ وعزمه عزم" وجاء فى المصباح المنير 

 وعزيمة اهللا ، اجتهد وجد فى أمره، وعزم عزيمة وعزمة،عقد ضميره على فعله
   .)٧(فريضة اهللا التى افترضها والجمع عزائم

إن "  ِإن ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر"وقال جمهور المفسرين عند تفسير قوله تعالي 
لصبر على األذى من عزم األمر إقامة الصالة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وا

   .)٨(التى أمر بها أمر إيجاب 
 فالعزيمة عرفها .وقسم علماء األصول الحكم التكليفي إلى عزيمة ورخصه

 وهذا التعريف يخرج المحرم )٩(بعض علماء األصول بأنها ما لزم بإيجاب اهللا تعالي
   .)١(والمكروه والمباح

                                         
 ) ١٧(آية ) لقمان(سورة )١(

 .٣٣٤عزم ص المفردات فى غريب القرآن للراغب األصفهانى مادة )٢(
 )٢٢٧(آية ) البقرة(سورة )٣(

 )٢٣٥(آية ) البقرة( سورة )٤(

 )١٥٩(آية ) آل عمران(سورة )٥(
 )١٦٥(آية ) طه(سورة )٦(

، القاموس  ١٥٥ص" عزم"المصباح المنير للعالم أحمد بن محمد بن على المقرى العين مع الزاى وما يثلثهما مادة                )٧(
 .٢٠١٥دار ابن الجوز .  ط٩٣١ى ص المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز أباد

ـ    )٨( ـ    ٣/٥٥٥تفسير اإلمام ابن كثير ج ، مفاتح الغيـب لإلمـام الـرازى    ٨/١٦٦، التنوير والتحرير البن عاشور ج
أى مما عزمه اهللا مـن  " ِإن ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر"، تفسير اإلمام النسفى يقول عند تفسير قوله تعالى          ٢١/١٣١جـ

قطع إيجاب وإلتزام وأمر به أمراً حتماً وهو من تسمية المفعول بالمصدر وأصله من معزومات               األمور أى قطعه    
 .األمور أى مقطوعاتها ومفروضاتها وهذا دليل على أن هذه الطاعة

 .، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان١٩٩٧، ط ٨٤/المستصفى فى أصول الفقة لإلمام الغزلى جـ)٩(



– 

  )٢٧٨٢(

الحكم الثابت من غير مخالفة دليل وعرف اإلمام الشنقيطي العزيمة بأـنها 
  . )٢(شرعي

 ويقول المرحوم .فهذا التعريف يشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه
إن العزيمة ما شرعه اهللا أصالة من األحكام العامة "األستاذ الدكتور عبد الوهاب خالف 

   .)٣("التى ال تختص بحال دون حال وال بمكلف دون مكلف
ل ابن نجيم الحنفي ما فرض ابتداء فهو عزيمة وما طرأ  يقو:وأما الرخصة

   .)٤("عليه التخفيف فهو رخصة
وقيل إن الرخصة ما شرعه اهللا من األحكام تخفيفا على المكلف فى حاالت 

   .)٥("خاصة تقتضي هذا التخفيف، أو هى ما شرع لعذر شاق فى حاالت خاصة
يِريد  والَ اللَّه ِبكُم اليسر يِريد  ":واألصل فى مشروعية الرخص قوله تعالي

رسالع ٦("ِبكُم( ٍج" وقوله تعاليرح يِن ِمنِفي الد كُملَيَل ععا جمو ")٧(.   
   :وتتبع الفقهاء هذه الرخص وسموها تخفيفات الشرع على النحو التالي

   .فات تخفيف اإلسقاط كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معرو–أ 
   . تخفيف تنقيص كقصر الصالة الرباعية فى السفر–ب 
   . تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم وإبدال القيام فى الصالة بالقعود–ج 
  . تخفيف تقديم كالجمع بين صالتي الظهر والعصر فى عرفة–د 
فى  وكذلك ، تخفيف تأخير كتأخير صالة المغرب إلى صالة العشاء فى مزدلفة–و 

   .حاالت المطر والسفر

                                                                                                     
 .٢٠٠٢ ط دار العقيدة – ٣٠شيخ محمد صالح العثيمين صشرح األصول من علم األصول لل)١(

م، الوجيز فى ٢٠٠٤ ط دار العلوم والحكم ٥٠مذكرة فى أصول الفقه لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطى ص)٢(
 . ط دار الحديث٧٧، أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى ص٤٩عبد الكريم زيدان ص . د.أصول الفقه أ

 . ط دار الحديث١٤٢عبد الوهاب خالف ص علم أصول الفقه ل)٣(

 .  تحقيق عادل سعد المكتبة التوفيقية٨٣األشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان ص )٤(
 .١٤٢علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالف ص )٥(

 ) ١٨٥(آية ) البقرة(سورة )٦(

 ) ٧٨(آية ) الحج(سورة )٧(



 

 )٢٧٨٣(

   .)١ (. تخفيف ترخيص كشرب الخمر للغصه وأكل الميتة عند الضرورة-هـ
فتعريف علماء األصول للعزيمة جاء مطابقا كما قاله علماء التفسير عند تفسير 

فكل ما أمر اهللا بهعباده من صالة وصوم وحج "  ِإن ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر ":قوله تعالي
ر العبادات واآلداب من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على وسائ

 على عباده فى جميع الشرائع السماوية على وجه –المصائب فرضه اهللا عز وجّل 
   .اإللزام

  النهي عن تصغير الخد للناس
انتقل لقمان بابنه فى معاملة الناس فنهاه أوال عن احتقارهم والتفاخر عليهم 

أمره بإظهار مساواته مع الناس وعد نفسه كواحد منهم ثم نهاه ثانيا عن وهذا يقتضي 
 يبغض المتكبرين ثم – عز وجّل –المشي في األرض فرحا فخوراً متكبراً فإن اهللا 

أمره بالتوسط واالعتدال فى المشي والغض من الصوت فإن أنكر األصوات صوت 
  .الحمير

   .)٢("لنَّاِستُصعر خَدك ِل  والَ ":قال تعالي
 ميل فى الوجه أو فى أحد الشقين وهو داء يصيب البعير يلوى عنقه :فالتصغير

 أمال النظر عن الناس تهاونا من كبر ،منه، وصعر خده تصعيرا وصاعره وأصعره
 ويقول اإلمام ابن كثير عند تفسيره لآلية الكريمة سالفة الذكر وال )٣(وربما يكون خلقه

إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكباراً عليهم، تعرض بوجهك عن الناس 
ولكن أقبل على الناس متواضعاً مؤنساً مستأنساً، وإذا حدثك أصغرهم فاصغ إليه حتى 

   .)٤("يكمل حديثه

                                         
، قواعد األحكام فى مصالح النسفى للحزين عبد الـسالم          ٣٨ النعمان ص    األشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة     )١(

، أصول ١/٢٠٦ األشباه والنظائر فى قواعد وفروع الشافعية لإلمام جالل الدين عبد الرحمن السيوطى  جـ٢/٦جـ
 .١٤٢، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالف ص٧٦الفقه للشيخ محمد الخضرى ص

 )١٨(آية ) لقمان(سورة )٢(

 .٣٢٩القاموس المحيط كتاب الراء باب الصادر ص )٣(
ال تتكبر فتحتقر "  ما نصه ٢/٣٠، اإلتقان فى علوم القرآن لإلمام السيوطى جـ٣/٥٥٥تفسير النسفى ابن كثير جـ)٤(

ـ    " عباد اهللا وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك       ، ١٤/٥٣تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الجامع ألحكام القرآن جـ
 .٢/٣١٩سفى جـتفسير الن



– 

  )٢٧٨٤(

 لما أمره " والَتُصعر خَدك ِللنَّاِس ":ويقول اإلمام الرازى عند تفسير قوله تعالي
   : مكمال لغيره وكان يخشي بعدهما من أمرينأن يكون كامال فى نفسه

 التبختر فى النفس : والثاني، التكبر على الغير بسبب كونه مكمال له:أحدهما
   .)١("بسبب كونه كامال فى نفسه

ــال   :فعــن جــابر بــن ســليم أن رســول اهللا صــلي اهللا عليــه وســلم ق
 ال تحقرن شـيئا مـن المعـروف وإن تكلـم أخـاك وأنـت منبـسط إليـه وجهـك                    "

 وثبــت فــى الــصحيحين عــن أنــس بــن مالــك أن )٢("إن ذلــك مــن المعــروف
ــلم   ــه وس ــلي اهللا علي ــول اهللا ص ــال –رس ــدوا وال " ق ــضوا وال تحاس ال تباغ

   .)٣("تدابروا وكونوا عباد اهللا أخوانا
 وإنما قيل لالعراض تدابر ألن من ،فالتدابر واألعراض وترك الكالم والسالم

 ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهتك لتسره ،كأبغضته أعرضت عنه ووليته دبر
   .)٤(" فمعني التدابر موجود فيمن صعر خده."ويسرك 

  : النهي عن المشي فى األرض مرحا
   .)٥("  والَتَمِش ِفي اَألرِض مرحاً ":قال تعالي

يقول اإلمام ابن كثير عند تفسيره لهذه اآلية أى ال تمش خيالء متكبراً جباراً 
أى مختال معجب فى " إن اهللا ال يحب كل مختال فخور" " اً ال تفعل ذلك يبغضك هللاعنيد

   .)٦("نفسه فخور على غيره

                                         
 .٢١/١٣مفاتح الغيب لإلمام الرازى جـ)١(
 .٦٧٩سنن أبى داود كتاب اللباس باب ما جاء فى إسبال اإلزار ص )٢(

ـ            )٣( ، وأخرجه النسفى مسلم فى     ٤/٨١أخرجه النسفى البخارى فى كتاب األدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ج
 .٢/٦٢٦ والتدابر جـكتاب البر والصلة باب تحريم التحاسد والتباغض

 .١٤/٥٤الجامع ألحكام القرآن جـ)٤(

 )١٨(آية ) لقمان(سورة )٥(
ـ    )٦( ـ    ٣/٥٥٦تفسير النسفى ابن كثير ج وال تمش فـى األرض     " ، يقول ما نصه     ٢١/١٣١، مفاتح الغيب للرازى ج

يرى عظمة لنفسه فى والفخور من يكون متبختراً فى نفسه وهو التكبر         " تبختراً فإن اهللا ال يحب من يكون به خيال        
 .٣/٥٠٣، أحكام القرآن البن العربى جـ٢/٣١٩عينه، تفسير النسفى جـ



 

 )٢٧٨٥(

 – قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال–وثبت فى الصحيح عن أبي هريرة 
بينما رجل يمشي فى حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف اهللا " صلي اهللا عليه وسلم 

   .)١("لى يوم القيامةبه فهو يتجلجل إ
 أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال – رضى اهللا عنهما –وعن ابن عمر 

   .)٢("من جر ثوبه مخيلة لم ينظر اهللا إليه يوم القيامة
وجاءت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة تذم المتكبرين وتتوعدهم 

  .بالعذاب األليم فى نار جهنم
وجوههم مسودةٌ َألَيس  وم الِقيامِة تَرى الَِّذين كَذَبوا علَى اللَِّه وي ":قال تعالي

ِرينتَكَبى لِّلْمثْوم نَّمها " وقال تعالي ،)٣("ِفي جِفيه خَاِلِدين نَّمهج ابوخُلُوا َأبِقيَل اد 
ِرينتَكَبى المثْوم ى  " وقال تعالي ،)٤("فَِبْئسثْوم ا فَِبْئسِفيه خَاِلِدين نَّمهج ابوخُلُوا َأباد

ِرينتَكَب٥("الم(.  
ومن األحاديث الصحيحة التى توعدت المتكبرين بالعذاب األليم يوم القيامة ما 

  : يلي
 ما روي عن حارثه بن وهب الخزاعي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال أال :أوال

هللا ألبره أال أخيركم بأهل كل ضعيف متضاعف لو أقسم على اأخبركم بأهل الجنة 
   .)٦("؟ كل عتل جواظ مستكبرالنار

                                         
ـ           )١(  وأخرجه النسفى مسلم فى كتاب اللباس     ٤/٣٦أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب من جر ثوبه من الخيالء ج

 أن رسول اهللا –هللا عنه  رضى ا– بلفظ عن أبى هريرة ٢/٤١٢باب تحريم التبختر فى المشى مع إعجابه بثيابه جـ
بينما رجل يتبختر يمشى فى برديه قد أعجبته نفسه فخسف اهللا به األرض فهـو          : "  قال – صلى اهللا عليه وسلم      –

 ".يتجلجل فيها إلى يوم القيامة
ـ         )٢(  وأخرجه مسلم فى كتاب اللباس باب تحريم ٤/٣٦ أخرجه البخارى فى كتاب اللباس من جر ثوبه من الخيالء ج

ـ   التبخ  صلى اهللا عليـه  – أن رسول اهللا – رضى اهللا عنهما – بلفظ عن عبد اهللا بن عمر       ٢/٤١٢تر فى المشى ج
ال ينظر اهللا إلى من "وفى رواية أخرى " إن الذى يجر ثوبه من الخيالء ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة    : "  قال –وسلم  

 ".جر ثوبه خيالء

 )٦٠(آية ) الزمر(سورة )٣(
 )٧٢(آية ) الزمر(سورة )٤(

 )٧٦(آية ) غافر(سورة )٥(

 .٤/٨٩أخرجه البخارى فى كتاب األدب باب الكبر جـ)٦(



– 

  )٢٧٨٦(

"  قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم : عن أبي سعيد الخدرى وأبي هريرة قاال:ثانيا
   .)١("العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته

 صلي اهللا عليه وسلم عن رب العزة  عن أبي هريرة قال هناء قال رسول اهللا:ثالثا
   .)٢("الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته فى النار 

 قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم :وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
يقول اهللا سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته فى 

  . )٣("لنارا
 إن الجنة ال يدخلها –وعن علقمه عن عبد اهللا عن النبي صلي اهللا عليه وسلم 

  .)٤("من كان فى قلبه مثال ذرة من كبر
 صلي اهللا عليه وسلم – عن النبي –وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

ب أن  إن الرجل يح:قال رجل" ال يدخل الجنةمن كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر:"قال
 إن اهللا جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط :يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال

   .)٥("الناس
 ، وقيل أن يتكبر عن الحق فال يقبله،والمعني أن يتكبر على الحق فال يراه حقاً

   .)٦(وقيل االرتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق وإنكاره ترفقا وتجبراً

                                         
 .٢/٦٥٣أخرجه اإلمام مسلم فى كتاب البر والصلة واآلداب باب تحريم الكبر جـ) ١(
 .٦٨٠سنن ابى داود كتاب اللباس باب ما جاء فى الكبر ص ) ٢(

 .، وانفرد به ابن ماجه وصححه األلبانى٢٣٩ن الكبر ص سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب البراءة م) ٣(

، وأخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب ما جاء ١/٥٣ أخرجه اإلمام مسلم فى كتاب اإليمان باب تحريم الكبر جـ)٤(
ال يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبه من خردل من كبر وال يدخل النار من كان فى "  بلفظ ٦٨٠فى الكبر ص 

، ٥٢٥، وأخرجه الترمذى فى كتاب البر والصلة باب ما جاء فى الكبـر ص    "لبه مثقال حبة من خردل من إيمان      ق
 .وقال أبو عيسى هذا حديث صحيح

ـ )٥( ، وأخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب ما جاء فـى  ١/٥٣ أخرجه مسلم فى كتاب اإليمان باب تحريم الكبر ج
 من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر وال يدخل النار من كان فى                 ال يدخل الجنة  "  بلفظ   ٦٨٠الكبر ص   

 وقال ٥٢٥وأخرجه الترمذى فى كتاب البر والصلة باب ما جاء فى الكبر ص " قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان
 .أبو عيسى هذا حديث صحيح

 .٤/٣٤٥ سبل السالم للصنعانى جـ)٦(



 

 )٢٧٨٧(

  : عالج الكبر
ج الكبر إنما يكون بالتواضع ولين الجانب وقبول الحق ممن كان كبيراً إن عال

 صلوات اهللا وسالمه عليه ،أو صغيراً شريفاً أو وضيعاً، والتخلق بأخالق النبي الكريم
 ويقول )١(" وِإنَّك لَعلَى خُلٍُق عِظيٍم ": خلقه فقال تعالي– حيث وصف المولي عز وجّل –

 وال ، صلي اهللا عليه وسلم–وأعلم أنه ال أدب كأدب رسول اهللا " العز بن عبد السالم 
 أعانه على البحث على أخالقه واالقتداء به ليتخلق منه – فمن وفقه اهللا ،خلق كأخالقه

بما يقدر عليه ويصل إليه وما من أحد إال وقد هم ولم فيا سعادة من اقتدى به واستسن 
 قُْل ِإن كُنتُم تُِحبون اللَّه  ": قال تعالي.)٢("بتهبسيرته وأخذ بطريقته وامتأل قلبه من مح

اللَّه كُمِببحوِني ي٣("فَاتَِّبع(.   
ومن األحاديث التى حثت على التواضع ما ورد فى الصحيح عن قنادة عن 

"  صلي اهللا عليه وسلم – قال رسول اهللا :يزيد ابن عبد اهللا عن عياض بن حمار أنه قال
   .)٤(إلى أن تواضعوا حتى ال يبغي أحد على أحد وال يفخر أحد على أحدإن اهللا أوحي 

دخلنا على عبد اهللا بن عمرو حين قدم " وعن شقيق بن سلمة عن مسروق قال 
" لم يكن فاحشا وال متفحشاً "  فقال –معاوية إلى الكوفة فذكر رسول اهللا صلي اهللا عليه 

   .)٥(" من أخيركم أحسنكم خلقاً  "  صلي اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا : وقال
  : االعتدال فى المشي

بعد أن بين لقمان البنه آداب المعاملة مع الناس بين ما يحسن اآلداب فى هيئته 
واغْضض ِمن  واقِْصد ِفي مشِْيك" فأمره بالقصد في المشي وخفض الصوت فقال تعالي 

   .)٦("لحِميِر صوِتك ِإن َأنكَر اَألصواِت لَصوتُ ا

                                         
 )٤(آية ) القلم( سورة )١(

 .٨/٢٤٩عون المعبود شرح سنن أبى داود جـ / ١٠١ – ١٠٠/ األحكام للعز بن عبد السالم جـ قواعد)٢(
 )٣١(آية ) آل عمران( سورة )٣(

 أخرجه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهـل الجنـة وأهـل النـار                     )٤(
 .٨١٦واضع ص ، وأخرجه أبو داود فى كتاب األدب باب فى الت٢/٧٦٨جـ

 .٤/٨٠ أخرجه البخارى فى كتاب األدب باب لم يكن النبى فاحشاً وال متفحشاً جـ)٥(

 )١٩(آية ) لقمان( سورة )٦(



– 

  )٢٧٨٨(

والقصد هو الوسط العدل بين طرفين فالقصد فى المشي أن يكون بين طرف 
   .)١("التبخر وطرف الدبيب

أى أعدل فيه "  واقِْصد ِفي مشِْيك"ويقول اإلمام النسفي عند تفسير قوله تعالي 
   .)٢("حتى يكون مشيا بين مشيين ال تدب دبيب المتماوتين وال تثب وثوب الشطار

 حتى عند – صلي اهللا عليه وسلم –فالمشي باعتدال وتوسط أمر به رسول اهللا 
 فعن أبي – عز وجّل –الذهاب إلى أداء فريضة الصالة التى هى أحب األعمال إلى اهللا 

إذا سمعتم اإلقامة "  قال – صلي اهللا عليه وسلم – عن النبي – رضي اهللا عنه –هريرة 
لسكينة والوقار وال تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فامشوا إلى الصالة وعليكم با

  . )٣("فأتموا
 سمعت : قال– رضى اهللا عنه –وفى رواية عند اإلمام مسلم عن أبى هريرة 

إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون وأتوها  " : يقول– صلى اهللا عليه سلم –رسول اهللا 
  .)٤("اتكم فأتمواتمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما ف

فالمشى بوسطية واعتدال أمر مطلوب يجلب لصاحبه الهيبة والوقار واالحترام 
  .حتى عند أداء فريضة الصالة التى هى أحب األعمال إلى رب العالمين

  :الغض من الصوت
 الغض )٥(" واغْضض ِمن صوِتك ِإن َأنكَر اَألصواِت لَصوتُ الحِميِر ":قال تعالى

 غض للرجل صوته وطرفه ومن طرفه وصوته غضاً :ص قوة استعمال الشئ يقالنق
من باب قتل خفض ومنه يقال غض من فالن غضاً وغضاضة إذا تنقصه والغضيضة 

  .)٦(النقصان وغضغضت السقاء نقصته

                                         
 .٨/١٦٨ التنوير والتحرير جـ)١(

ـ  )٢( ليكن مشيك قصداً ال تخيالً وال "، يقول ما نصه ٣/٨٦، زاد المسير فى علم التفسير جـ٢/٣١٩ تفسير النسفى ج
 .١٤/٥٤، الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبى جـ٣/٥٠٤حكام القرآن البن العربى جـأ" إسراعا

 .١/١٥٥ صحيح البخارى كتاب األذان باب ال يسعى إلى الصالة وليأت بالسكينة والوقار جـ)٣(
 .١/٢٩١ جـ باب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهى عن إينانها سحباً– أخرجه مسلم فى كتاب المساجد )٤(

 ).١٩(آية ) لقمان( سورة )٥(

 .١٧١ص ) غض( المصباح المنير باب الغين مع الضاد وما يثلثهما مادة )٦(



 

 )٢٧٨٩(

ويقال غض بصرة إذا خفض نظره فلم يحدق فغض الصوت جعله دون الجهر 
دة أن يغض بعض جهره أى ينقص من جهورته وجئ بمن الدالة على التبعيض إلفا

  .)١(ولكنه ال يبلغ به إلى التخافت والسرار
يعنى  " واغْضض ِمن صوِتك"ويقول اإلمام ابن العربى عند تفسير قوله تعالى 

ال تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما يحتاج إليه فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف 
يف قبح رفع الصوت فى المخاطبة والمالحاة بقبح  وفى اآلية دليل على تعر)٢(يؤذى

  .أصوات الحمير ألنها عالية
إذا ": قال– صلى اهللا عليه وسلم –وثبت فى الصحيح عن أبى هريرة أن النبى 

سمعتم صياح الديك فأسالوا اهللا من فضله فإنها رأت ملكاً وإذا سمعتم نهيق الحمار 
 وقال سفيان الثورى صياح كل شئ )٣("فتعوذوا باهللا من الشيطان فإنه رأى شيطاناً

  .تسبيح إال نهيق الحمير
  .)٤(وقال عطاء نهيق الحمار دعاء على الظلمة

  .)٥( " ِإن َأنكَر اَألصواِت لَصوتُ الحِميِر"
  أقبح " أنكر"معنى 

  .)٦(نقول آتانا فالن بوجه منكر أى قبيح

                                         
 .٨/١٦٨ التنوير والتحرير جـ)١(
ـ      )٢( ـ      ٣/٥٠٥ أحكام القرآن لإلمام ابن العربى ج ، زاد المسبر فى    ١٤/٥٥، الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبى ج

 .٣/٨٦جوزى جـعلم التفسير البن ال

ـ )٣(  وأخرجه لإلمام ٢/٣٢٧صحيح البخارى فى كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتمتع بها شعف الجبال ج
ـ          وأخرجه أبو داود وفى كتاب األدب باب نهيق الحمير         ٢/٧٠٢مسلم فى كتاب الذكر والدعاء عند صياح الديك ج

 .٩٠٤ باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار ص، وأخرجه الترمذى كتاب الدعوات٨٤٨ونباح الكالب ص
 .٣/١٦٨، زاد المسير فى علم التفسير جـ١٤/٥٥الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبى جـ)٤(

 )١٩(آية ) لقمان(سورة ) ٥(

 .٣/٨٦ زاد المسير فى علم التفسير جـ)٦(



– 

  )٢٧٩٠(

ن َأنكَر اَألصواِت لَصوتُ  ِإ ":ويقول اإلمام النسفى عند تفسير قوله تعالى
  .)١(أى أوحشها ألن أوله زفير وآخره شهيق كصوت أهل النار" الحِميِر

 ألنه مصدر ،وقيل الالم للتأكيد ووحد الصوت وإن كان مضافاً إلى الجماعة
  .)٢ (والمصدر يدل على الكثرة وهو مصدر صات يصوت صوتاً فهو صائت

                                         
هذه اآلية أدب من اهللا تعالى "ا نصه  م١٤/٥٥ الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبى جـ٢/٣١٩ تفسير النسفى جـ)١(

بترك الصياح فى وجوه الناس تهاونا بهم أو ترك الصياح جملة وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير فمن                  
 ".كان منهم أشد صوتاً كان أعز ومن كان أخفض كان أذل

 .٢/٣١٩ـ، تفسير النسفى ج٣/٨٦، زاد المسير جـ١٤/٥٦ الجامع ألحكام القرآن الكريم جـ)٢(



 

 )٢٧٩١(

  الخاتمة
  :صايا لقمان البنه نستخلص النتائج التاليةبعد هذه الدراسة عن و

 إن أصول العقيدة والتوحيد فى الشرائع السماوية جاءت واحـدة فكـل رسـل اهللا                :أوالً
 وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلـك      ":عليهم السالم حملوا إلى أقوامهم راية التوحيد قال تعالى        

 كما أن مكارم األخـالق  )١("ه ِإالَّ َأنَا فَاعبدوِن   ِمن رسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه الَ ِإلَ       
والفضائل والنهى عن الرذائل جاءت فى الديانات الـسماوية واحـدة فرسـل اهللا         
عليهم الصالة والسالم دعوا أقوامهم إلى الصدق واألمانـة واألمـر بـالمعروف           

لمـشى  والنهى عن المنكر ولين الجانب وعدم التكبر على الناس والتوسط فـى ا            
 فهذه الفضائل والمكارم من عزائم األمور التـى أمـر اهللا بهـا             ،وغض الصوت 

  .رسله عليهم السالم إلى الدعوة إليها والعمل بها والتخلق بأخالقها وآدابها
 إن من أهم العبادات التى أوصى لقمان ابنه إقامة الصالة خالصة هللا الواحد القهار               :ثانياً

 – عز وجـّل     – الشرائع السماوية افترضها اهللا      فالصالة فريضة قديمة فى جميع    
على عباده فكل رسل اهللا عليهم السالم جـاءوا بالـصالة وأمـروا أقـوامهم أن                

 وهذا ما أكدت عليه الرسالة المحمدية الخاتمة فقد أمـر      .يؤدوها هللا تبارك وتعالى   
ى اهللا   صـل  –القرآن بإقامة الصالة والمحافظة على أوقاتها التى بينها رسول اهللا           

 فإن النجاة من النار يوم القيامة إنما يتحقق بالتوحيد الخالص وإقامة            –عليه وسلم   
  .الصالة هللا رب العالمين

 إن من الصفات الذميمة التى نهى لقمان ابنه عنها التكبر على عبـاد اهللا والنظـر                 :ثالثاً
 فهـذه  . والمشى فـى األرض بخـيالء ومـرح    ،إليهم بسخرية وازدراء واحتقار   

 وجاءت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية      – عز وجّل    –فات يبغضها المولى    ص
الصحيحة تذم المتكبرين والمتجبرين وتبغضهم وتتوعدهم بالعـذاب األلـيم فـى            

  .جهنم وبئس المصير
 وهذا مـا  ، يستنبط من دراسة هذا البحث أنه ال طاعة لمخلوق فى معصية الخالق        :رابعاً

وِإن جاهداك علَى َأن تُشِْرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم فَـالَ               ":ورد فى قوله تعالى   
  .)٢( "تُِطعهما

                                         
 )٢٥(آية ) األنبياء( سورة )١(

 )١٥(آية ) لقمان( سورة )٢(



– 

  )٢٧٩٢(

 إن العمل بهذه الوصايا التى أوصى بها لقمان ابنه فى سـورة لقمـان وأيـدتها                 :خامساً
السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم يحقـق للمـرء المـسلم              

ن حياة طيبة فى دنياه وفى آخرة يسعد بجنة عرضها كعرض           الفوز بسعادة الداري  
السموات واألرض فيها ما ال عين رأت وال آذن سمعت وال خطر علـى قلـب                

  .بشر
 



 

 )٢٧٩٣(

  المصادر والمراجع 
  .م٢٠٠٠أحكام القرآن الكريم لإلمام ابن العربى المالكى ط دار المنار  - ١
 . م٢٠٠١ورى ط دار المنار أسباب النزول ألبى الحسن على بن أحمد الواحدى النيساب - ٢

 .م١٩٩٩إعالم الموقعين عن رب العالمين لإلمام ابن الجوزى مطبعة مكتبة مصر ط - ٣

 .أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى ط دار الحديث - ٤

اإلتقان فى علوم القرآن لإلمام جالل الدين عبد الرحمن السيوطى مكتبة ومطبعة المـشهد     - ٥
 . م١٩٦٧الحسينى ط 

 .م٢٠٠١عة للشيخ محمود شلتوت ط دار الشروق اإلسالم عقيدة وشري - ٦

 تحقيق عـادل سـعد   –األشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان البن نجيم الحنفى    - ٧
 .المكتبة التوفيقية

األشباه والنظائر فى قواعد وفروع الشافعية لجالل الدين عبد الرحمن الـسيوطى ط دار               - ٨
 . م٢٠٠٦السالم للطباعة والنشر ط 

 .والتنوير للطاهر بن عاشور ط دار سحنون للطباعة والنشر والتوزيعالتحرير  - ٩

 .م٢٠٠٦تفسير القرآن العظيم البن كثير مكتبة اإليمان المنصورة  -١٠

تفسير القرآن الكريم األجزاء العشرة األولى لإلمام األكبر محمود شلتوت ط دار الشروق              -١١
 .م٢٠٠٤

 .م٢٠٠٩لثانية الجامع ألحكام القرآن الكريم لإلمام القرطبى ط ا -١٢

 –الرسالة لإلمام محمد بن إدريس الشافعى تحقيق الشيخ أحمد شاكر ط المكتبة العلميـة                -١٣
 . لبنان–بيروت 

زاد المسير فى علم التفسير البن الجوزى ط دار الفكر العربى للطباعة والنشر والتوزيع               -١٤
 .م٢٠٠٩ط 

 بن إسماعيل الصنعانى    سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام لإلمام محمد           -١٥
 .مكتبة اإليمان

سنن ابن ماجه ألبى عبد اهللا محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى ترقيم محمـد فـؤاد عبـد      -١٦
 .م٢٠١٤الباقى مكتبة الصفا 

 .م٢٠١٠سنن ابى داود سليمان بن األشعث السجستانى ط دار الفجر للتراث  -١٧

 .م٢٠٠١جر للتراث سنن الترمذى لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى ط دار الف -١٨



– 

  )٢٧٩٤(

 .م٢٠١٠سنن النسائى ألحمد بن شعيب بن على ط دار الفجر للتراث  -١٩

 .م٢٠٠٢شرح األصول من علم األصول للشيخ محمد صالح العثيمين ط دار العقيدة  -٢٠

 .م١٩٨٨شرح العقيدة الطحاوية البن أبى العز الحنفى ط المكتب اإلسالمى  -٢١

 .على بن سلطان مكتبة اإليمانشرح الفقه األكبر ألبى حنيفة النعمان المال  -٢٢

 .صحيح اإلمام البخارى طبعة منقحة على عدة نسخ المكتبة التوفيقية -٢٣

 .م٢٠٠٤صحيح اإلمام مسلم طبعة جديدة منقحة مكتبة الصفا ط -٢٤

 .صفوة التفاسير للشيخ محمد على الصابونى ط دار الصابونى -٢٥

 .م٢٠٠٦عقيدة المؤمن ألبى بكر الجزائرى مكتبة الرحاب ط  -٢٦

 .صول الفقه لعبد الوهاب خالف ط دار الحديثعلم أ -٢٧

عون المعبود شرح سنن أبى داود ألبى الطيب محمد شمس الحق العظيم أبـادى ط دار                 -٢٨
 .م٢٠٠١الحديث 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الـشيخ ط دار الحـديث                 -٢٩
 .م١٩٩٩

 .م٢٠١٥ار ابن الجوزى القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادى ط د -٣٠

 .قصص األنبياء لإلمام ابن كثير ط المكتبة التوفيقية -٣١

 . م٢٠٠٢قواعد األحكام فى مصالح األنام للعز بن عبد السالم ط دار البيان العربى  -٣٢

محمد بكر إسـماعيل ط دار المنـار للنـشر          . د.القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه أ      -٣٣
 .م١٩٩٧والتوزيع 

 . م٢٠٠٢ أسباب النزول لإلمام السيوطى ط مكتبة الصفا ط لباب التقول فى -٣٤

 .م٢٠٠١مدارك التنزيل وحقائق التأويل لإلمام النسفى ط دار الكتب العلمية  -٣٥

مذكرة فى أصول الفقه لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطى ط دار العلوم والحكـم                -٣٦
 .م٢٠٠٤

 .م١٩٩٩رسالة بيروت لبنان المستصفى فى أصول الفقه لإلمام الغزالى ط مؤسسة ال -٣٧

 المصباح المنير ألحمد بن محمد بن على الفيومى مكتبة لبنان ناشرون -٣٨

 .م١٩٩٠مفاتح الغيب لإلمام الرازى ط دار الكتب العلمية  -٣٩



 

 )٢٧٩٥(

المفردات فى غريب القرآن ألبى القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب األصـفهانى      -٤٠
 .ط دار الخلود للتراث

 .م٢٠٠٥مى المعاصر لكبار العلماء ط دار الوفاء للطباعة والنشر موسوعة الفقه اإلسال -٤١

 .الموطأ لإلمام مالك بن أنس ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ط دار إحياء الكتب العربية -٤٢

 .م١٩٩٣الوجيز فى علم أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ط دار التوزيع والنشر اإلسالمية  -٤٣

 



– 

  )٢٧٩٦(

  



 

 )٢٧٩٧(

  
  
  

  
  
  
  

  ملخص البحث
  للمشهود له للشاهد أوالمقصود بالتهمة في هذا البحث األمر الذي قد يجر نفعا

  . أو يجلب ضررا للمشهود عليهأو يدفع عنه ضررا
 يعتد بالعدالة الظاهرة  يعتقد أنه يمكن أنوتتلخص مشكلة البحث في أنه قد

حبة الشاهد للمشهود له أو للشاهد وأنها كافية في قبول شهادته دون اعتبار ألثر م
المصالح المشتركة بينهما وما قد يجره من نفع بتلك الشهادة أو عداوته للمشهود عليه 

  .وما قد يجلبه عليه من ضرر بالشهادة ضده
ويهدف البحث إلى بيان أسباب التهمة التي قد تلتصق بالشاهد العدل، ومدى 

ى عدالة الشاهد يختلف باختالف سبب أن أثر التهمة علأثرها في إسقاط شهادته، وبيان 
  .، وبيان أنواع التهمة وأثر كل منها في رد الشهادةالتهمة

ما :  اإلجابة عن مجموعة من األسئلة أهمها- في هذا البحث–ويحاول الباحث 
المراد بالتهمة محل البحث؟ وما عالقتها بالتهمة الجنائية؟ وما حكم الوقوف مواقف 

 المسلم عن نفسه التهمة؟ وما عالقة التهمة محل البحث بالظن التهم ابتداء؟ وكيف يدفع
المنهي عنه؟ وما صور مواقف التهم المنهي عنها؟ وما أثر التهمة في إسقاط شهادة 

 وما المسائل التي اتفق الفقهاء الشاهد؟ وما أسباب التهمة المؤثرة في شهادة الشاهد؟
 اتفق الفقهاء على قبول الشهادة فيها على رد الشهادة بسبب التهمة؟ وما المسائل التي

  وعدم اعتبار التهمة؟ وما المسائل التي اختلف الفقهاء في أثر التهمة فيها على الشهادة؟
 المبحث .وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة

لشهادة التعريف با: المبحث الثاني. التعريف بالتهمة وحكم الوقوف مواقف التهم: األول
  .أسباب التهم المؤثرة في شهادة الشاهد: المبحث الثالث. شروط قبولهاو

 
 

 
  ه بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنينمدرس الفق

  جامعة األزهر بالقاهرة
  



– 

  )٢٧٩٨(

وقد خلص البحث إلى أن التهم التي قد تؤثر سلبا على شهادة الشاهد ليست 
كلها في درجة واحدة، فهناك التهمة القوية التي ترد بها الشهادة، وهناك التهمة الضعيفة 

قد ترد و على عدالة الشاهد، قد تؤثرن التهمة كما أ. التي ال تؤثر في رد الشهادة
  .شهادته للتهمة ويظل عدال كما هو



 

 )٢٧٩٩(

  مقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد المرسلين 

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  أما بعد

اهتماما فقد أولت الشريعة اإلسالمية فقه الدعاوى والبينات في ساحات القضاء 
 جعلته الشريعة أساس الملك، وإن لم ينص ذيكبيرا؛ وذلك لتحقيق مقصد العدل ال

 مقصدا من مقاصد الشريعة، إال - أي العدل–الفقهاء المتقدمون صراحة على اعتباره 
أن اهتمامهم به في فروع األحكام المتعلقة بفقه القضاء والدعاوى والبينات وبالنظر إلى 

ال يخلو منها عصر وال مصر، ولعل هذا ما دفع بعض فقهائنا واقع المظالم التي 
 والحرية والكرامة اإلنسانية مقاصد ال تقل  والمساواةالمعاصرين إلى اعتبار العدل

  .أهمية عن المقاصد الكلية التي ذكرها المتقدمون في كتبهم
 ال يخلو منه كتاب جامع في الفقه على اختالف ذيومن بين فقه البينات ال

بعد إسالمه وبلوغه وإدراكه –هبه أولى فقهاء المسلمين البحث عن عدالة الشاهد مذا
 اهتماما كبيرا؛ وذلك ألن العدالة شرط رئيس في القيام بكل الوظائف -المتمثل في عقله

الدينية، وتحمل الشهادة وأداؤها على رأس تلك الوظائف؛ ألن بها تحفظ الحقوق 
  .وينتصب ميزان العدل في األرض

عله مما يرد في الذهن هل التهمة مؤثرة في عدالة الشاهد أم ال؟ فالمسلم ول
بفطرة اهللا –العدل هو في نهاية المطاف بشر يحمل بين جنبيه قلبا، وقلبه هذا مفطور 

اللذين هما ميل قلبي، يحب والديه وأوالده حبا قد يملك – على الحب والبغض -تعالى له
فهل .  أنه يحب امتالك المال ونماءه بين يديهعليه شغاف قلبه، ويبغض عدوه، كما

التهمة التي سببها الحب أو العداوة أو مصلحته الشخصية تكون مؤثرة بالسلب على 
شهادته فترد ألجلها؟ إذن هنا سؤاالن مهمان يحتاجان إلى إجابة واضحة في هذا 

هادته فهل هل التهمة سبب في رد شهادة العدل؟ وإذا كانت سببا في رد ش: البحث، هما
التهمة (هي قادحة في عدالته؟ ولذلك اخترت الكتابة في هذا الموضوع تحت عنوان 

  ) وأثرها في رد الشهادة دراسة فقهية مقارنة



– 

  )٢٨٠٠(

  :يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي. أهداف البحث: أوال
بيان رقي التشريع اإلسالمي من خالل ما سطره الفقهاء المسلمون في كتاب  - ١

 .البينات حول شهادة العدل المتهمالدعاوى و
بيان حرص المشرع في التشريع اإلسالمي على محاولة الوصول إلى ما يشبه  - ٢

الكمال اإلنساني من خالل اختالف الفقهاء في إسقاط شهادة العدل الذي 
 .تحوم حوله التهمة

بيان أسباب التهمة التي قد تلتصق بالشاهد العدل، ومدى أثرها في إسقاط  - ٣
 .شهادته

بيان أن التهمة ال تسقط عدالة الشاهد وال تقدح فيها، وإنما قد تؤثر في إسقاط  - ٤
 .شهادته بسبب ميله القلبي للمشهود له أو على المشهود عليه

 .بيان أنواع التهمة وأثر كل منها في رد الشهادة - ٥
تكمن مشكلة البحث في أنه قد يعتد بالعدالة الظاهرة للشاهد . مشكلة البحث: ثانيا

ا كافية في قبول شهادته دون اعتبار ألثر محبة الشاهد للمشهود له أو المصالح وأنه
المشتركة بينهما وما قد يجره من نفع بتلك الشهادة أو عداوته للمشهود عليه وما قد 

كما أنه قد يتصور أن رد الشهادة للتهمة قادح في . يجلبه عليه من ضرر بالشهادة ضده
  .بب التهمة وذلك غير صحيحعدالة الشاهد وأنه قد فسق بس

 يحاول الباحث اإلجابة عن مجموعة من األسئلة موضوع .أسئلة البحث: ثالثا
  :البحث، ومن أهم تلك األسئلة ما يلي

  ما المراد بالتهمة محل البحث؟ وما عالقتها بالتهمة الجنائية؟ - ١
 ما حكم الوقوف مواقف التهم ابتداء؟ - ٢
 كيف يدفع المسلم عن نفسه التهمة؟ - ٣
  عالقة التهمة محل البحث بالظن المنهي عنه؟ما - ٤
 ما أهم صور مواقف التهم المنهي عنها؟ - ٥
 ما أسباب التهمة المؤثرة في شهادة الشاهد؟ - ٦
 ما أثر التهمة في إسقاط شهادة الشاهد؟ - ٧
 هل التهمة تؤثر على عدالة الشاهد؟ - ٨
 التهمة؟ما المسائل الفقهية التي اتفق الفقهاء على رد شهادة الشاهد فيها بسبب  - ٩



 

 )٢٨٠١(

 .ما المسائل التي اختلف الفقهاء في رد شهادة الشاهد فيها بسبب التهمة -١٠
 تتمثل حدود هذا البحث في التهمة التي قد يتهم بها الشاهد .حدود البحث: رابعا

العدل وتكون سببا في إسقاط شهادته والمسائل الفقهية التي تكلم الفقهاء في رد شهادة 
لباحث سوف يفصل الكالم في ذلك الموضوع فقط، أما ما الشاهد فيها بسبب التهمة، فا

  .يذكر غير ذلك مما يتعلق بالشهادة فيذكر على سبيل اإلجمال فقط
 سوف يلتزم الباحث قدر استطاعته بالمناهج اآلتية، .منهج البحث: خامسا

المنهج الوصفي، حيث سيقوم الباحث بتعريف المصطلحات التي اشتمل عليها : أوال
  .حث وبعض المصطلحات األخرى التي قد تحتاج إلى بيانعنوان الب

المنهج االستقرائي، حيث سيقوم الباحث باستقراء وتتبع الجئيات المتعلقة : ثانيا
بموضوع البحث، كذلك استقراء المسائل الفقهية التيى اتفق الفقهاء والتي اختلفوا فيها 

  .يها وأدلتهمفي رد الشهادة بسبب التهمة، واستقراء أقوال الفقهاء ف
منهج المقارنة حيث سيقوم الباحث بتحرير محل النزاع في المسألة : ثالثا

المختلف فيها بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم وبيان سبب االختالف ومناقشة تلك األدلة ما 
  .أمكن ذلك، توصال للرأي الراجح في تلك المسألة

ة أو مناقشات من فضال عن قيام الباحث بتوثيق ما ينقله من آراء أو أدل
مصادره ومراجعة المعتمد في ذلك، وعزو اآليات القرآنية إلى سورها وتخريج 
األحاديث النبوية من مصادرها المعتبرة ونسبة كل قول لقائله وغير ذلك من الضبط 

  .اإلمالئي واإلعرابي ما استطاع إلى ذلك سبيال
د وثالثة مباحث وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهي. خطة البحث: سادسا

  .وخاتمة
  :وفيه أربعة مطالب. التعريف بالتهمة وحكم الوقوف مواقف التهم: المبحث األول
  .التعريف بالتهمة في اللغة واالصطالح: المطلب األول
  .األلفاظ المرادفة للتهمة: المطلب الثاني
  .حكم الوقوف مواقف التهم: المطلب الثالث
  .هم المنهي عنهاصور من مواقف الت: المطلب الرابع
  :وفيه ثالثة مطالب. التعريف بالشهادة وشروط قبولها: المبحث الثاني
  .التعريف بالشهادة في اللغة واالصطالح: المطلب األول



– 

  )٢٨٠٢(

  شروط قبول الشهادة: المطلب الثاني
  .التهمة وأثرها على عدالة الشاهد: المطلب الثالث
  :وفيه ثالثة مطالب. ي رد الشهادةأقسام التهم وأسبابها المؤثرة ف: المبحث الثالث
  .محبة الشاهد للمشهود له وأثرها في رد الشهادة: المطلب األول
  .عداوة الشاهد للمشهود عليه وأثرها في رد الشهادة: المطلب الثاني
  .المصالح المشتركة بين الشاهد والمشهود له وأثرها في رد الشهادة: المطلب الثالث
  .هد بعد زوال المانع من الشهادة وأثر ذلك في شهادتهشهادة الشا: المطلب الرابع
 .فقد جعلتها ألهم النتائج التي توصلت إليهاأما الخاتمة 

  
  
  



 

 )٢٨٠٣(

  المبحث األول
  التعريف بالتهمة وحكم الوقوف مواقف التهم

  التعريف بالتهمة في اللغة واالصطالح: المطلب األول
من الوهم، ويجوز فَتْح ) فُعلَة(زن على و.  أصُل التُّهمة وهمة:التهمة في اللغة
من الوهم أيضا؛ ألن من اتَّهمتَه فقد ) افْتَعلت(على وزن : الهاِء كالتُّخَمة، واتَّهمت

اتَّهمتُ فالناً بكذا، واالسم التُهمةُ بالتحريك، فأصل التاء فيه : ويقال) ١.(تَوهمتَ فيه َأمراً
 - اتهمته : ويقال) ٢(على وزن أفْعَل، إذا صارت به الريبة) رجلقد أتْهم ال: (ويقال. واو

  )٣.( إذا أدخلت عليه التهمة- على بناء افتعلت 
) ٤.(ما توجب جر نفع:  عرف الحنفية التهمة بأنها:التهمة في االصطالح

ومن التهمة المانعة أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا أو يدفع : : "وقالوا في ذلك
  )٥"(ه مغرماعن نفس

وعرف الشافعية التهمة في ) ٦"( قَصِد ما مِنع شَرعاظَن: "وعرفها المالكية بأنها
) ٧"(أن يجر الشاهد بشهادته إلى المشهود له نفعا أو يدفع عنه ضررا: "الشهادة بقولهم

                                         
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لإلمام محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد األصبهاني المديني، أبي ) ١(

جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، كلية الشريعة . عبد الكريم العزباوي: تحقيق) ١/٢٥٠(موسى 
:  المملكة العربية السعودية، الطبعة- مكة المكرمة  ودار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة -  اإلسالميةوالدراسات

  األولى
أحمد عبد : تحقيق) ٥/٢٠٥٤(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإلمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) ٢(

   م١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة.  بيروت–ن دار العلم للماليي: الغفور عطار، الناشر
: خليل إبراهيم العطية، الناشر. د: تحقيق) ٦٣٥:ص(التقفية في اللغة، لمؤلفه اليمان بن أبي اليمان البندنيجي، أبي بشر ) ٣(

كتاب : كما ينظر. م١٩٧٦:  بغداد-  مطبعة العاني - ) ١٤( إحياء التراث اإلسالمي - وزارة األوقاف -الجمهورية العراقية 
د مهدي المخزومي، : تحقيق) ٤/١٠٠(أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري : العين، لإلمام

  دار ومكتبة الهالل: د إبراهيم السامرائي، الناشر
دار : الناشر) ٥/٥(نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لإلمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن ) ٤(

  .الثانية: الكتاب اإلسالمي، الطبعة
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي : رد المحتار على الدر المختار، المؤلف) ٥(
  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة. بيروت-دار الفكر: الناشر) ٥/٤٧٢(
  .دار الفكر: الناشر) ٣/٧٦( الشرح الكبير، لإلمام محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي حاشية الدسوقي على) ٦(
مطبعة مصطفى ) ٤/٣٦٦(اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطيب الشربيني، بهامش حاشية البجيرمي على الخطيب  )٧(

  م١٩٥١-ه١٣٧٠البابي الحلبي بمصر، الطبعة األخيرة 



– 

  )٢٨٠٤(

 وتعريف الشافعية هذا كتعريف الحنفية إنما هو لنوع من التهمة، وهي التهمة التي سببها
  . محبة الشاهد للمشهود له

هى أن يكون بين الشاهد : التهمة: "وعرفها األستاذ عبد القادر عودة بقوله
والمشهود له ما يبعث على الظن بأن الشاهد يحابى المشهود له بشهادته، أو أن يكون 

  )١"(للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة
ما توجب جر نفع للمشهود : بحثويمكن القول بأن المقصود بالتهمة في هذا ال

له أو جلب ضرر للمشهود عليه أو يجر بها الشاهد نفعا لنفسه أو يدفع بها عن نفسه 
  .ضررا

  التهمة المؤثرة في إسقاط الشهادة وعالقتها بالتهمة في الفقه الجنائي
يختلف مفهوم التهمة المؤثرة في شهادة الشاهد عن مفهوم التهمة في الفقه   

لتهمة المؤثرة في الشهادة هي ما سبق تعريفه باألمر الذي قد يجر نفعا الجنائي، فا
للمشهود له أو يدفع عنه بها ضررا، وذلك بسبب محبة الشاهد للمشهود له، أو يجلب 
ضررا على المشهود عليه بسبب عداوة الشاهد للمشهود عليه، أو يجلب بشهادته لنفسه 

  .ن لنفسهنفعا أو يدفع عنه بها ضررا كشهادة اإلنسا
اتَّهم : " فقد جاء في تعريفها لغةأما التهمة في الفقه الجنائي اإلسالمي  
ا وعدوانًا"عزا إليه قوالً أو فعالً ما من غير تيقُّن : الشَّخصبغير وجه : اتَّهمه ظلم

  )٢"(حقٍّ
أن يدعى فعل محرم على المطلوب يوجب : "وعرفها ابن القيم اصطالحا بقوله

قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك من العدوان الذي تعذر إقامة عقوبته، مثل 
  )٣"(البينة عليه في غالب األحوال

  األلفاظ المرادفة للتهمة: المطلب الثاني
ورد في المعاجم العربية ألفاظ استعملها العرب في الداللة على معنى التهمة، 

  :ومن تلك األلفاظ
                                         

دار الكاتب العربي، : الناشر) ٢/٤٠٩(عبد القادر عودة : إلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، المؤلفالتشريع الجنائي ا) ١(
  بيروت

 ١٤٢٩األولى، : عالم الكتب، الطبعة: الناشر) ٣/٢٥٠١(معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر ) ٢(
  م٢٠٠٨ - هـ 

  مكتبة دار البيان) ٨٢: ص(بي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية محمد بن أ: لإلمامالطرق الحكمية، ) ٣(



 

 )٢٨٠٥(

عنى الشَّك، وِبمعنى الْعلم، وِبمعنى التُّهمة، يأتي ِبم) ظن(الفعل : الظن: أوال
- فعلى الْمعنيين الَْأولين تتعدى ِإلَى مفعولين، فمثال ورودها للْعلم ِفي الْمؤمِنين قوله 

–َأي يتيقنون، وقَوله ) ١(}الَّذين يظنون َأنهم مالقو ربهم وَأنَّهم ِإلَيِه راِجعون{: - تعالى
قال الَّذين {: -تعالى–َأي أيقنت، وقوله ) ٢(}ِإنِّي ظَنَنْت َأنِّي مالق حسابيه{: - تعالى

َأي ) ٤(}وظنوا ما لَهم من محيص{: - تعالى–وقَوله ) ٣(}يظنون َأنهم مالقوا اهللا
ِقين َأي َأيقَن، والدِليل على َأنَّها ِبمعنى الْي) ٥(}وظن َأنه الِْفراق{: - تعالى–علموا، وقَوله 

  .مدح الْقَِديم لَهم ولَو كَانَت شكا لم يستحقوا الْمدح علَيِه
وظنوا َأنهم ِإلَينَا لَا {:  ِفي الْكفَّار-تَعالَى–ومثال ورودها للشَّك قَوله 

ونوظننتم ظن السوء{-تعالى–وقوله ) ٦(}يرجع{)قَوله سبحانه) ٧و :} ِإنَّه ظن َأن لن
–وقوله ) ٩(}ِإن يتبعون ِإلَّا الظَّن{: -تعالى–ى ربه، وقوله  َأي يرجع ِإلَ)٨(}يحور
وظنوا َأنهم مانعتهم {: -تعالى–وقوله ) ١٠(}ِإن الظَّن لَا يغني من الْحق شَيئا{: - تعالى

  )١١(}حصونهم من اهللا
ويرد الظن في لغة العرب بمعنى التهمة، وِإذا ورد الظن ِبمعنى التُّهمة تعدى 

الرجُل المتَّهم الذي : والظَّنين) ١٢(عول واِحد، تَقول ظَنَنْت زيدا، َأي اتهمتهفعله ِإلَى مف

                                         
  ٤٦: سورة البقرة، اآلية )١(
  ٢٠: سورة الحاقة، اآلية )٢(
  ١٤٩: سورة البقرة، من اآلية )٣(
  ٤٨: سورة فصلت، من اآلية )٤(
  ٢٨: سورة القيامة، اآلية )٥(
  ٣٩: سورة غافر، من اآلية )٦(
  ١٢: ، من اآليةسورة الفتح )٧(
  ١٤: سورة االنشقاق، اآلية )٨(
  ٦٦: سورة يونس، من اآلية)٩(
  ٣٦: سورة يونس، من اآلية )١٠(
  ٢: سورة الحشر، من اآلية )١١(
) ٢١٤: ص(اتفاق المباني وافتراق المعاني، لإلمام سليمان بن بنين بن خلف بن عوض، تقي الدين، الدقيقي المصري ) ١٢(

  م١٩٨٥هـ ١٤٠٥األولى، :  األردن، الطبعة–ف جبر، دار عمار يحيى عبد الرؤو: تحقيق



– 

  )٢٨٠٦(

وما هو {: ودليل ورودها بمعنى التهمة قوله تعالى) ١(الظَّنَّة: تُظَن به التُّهمةُ، ومصدره
  )٣(بمتهم: في قراءة من قرأ بالظاء؛ أي) ٢(}علَى الْغَيِب ِبضِنيٍن

ظننت فالناً، فتستغني عن : وَأما معنى التّهمة فهو َأن تقول: "نباريقال ابن األ
  .الخبر، َألنَّك اتَّهمته، ولو كان بمعنَى الشك المحض لم يقْتَصر به على منصوب واحد

فالن عندي ظَِنين، َأي متَّهم، وَأصله مظْنون، فصِرف عن مفعول ِإلى : ويقاُل
  )٤"(طبيخمطبوخ و: فعيل، كما قالوا

  )٥.(التُّهمةُ: والرجم :فمن معاني الرجم التهمة، وقد قالت العرب. الرجم: ثانيا
: وتقول. التُّهمة: والطَّنَفُ. اتّهمتُه: وطنَّفْتُه. المتَّهم:  المطَنَّفُ.الطَّنَف: ثالثا

  )٦.(متَّهم: مِر، أييطَنَّفُ نَفَس فالٍن بهذه السِرقة ونحِوها، وإن لطَِنف بهذا األ
  )٧.(التهمة وخلط الكالم: البهت: رابعا

الرّيب أن تتوهم بالشيء أمراً ما فينكشف : " التهمة قال الراغب:الرِّيبة: خامسا
  )٨".(عما تتوهمه

  )٩.(التُّهمةُ: بالفتحالوظْمةُ، : سادسا

                                         
) ٣/٤٦٩) (العماني اإلباضي(اإلبانة في اللغة العربية، لمؤلفه أبي المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي ) ١(

األولى، : الطبعة. ة عمان سلطن- مسقط -وزارة التراث القومي والثقافة : الناشر. عبد الكريم خليفة وآخرون. د: تحقيق
  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

  ٢٤: سورة التكوير، اآلية )٢(
) ١٢٧: ص(عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا األنصاري، أبي البركات، كمال الدين األنباري : أسرار العربية، لإلمام) ٣(

  م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠األولى : الطبعة. دار األرقم بن أبي األرقم: الناشر
أبي بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فَروة بن قَطَن بن دعامة : ماماألضداد، لإل) ٤(

عام .  لبنان–المكتبة العصرية، بيروت : الناشر. محمد أبو الفضل إبراهيم: المحقق) ١٥: ص) (هـ٣٢٨: المتوفى(األنباري 
   م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧: النشر

  مرجع سابق) ٣/١٦٢(عربية اإلبانة في اللغة ال) ٥(
  مرجع سابق) ٤/١٠٠(كتاب العين : كما ينظر) ٤/٦٧٣(اإلبانة في اللغة العربية  ) ٦(
  مرجع سابق) ٤/٦٧٣(اإلبانة في اللغة العربية  )٧(
ف إعادة ص(دار الكتب العلمية : الناشر) ١٠٧: ص(محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي : التعريفات الفقهية، لمؤلفه) ٨(

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة) م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧للطبعة القديمة في باكستان 
مكتب تحقيق التراث : تحقيق) ١١٦٧: ص(مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : القاموس المحيط، لمؤلفه) ٩(

.  لبنان–طباعة والنشر والتوزيع، بيروت مؤسسة الرسالة لل: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: في مؤسسة الرسالة، بإشراف
   م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة



 

 )٢٨٠٧(

 - أن النبي : "نوفي حديث ابن جحادةَ عن الحس. القرف بمعنى التهمة: سابعا
  )١(والجمع الِقرافُ، أي التُّهمِة ) :  كان ال يَأخُذ بالقَرف - صلَّى اهللا عليه وسلّم 

  )٢.(الْمتَّهم ِفي دينه: والمرهق.  التُّهمة:الرهق :ثامنا
  حكم الوقوف مواقف التهم: المطلب الثالث

: مستويين، األولأرى أن الكالم عن حكم الوقوف مواقف التهم يكون على 
حكم من وقف مواقف التهم، ما الذي : والثاني. حكم اإلقدام على مواقف التهم ابتداء

  .يجب عليه عمله
يحرم على المسلم ابتداء أن يضع نفسه . حكم اإلقدام على مواقف التهم: أوال

مواضع التهم؛ وذلك لورود النهي من المشرع عن الوقوف مواقف التهم، والنهي كما 
  . األصوليون يفيد التحريم ما لم توجد قرينة تصرفه عن الحرمة إلى غيرهيقول

من كَان «ومن النصوص التي ورد فيها النهي عن الوقوف مواقف التهم حديث 
  )٣"(» يْؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر فَلَا يِقفَن مواِقفَ التُّهِم

سن بن علي سبط رسول اهللا وروى الترمذي والنسائي عن أبي محمد الح
دع ما (وريحانته رضي اهللا عنهم قال حفظت من رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم 

أي ما تشك وتشتبه ) ٤)(يريبك إلى ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة
  .به إلى ما ال تشك وال تشتبه فيه

                                         
  مرجع سابق) ٢/٦٩٠(المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ) ١(
عبد الحميد هنداوي، : تحقيق) ٤/١٢٢(أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي : المحكم والمحيط األعظم، تأليف )٢(

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة.  بيروت–تب العلمية دار الك: الناشر
علي : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لإلمام: انظر. ِإنَّه علَى شَرِط الشَّيخَيِن: رواه َأبو داود، وصححه الْحاِكم وقَاَل) ٣(

األولى، : الطبعة.  لبنان–دار الفكر، بيروت : الناشر) ٢/٧٩٥(بن سلطان محمد، أبي الحسن نور الدين المال الهروي القاري 
شمس الدين : المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، لإلمام: كما ينظر. م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

 –كتاب العربي دار ال: محمد عثمان الخشت، الناشر: تحقيق) ٦٥١: ص(أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 
  م ، تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥األولى، : الطبعة. بيروت
: عبد اهللا بن عبد الرحمن السعد، الناشر: تحقيق) ٢/١٦٦(جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن محمد الزيلعي : لإلمام

إسماعيل بن محمد بن عبد : هـ ، كشف الخفاء ومزيل اإللباس، لإلمام١٤١٤ األولى، :الطبعة.  الرياض–دار ابن خزيمة 
عبد الحميد بن أحمد بن يوسف : المكتبة العصرية، تحقيق: الناشر) ٢/٣٠٢(الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبي الفداء 

  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠األولى، : بن هنداوي، الطبعة
تحقيق ) ٢٥١٨(محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، حديث رقم : سنن الترمذي، ألبي عيسى) ٤(

= :الطبعة.  مصر–فى البابي الحلبي شركة مكتبة ومطبعة مصط: الناشر) ٤/١٦٨(أحمد محمد شاكر وآخرون : وتعليق



– 

  )٢٨٠٨(

أي قطعها بعدم . وجاء في خبر آخر رحم اهللا امرأ جب المغيبة عن نفسه
وقوفه ومروره في مواقف التهم وعدم مشيه مع المشبوهين باقتراف المعاصي 

  )١.(ومجالستهم ومكاتبتهم فيجب على اإلنسان أن يحفظ نفسه وسمعته من كل ذلك
إياك وما سبق : " محذرا من الوقوف مواقف التهم- رضي اهللا عنه–وقال علي 

الواجب : "ويقول اإلمام بدر الدين العيني) ٢"(هإلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذار
  )٣"(على المرء أن يجتنب مواقف التهم وإن كان نقي الذيل بريء الساحة

ومن وقع في مواقف التهم أو وقف فيها . حكم من وقع في مواقف التهم: ثانيا
وجب عليه أن يدفع عن نفسه تلك التهمة، بأن يبين للناس حقيقة الموقف، ولذا قال 

هي  «- للمارين به في معتكفه وعنده بعض نسائه- صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا رس
  )٤(اتقاء للتهمة» فالنة

فقد أخرج مسلم من رواية أنس أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم كان مع 
إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه وقال هذه زوجتي، فقال يا رسول اهللا من كنت أظن به 

قال صلّى اهللا عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجري فلم أكن أظن بك، ف
الدم، أي يأخذه لطرق الشر من حيث ال يحس ويأتيه من كل جوانبه من كل مسلك كما 

وقد ذكر أن االجتهاد في ) ٥(أن الدم يجري في جميع عروق ابن آدم وهو ال يحس به
  )٦(نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها

                                                                                                     
حديث رقم ( الخراساني، م ، السنن الصغرى للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥الثانية، =

  ١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانية، : الطبعة.  حلب–مكتب المطبوعات اإلسالمية : الناشر. عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق) ٥٧١١
.  دمشق–مطبعة الترقي : الناشر) ٣/٢٢٣(بيان المعاني، لإلمام عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي العاني ) ١(

  م١٩٦٥ -  هـ ١٣٨٢األولى، : الطبعة
  مرجع سابق) ٤/١٤٠٠(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢(
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لإلمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر ) ٣(

كواكب الدراري في شرح صحيح ال: كما ينظر.  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر) ٢/١٠٢،١٠٣(الدين العينى 
دار إحياء التراث العربي، : الناشر) ٢/٧٥(محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني : البخاري، لإلمام

  م١٩٨١ - هـ ١٤٠١: طبعة ثانية. م١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦: طبعة أولى. لبنان- بيروت
) ٢/٤٧٨( بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لإلمام أبي القاسم محمود) ٤(

  هـ١٤٠٧ -الثالثة : الطبعة.  بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر
  مرجع سابق) ٣/٢٢٢(بيان المعاني ) ٥(
شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف) ٦(
   هـ١٤١٥األولى، : الطبعة.  بيروت–دار الكتب العلمية : علي عبد الباري عطية، الناشر: حقيقت) ٦/٤٤٧(



 

 )٢٨٠٩(

التطبيقات العملية لدفع التهمة ما حكي أن جار اهللا محمود الزمخشري ومن 
كان مقطوع الرجل، وقد أخذ حكما من قاضي زمانه بأنها قطعت بعاهة؛ لئال يظن أنها 
قطعت بسرقة أو فساد في األرض، وكلما دخل بلدة أظهر ألهلها حكم القاضي بأنها 

  )١(قطعت بعاهة خوفا من تهمة السوء
  واقف التهم وعالقته بسوء الظن المنهي عنهالوقوف م

- تَعالَى-ورد النهي عن الظن في أكثر من موضع في القرآن والسنة، قَاَل اهللا 
 :)إثْم الظَّن ضعب إن الظَّن وا كَِثيراً ِمنتَِنبنُوا اجآم ا الَِّذينها أيوعن َأبي هريرة ) ٢()ي
إياكُم والظَّن، فإن : " قَاَل- صلى اهللا عليه وسلم - هللا أن رسول ا: - رضي اهللا عنه -

  )٣"(الظَّن أكْذَب الحِديِث
والظن في الشرع ينقسم إلى واجب، كحسن الظن باهللا تعالى، وإلى حرام، 

وسوء ) ٤(}وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم{: -تعالى–كسوء الظن به تعالى، قال 
العدالة، وإلى مندوب، وهو حسن الظن بمن ظاهره العدالة من الظن بكل من ظاهره 

  المسلمين،
فالممنوع إساءة الظن بالمسلم  )٥(وجائز كظن السوء بمن وقف مواقف التهم

المستور ظاهر العدالة، وأما من يتعاطى الريب، والمجاهرة بالخبائث، فال يحرم إساءة 
مر أن يتجنب الريب، وألّا يقف الظن به، فليس الناس أحرص منه على نفسه، وقد أ

  )٦.(مواقف التّهم، فمن وقف مواقف التهم اتّهم
                                         

) ٦/٢٨٧(البحر المحيط في التفسير، لإلمام أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي ) ١(
  ـ.ه١٤٢٠ بيروت –دار الفكر : صدقي محمد جميل، الناشر: تحقيق

  ١٢: سورة الحجرات، من اآلية) ٢(
، ومسلم في صحيحه، كتاب ) يا أيها الذين آمنوا اجتنوا كثيرا من الظن(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب ، باب  )٣(

: محمد بن إسماعيل أبي عبداهللا البخاري الجعفي، تحقيق: انظر صحيح البخاري، لإلمام. ، باب تحريم الظن، عن أبي هريرة
مسلم : هـ ، وصحيح مسلم، لإلمام١٤٢٢األولى، : الطبعة. دار طوق النجاة: الناشر) ٨/١٩(ر بن ناصر الناصر محمد زهي

 - دار إحياء التراث العربي : الناشر. محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق) ٤/١٩٨٥(بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري 
  بيروت

  ٢٣: سورة فصلت، من اآلية) ٤(
محمد علي بن محمد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي : الحين لطرق رياض الصالحين، لإلمامدليل الف) ٥(
  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الرابعة، : الطبعة.  لبنان–دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر) ٤/٣٥٣(
. المكتبة العصرية للطباعة والنشر: ويدان، الناشرناجي س: تحقيق) ٧١٠: ص(تفسير آيات األحكام، محمد علي السايس ) ٦(

  ٠١/١٠/٢٠٠٢: تاريخ النشر



– 

  )٢٨١٠(

  صور من مواقف التهم المنهي عنها: المطلب الرابع
مواقف التهم التي ورد النهي عنها صورها أكثر من أن تحصى، لكن ذكر 

نهي ومن مواقف التهم الم. العلماء صورا لها حتى يحتاط الناس منها لدينهم وعدالتهم
 مخالطة السلطان، حتى إن بعض المشايخ قال لمريده الذي - التي ذكرها العلماء–عنها 

ألن مخالطته توقع الناس في أحد : ولم؟ قال: ال تخالط السلطان قال: يريد أن يفارقه
الخطأين، إما أن يعتقدوا أن السلطان متدين، ألنه يخالطه العالم الزاهد، أو يعتقدوا أنك 

  )١(الهما خطأفاسق مثله، وك
 بالصالة عليه، فقد -صلى اهللا عليه وسلم–إفراد غير النبي : ومن مواقف التهم

: فما تقول في الصالة على غيره؟ قلت: فإن قلت: "نص على كراهته، قال الزمخشري
) ٢()هو الَِّذي يصلِّي علَيكُم( : -تعالى- القياس جواز الصالة على كل مؤمن، لقوله 

وقوله صلى اهللا عليه وسلم ) ٣()وصلِّ علَيِهم ِإن صالتَك سكَن لَهم( : - تعالى–وقوله 
كان النبي صلى اهللا عليه : فيما أخرجه البخاري بسنده عن عبد اهللا بن أبي أوفى، قال

: ، فأتاه أبي بصدقته، فقال»اللهم صل على آل فالن«: وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال
  )٤(»ل أبي أوفىاللهم صل على آ«

: وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك: ولكن للعلماء تفصيال في ذلك
وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصالة . صلى اهللا على النبي وآله، فال كالم فيها

كما يفرد هو، فمكروه، ألن ذلك صار شعارا لذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
من كان يؤمن : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. تهام بالرفضوألنه يؤدى إلى اال

  )٥(باهللا واليوم اآلخر فال يقفن مواقف التهم
اللهم صلِّ على محمد : فتجوز تبعا بأن يقول: وأما الصالة على غير األنبياء

 وعلى آله، ويكره استقاللًا وابتداء كراهة تنزيه، كما هو الصحيح الذي عليه األكثرون،
اللهم صلِّ على أبي بكر؛ ألن في العرف شعار ذكر الرسل، ومنه كره أن : فال يقال

                                         
التفسير الكبير، لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب ) ١(

   هـ١٤٢٠ - الثالثة: الطبعة.  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر) ٢٢/٣٢٧(الري 
  ٤٣: سورة األحزاب، من اآلية )٢(
  )١٠٣: سورة التوبة، من اآلية )٣(
  مرجع سابق) ٢/١٢٩(صحيح البخاري ) ٤(
  مرجع سابق) ٣/٥٥٨(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) ٥(



 

 )٢٨١١(

محمد عز وجل مع كونه عزيزا جليلًا، ولتأديته إلى االتهام بالرفض؛ ألنه شعار : يقال
  .أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم

ما ، وأ"من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقف مواقف التهم: "وفي الحديث
السالم فهو في معنى الصالة، فال يستعمل في الغائب، فال يفرد به غير األنبياء، فال 

. علي عليه السالم، كما تقول الروافض وتكتبه، وسواء في هذا األحياء واألموات: يقال
وهذا . السالم عليك أو عليكم، وسالم عليك أو عليكم: وأما الحاضر فيخاطب به فيقال

م على األموات عند الحضور في القبور من قبيل السالم على مجمع عليه، والسال
  )١(.الحاضر

وأي حالة "ومن مواقف التهم أن يفعل المعصية معتقدا أن بها صالح حاله، 
أقبح وأشد من حال من يخالف الشرع ويرى المصلحة في مخالفته، وكيف يجوز أن 

صلح به قلبه حتى يطلب صالح القلوب بفعل المعاصي وقد عدم في الشريعة ما ي
يستعمل ما ال يحل فيها، وكيف يحل للمسلم أن يعرض نفسه ألن يقال له سارق، وهل 
يجوز أن يقصد وهن دينه ونحو ذلك عند شهداء اهللا في األرض، ولو أن رجال وقف 
مع امراته في طريق يكلمها ويلمسها ليقول فيه من ال يعلم هذا فاسق لكان عاصيا 

  )٢"(بذلك
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
مي العلوي الهرري تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، للشيخ العالمة محمد األمين بن عبد اهللا األر) ١(

.  لبنان–دار طوق النجاة، بيروت : الناشر. الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي: إشراف ومراجعة) ٢٣/١٠٧(الشافعي 
   م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة

سالمية بالمدينة الجامعة اإل: الناشر) ٢٨: ص(الدين والسنن الكونية، أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهاللي ) ٢(
  م١٩٧٢ فبراير-هـ ١٣٩٢ محرم - العدد الثالث - السنة الرابعة : المنورة، الطبعة



– 

  )٢٨١٢(

  مبحث الثانيال
  التعريف بالشهادة وشروط قبولها

  .التعريف بالشهادة في اللغة واالصطالح: المطلب األول
اشهد : شَِهد الرجل على كذا، وقولهم: تقول منه.  خبر قاطع.الشهادة في اللغة

وقوم . أي حضره، فهو شاهد: وشهده شُهوداً. المعاينة: والمشاهدة. بكذا، أي احلف
وشَِهد له . ي حضور، وهو في األصل مصدر، وشُهد أيضاً مثل راكع وركعشُهود، أ

بكذا شَهادةً، أي أدى ما عنده من الشهادة، وَأشْهدتُه على كذا فَشَِهد عليه، أي صار 
  )١. (وَأشْهدني إمالكَه، أي َأحضرني. سألْتُه أن يشْهد: واستَشْهدتُ فالناً. شاِهداً عليه
اسم من الشهيد بمعنى القتل في سبيل اهللا، وقد تطلق على : أيضاً: الشهادةو

جمع شاهد وأيضاً مصدر وهو : والشُّهود. عالَم األكوان الظاهرة في مقابلة عالم الغيب
  )٢.(عند أهل الحقيقة رؤية الحق بالحق، وشهود الجمعة إدراكُها

: حملت، وعلى األداء تقولشهدت بمعنى ت: والشهادة تطلق على التحمل، تقول
: تحملت شهادة، بمعنى: أديتها، وعلى المشهود به تقول: شهدت عند الحاكم بشهادة، أي

  )٣.(المشهود به
قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو : الشهادة: "وقال الراغب

أحدهما جار مجرى العلم وبلفظه تقام : يقال على ضربين) شهدت(والفعل ) ٤"(بصر
أشهد : يجري مجرى القسم فتقول: الثاني. أعلم: ، وال يكفي من الشاهد أن يقولالشهادة

وعن اإلقرار . )٥(}وشَِهد شَاِهد ِمن َأهِلها{ويعبر بالشهادة عن الحكم نحو . باهللا أنه كذا
  )٦(}ولَم يكُن لَهم شُهداء ِإلَّا َأنْفُسهم{نحو 

                                         
أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده : مرجع سابق ، المخصص، لإلمام) ٢/٤٩٤(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ١(

  م١٩٩٦هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة.  بيروت–ي دار إحياء التراث العرب. خليل إبراهم جفال: تحقيق) ٣/٤١٢(المرسي 
األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية: الناشر) ١٢٥: ص(التعريفات الفقهية، محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي ) ٢(

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
) ٤٩٦: ص(س الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبي عبد اهللا، شم: المطلع على ألفاظ المقنع، لإلمام) ٣(

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة األولى : الطبعة. مكتبة السوادي للتوزيع. محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب: تحقيق
: تحقيق) ٤٦٥: ص(أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى : المفردات في غريب القرآن، لإلمام) ٤(

  هـ١٤١٢ -األولى : الطبعة.  دمشق بيروت-ار القلم، الدار الشامية د: الناشر. صفوان عدنان الداودي
  ٢٦: سورة يوسف، من اآلية )٥(
  ٦: سورة النور، من اآلية )٦(



 

 )٢٨١٣(

مقتصرا عليه ) أشهد: (لفا في أداء الشهادةوقد جرى على ألسنة األمة خلفا وس
دون غيره من األلفاظ الدالة على تحقيق الشيء أعلم وأتيقن، وهو موافق أللفاظ الكتاب 
والسنة، فكان اإلجماع على تعين هذه اللفظة، وال يخلو من تعبد إذ لم ينقل غيره، ولعل 

يانا، فاشترط في األداء سره أن الشهادة اسم من المشاهدة، وهي االطالع على الشيء ع
  )١(ما ينبىء عن المشاهدة

  : منها:وخالصة ما سبق أن  للشهادة في اللغة معاني متعددة،
 .شهد فالن على كذا، أي أخبر به خبراً قاطعاً: اِإلخبار بالشيء خبراً قاطعاً، تقول - ١
هر فَمن شَِهد ِمنْكُم الشَّ{: شهد المجلس أي حضره ،قال تعالى: الحضور، تقول - ٢

همص٢(}فَلْي (الَمالسالَةَ وه الصلَيقَاَل عةَ: "وقْعالو شَِهد نِة ِلمحضرها: أي" الْغَِنيم. 
 .اطلعت عليه، وعاينته: شهدت كذا، أي: االطالع على الشيء، ومعاينته، تقول - ٣
 .أي أدركتها. شهدت الجمعة: إدراك الشيء، تقول - ٤
 .أحلف: كان كذا، أيأشهد باهللا لقد : الحلف، تقول - ٥
  . أي عليم، والفعل من باب علم)٣(}واُهللا علَى كُلِّ شَيٍء شَِهيد{: العلم، قال تعالى - ٦

 اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفاتهم للشهادة، فقد .الشهادة في االصطالح
) إخبار(من إضافة المصدر ) ٤"(إخبار صدق إلثبات حق: "عرف الحنفية الشهادة بأنها

  )صدق(له الموصوف بلفاع

                                         
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين : التوقيف على مهمات التعاريف، لإلمام) ١(

- هـ١٤١٠األولى، : الطبعة. القاهرة- عبد الخالق ثروت٣٨عالم الكتب : الناشر) ٢٠٩: ص(ي الحدادي ثم المناوي القاهر
  م١٩٩٠

  ١٨٥: سورة البقرة، من اآلية )٢(
  ٦: سورة المجادلة، من اآلية )٣(
محمد بن علي بن محمد الِحصني المعروف بعالء الدين : الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، لإلمام )٤(
 -هـ١٤٢٣األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية: الناشر. عبد المنعم خليل إبراهيم: تحقيق) ٤٨٣: ص(لحصكفي الحنفي ا

عبد الغني بن طالب بن : مرجع سابق ، اللباب في شرح الكتاب، لإلمام) ٥/٤٦١(م ، رد المحتار على الدر المختار ٢٠٠٢
 –المكتبة العلمية، بيروت . محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق) ٤/٥٤(لحنفي حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني ا

  .لبنان



– 

  )٢٨١٤(

من إضافة ) ١."(إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه"وعرفها المالكية بأنها 
إخبار عدل حاكما ِبما عِلم : "، وقالوا في تعريفها أيضا) حاكم(لمفعوله ) إخبار(المصدر 

  )٢("ولو بأمر عام ليحكُم بمقتضاه
) ٣"(بار عن شيء بلفظ خاصإخ"وعرفهها الخطيب الشربيني من الشافعية بأنها 

إخبار بحق : "- يقصد تعريف الجمل–وهو أولى من قولهم : قال البجيرمي في حاشيته
وعلل ) ٥.( لشمول األول لنحو الشهادة بهالل رمضان٤"للغير على الغير بلفظ أشهد

للتفرقة بين الشهادة " إخبار بحق للغير على الغير(الجمل اختياره للتعريف الثاني 
  )٦"(إقرار بحق عليه للغير"، حيث إن اإلقرار واإلقرار

اإلخبار بما : "وقيل) ٧"(اإلخبار بما علمه بلفظ خاص"وعرفها الحنابلة بأنها 
  )٨"(أشهد، أو شهدت: علمه بلفظ

بأن الشهادة هي اإلخبار ) ١٦٨٤(وعرفتها مجلة األحكام العدلية في المادة 
د الذي هو في ذمة اآلخر في حضور أشهد بإثبات حق أح:  يعني بقول٠بلفظ الشهادة 

، مشهود له : ولصاحب الحق، شاهد : ويقال للمخبر، القاضي ومواجهة الخصمين 
  )٩.(مشهود به: وللحق، مشهود عليه : وللمخبر عليه

                                         
  مرجع سابق) ٤/١٦٤(حاشية الدسوقي  )١(
) ٣/٢١٢(، ألبي بكر بن حسن بن عبد اهللا الكشناوي »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك«أسهل المدارك ) ٢(

   لبنان-دار الفكر، بيروت : الناشر
  مرجع سابق) ٢/٦١٢(اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ٣(
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي : فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل، لإلمام) ٤(

  دار الفكر: الناشر) ٥/٣٧٧(األزهري، المعروف بالجمل 
دار : الناشر) ٤/٤٢٦( بن عمر البجيرِمي المصري الشافعي سليمان بن محمد: حاشية البجيرمي على الخطيب، لإلمام) ٥(

  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: تاريخ النشر. الفكر
  مرجع سابق) ٥/٣٧٧(حاشية الجمل ) ٦(
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم : اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، لإلمام) ٧(

  .دار المعرفة بيروت. عبد اللطيف محمد موسى السبكي: تحقيق) ٤/٤٣٠(ين، أبي النجا الصالحي، شرف الد
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى : الروض المربع شرح زاد المستقنع، لإلمام) ٨(
  عبد القدوس محمد نذير: خرج أحاديثه) ٧١٩: ص(
نجيب : تحقيق) ٣٢٩: ص. (لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية: مجلة األحكام العدلية، المؤلف) ٩(

  نور محمد، كارخانه تجارِت كتب، آرام باغ، كراتشي: الناشر. هواويني



 

 )٢٨١٥(

إما : يتضح مما سبق أن الشهادة نوع من أنواع اإلخبارات، واإلخبارات ثالثة
حق للمخبر على آخر، وهو الدعوى، أو بحق للغير على آخر، وهو الشهادة، وإما ب

  )١.(بالعكس، وهو اإلقرار
  وجه الفرق بين الشهادة واأللفاظ المشابهة لها

  :يفرق بين الشهادة والخبر بما يأتي. الْفرق بينَ الشَّهادة والخبر: أوال
ها َأن شَهادة االثنين عند القَاِضي يوجب الْعمل بها ولَا يجوز اِلانِْصراف عنْ - ١

 )٢(ويجوز اِلانِْصراف عن خبر اِلاثْنَيِن والْواحد ِإلَى الْقياس والْعمل ِبِه 
يعم حكمها الراِوي وغَيره على ممر الَْأزمان ِبِخلَاف الشَّهادة فَِإنَّه : أن الرواية - ٢

لَا تتعداهما ِإلَّا بطِريق التّبِعيله وِه ولَيود عشْهةتخص الْمضح٣(ة الْم( 
أن الشهادة على الشهادة تفتقر إلى االسترعاء، وهو أن يقول شاهد األصل  - ٣

اشهدا على شهادتي، فلما افتقرت إلى االسترعاء، افتقرت إلى : لشاهدي الفرع
تسمية األصل، وليس كذلك اإلخبار؛ ألنه ال يفتقر إلى استرعاء، بل إذا سمع منه 

 )٤(اسمع مني:  وإن لم يقلحديثاً، جاز نقلة والعمل عليه،
أن الشهادة أكدت باعتبار العدد والحرية والذكورية، وأن يكون ذاكراً لما شهد  - ٤

 .به، والخبر بخالف ذلك
أن الشهادة حكم على الغير، فالتهمة تلحق، والخبر يشترك فيه المخِبر والمخْبر،  - ٥

  )٥.(فالتهمه ال تلحق
أن الشهادة أخص من العلم وذلك أنها علم . الْفرق بين الشَّهادة والعلم: ثانيا

بوجود االشياء ال من قبل غيرها، والشاهد نقيض الغائب في المعنى ولهذا سمي ما 
                                         

ضبطه وصححه جماعة من العلماء ) ١٢٩:ص(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني : التعريفات، لإلمام) ١(
                م ، التعريفات الفقهية، ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األولى : الطبعة. لبنان–دار الكتب العلمية بيروت : لناشرا. بإشراف الناشر

  مرجع سابق) ١٢٤: ص(
: تحقيق) ٤٢: ص(أبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري : الفروق اللغوية، لإلمام) ٢(

   مصر- للنشر والتوزيع، القاهرة . دار العلم والثقافة: اشرالن. محمد إبراهيم سليم
  مرجع سابق) ٤٧٩: ص(الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  )٣(
أحمد بن علي بن . تحقيق د. العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )٤(

 الطبعة الثانية )٣/٩١٥ ( جامعة الملك محمد بن سعود اإلسالمية-رك في كلية الشريعة بالرياض سير المباركي، األستاذ المشا
   م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠

  .مرجع سابق) ٣/٩١٦(العدة في أصول الفقه  )٥(



– 

  )٢٨١٦(

يدرك بالحواس ويعلم ضرورة شاهدا، وسمي ما يعلم بشئ غيره وهو الداللة غائبا 
ته، كالحياة والقدرة، وسمي القديم شاهدا لكل نجوي النه يعلم جميع الموجودات بذا

  )١(فالشهادة علم يتناول الموجود، والعلم يتناول الموجود والمعدوم
خبر قاطع يختص بمعنى أن الشهادة . الفرق بين الشهادة واإلقرار: ثالثا

 إقرار مع العلم وثبات اليقين،  الشهادة:يتضمن ضرر غير المخبر فيخرج اإلقرار وقيل
نشهد إنك لرسول {: لكفار في قولهم، ولذلك أكذب اهللا ا)٢(واإلقرار قد ينفك عن ذلك

  )٣(}اهللا
  شروط قبول الشهادة: المطلب الثاني 

تكاد شروط قبول الشهادة تكون محل اتفاق بين الفقهاء، فقد اتفقوا على اشتراط 
إسالم الشاهد وعقله وعدالته، ولعل أهم شرط بعد ثبوت أهليته للشهادة هو شرط 

  .العدالة
وَأشِْهدوا ذَوي عدٍل {: -عز وجل- قول اهللا والدليل على اشتراط العدالة 

اِء{:  وقوله سبحانه)٤(}ِمنْكُمدالشُّه ِمن نوضتَر ن٥(}ِمم(  
ومحمل الشاهد اآلن على غير العدالة، : " - من المالكية–يقول اإلمام اللخمي 

 وهذا يدل على أن }ِممن تَرضون ِمن الشُّهداِء{حتى يثبت أنه عدل، لقوله سبحانه 
رضى، وغير رضى، فوجب على القائم بشهادته، أن يثبت أنه من : الناس صنفان

الصنف الذي هو رضى، وألن الغالب اليوم من الناس عدم الرضى والعدالة، فوجب 
حمل الناس على الغالب واألكثر، حتى يعلم غير ذلك، وأعلى منازل الشاهد، أن األمر 

العدالة وسقوطها وقد شرطت العدالة، فال تجوز الشهادة مع فيه مشكل ومتردد، بين 
الشك بوجود ذلك الشرط، إال من اشتهر اسمه بالصالح والخير فال تطلب تزكيته، 

                                         
: تحقيق.  هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكرييأب: ، لإلماممعجم الفروق اللغوية )١(
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بـ : الناشر.  ومؤسسة النشر اإلسالمي)٣٠٥: ص (لشيخ بيت اهللا بياتا
  هـ١٤١٢األولى، : الطبعة »قم«
أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبي البقاء الحنفي : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لإلمام) ٢(
   بيروت-مؤسسة الرسالة : الناشر.  محمد المصري-عدنان درويش : محققال) ٥٢٨: ص(
  ١: سورة المنافقون، من اآلية )٣(
  ٢: سورة الطالق، من اآلية )٤(
  ٢٨٢: سورة البقرة، من اآلية )٥(



 

 )٢٨١٧(

هذا، وسأذكر تفصيال شروط قبول ) ١"(ويحمل على ما عرف به حتى يثبت غير ذلك
  .الشهادة عند كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

–اشترط الحنفية في الشاهد لقبول شهادته . ط قبول الشهادة عند الحنفيةشرو
وإذا سلم الرجل من الفواحش التي فيها :   العدالة، قال أبو يوسف- بعد ثبوت أهليته

الحدود وما يشبه ذلك من العظائم الكبائر ثم نظر إلى معاصيه وفي طاعته فإن كان 
لمعاصي، قبلنا شهادته ألنه ال يسم عبد من يؤدي الفرائض وأخالق البر فيه أكثر من ا

  )٢(ذنب، وإن كانت المعاصي أكثر من أخالق البر رددنا شهادته
بعد ثبوت - اشترط المالكية لقبول الشهادة . شروط قبول الشهادة عند المالكية

لمحافظة الدينية على : "العدالة والمروءة، وعرفوا العدالة بأنها:  شرطان- أهلية الشاهد
  )٣"( الكبائر وتوقي الصغائر وأداء األمانة وحسن المعاملةاجتناب

أي أن يكون الشاهد من أهل الرضى واألمانة واالعتدال في أحواله، معروفًا 
  )٤(بالطهارة والنزاهة والتوفي، والتحري في المعاملة والمخالطة

المحافظة على فعل ما تركه من لمباح يوجب الذم : " وعرفوا المروءة بأنها
 كترك المليء االنتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافيا، وعلى ترك ما فعل من عرفا

  )٥"(مباح يوجب ذمه عرفا كاألكل عندنا في السوق وفي حانوت الطباخ لغير الغريب
سبعة اإلسالم والعقل والبلوغ " "واشترطوا في الشهود تفصيال سبعة شروط

  "والحرية والتيقظ والعدالة وعدم التهمة
ا اإلسالم والعقل فمشترطان إجماعا، وأما الحرية فمشترطة خالفا للظاهرية فأم

وابن المنذر، وأما البلوغ فيشترط في كل موضع إال أن مالكا أجاز شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض في الدماء خالفا لهم بشرط أن يتفقوا في الشهادة وأن يشهدوا قبل 

                                         
حمد عبد الدكتور أ: دراسة وتحقيق) ١١/٥٣٧٤(علي بن محمد الربعي، أبي الحسن، المعروف باللخمي : التبصرة، لإلمام) ١(

  م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األولى، : الطبعة. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر: الناشر. الكريم نجيب
                 صالح الدين الناهي. د:  تحقيق.عيون الْمساِئل، لإلمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )٢(
  .هـ١٣٨٦.  بغْدادمطبعة أسعد،:  الناشر)٢٤٢: ص(
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبي عبد اهللا المواق : التاج واإلكليل لمختصر خليل، لإلمام) ٣(

  م١٩٩٤-هـ١٤١٦األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية: الناشر) ٨/١٦٢(المالكي 
) ٢/٢٤٧(اهللا بن الحسين بن الحسن أبي القاسم ابن الجلَّاب المالكي عبيد : التفريع في فقه اإلمام مالك بن أنس، لإلمام) ٤(

  م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨األولى، : الطبعة.  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت . سيد كسروي حسن: تحقيق
  مرجع سابق) ٨/١٦٥(التاج واإلكليل  ) ٥(



– 

  )٢٨١٨(

لتيقظ فتحرزا به من المغفل فال تقبل شهادته وإن وأما ا. تفرقهم وأن ال يدخل بينهم كبير
  )١(كان صالحا

وأما العدالة فمشترطة إجماعا، والعدل هو الذي يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ 
من الصغائر ويحافظ على مروءته فال تقبل شهادة من وقع في كبيرة كالزنى وشرب 

شهادته إال أن يشهد على الخمر والقذف وكذلك الكذب إال إن تاب وظهر صالحه فتقبل 
وال يشترط في الشاهد انتفاء . أحد بما كان هو قد حد فيه فال تقبل شهادته في المشهور

  .الذنوب فإن ذلك متعذر
وتسقط الشهادة عندهم باإلدمان على الشطرنج والنرد وباإلشتغال به عن صالة 

يل بتركها واحدة حتى يخرج وقتها وترك صالة الجمعة ثالث مرات من غير عذر وق
مرة واحدة وتسقط أيضا بفعل ما يسقط المروءة وإن كان مباحا كاألكل في الطرقات 

  )٢(والمشي حافيا أو عريانا ومالزمة سماعه
 اشترط الشافعية لقبول الشهادة خمسة .شروط قبول الشهادة عند الشافعية

لحرية ا. اعلم أن الشروط المعتبرة في قبول الشاهد خمسة: شروط، قال الماوردي
  )٣.(والبلوغ والعقل واإلسالم والعدالة

   اشترط الحنابلة لقبول الشهادة ستة شروط، .شروط قبول الشهادة عند الحنابلة
 .البلوغ فال تقبل شهادة الصبيان على المشهور في المذهب - ١
العقل، فال تقبل شهادة معتوه وال مجنون، إال من يخنق في األحيان إذا شهد في  - ٢

 .إفاقته
 فال تقبل شهادة األخرس، ويحتمل أن يقبل فيما طريقه الرؤية إذا فهمت الكالم، - ٣

 .إشارته
اإلسالم، فال تقبل شهادة كافر إال أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد  - ٤

 غيرهم،

                                         
 ، ٢٠٢: ص(عبد اهللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي أبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن : القوانين الفقهية، لإلمام) ١(

٢٠٣(  
  مرجع سابق)٢٠٣ ، ٢٠٢: ص(القوانين الفقهية ) ٢(
أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، : الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، لإلمام) ٣(

دار الكتب العلمية، بيروت ) ١٧/٥٩(ادل أحمد عبد الموجود  الشيخ ع-الشيخ علي محمد معوض : الشهير بالماوردي تحقيق
  م١٩٩٩- هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة.  لبنان–



 

 )٢٨١٩(

 .أن يكون ممن يحفظ  فال تقبل شهادة مغفل وال معروف بكثرة الغلط والنسيان - ٥
العدل من لم : دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، وقيلوهو استواء أحواله في : العدالة - ٦

الصالح في الدين، وهو أداء الفرائض :  ويعتبر لها شيئان.تظهر منه ريبة
أن : واجتناب المحارم، وهو أن ال يرتكب كبيرة، وال يدمن على صغيرة، وقيل

 ال يظهر منه إال الخير، وال تقبل شهادة فاسق، سواء كان فسقه من جهة األفعال
  )١.(أو االعتقاد

  التهمة وأثرها على عدالة الشاهد: المطلب الثالث 
يرى المالكية أن التهمة قادحة في عدالة الشاهد، فقد قال القاضي عبد الوهاب 

إنما شرطنا بعده عن : " عند استدالله على اشتراط المروءة في الشاهد وبعده عن الشره
بذلك سقطت مروءته وسبقت الظنة إليه الشره ودناءة النفس؛ ألنه إذا كان معروفًا 

وتسرع إليه التهم أنه إنما يشهد لشيء يعطى له وذلك قادح في العدالة والدين مزيغ 
الصدق واألمانة فوجب حسم الباب بانتفائه عن الشاهد، وإنما شرطنا الحفظ للمروءة 

 على ألن من ال يحفظ مروءته ويراعيها ليس بمرضي، وألنه إذا أهملها دل ذلك منه
إهماله دينه وقلة مراعاة ما يلزمه من حق اهللا وسبقت الظنة إليه وقدح ذلك في 

  )٢"(عدالته
بينما الذي يفهم من كالم الحنفية أن أثر التهمة في الشهادة ال يتجاوز المشهود 

يقول الحنفية في هذا . له أو عليه وهذا يفيد أن التهمة عندهم ال تقدح في عدالة الشاهد
ذا قلنا إن العداوة قادحة في الشهادة تكون قادحة في حق جميع الناس ال في إ: "السياق

حق العدو فقط وهو الذي يقتضيه الفقه فإن الفسق ال يتجزأ حتى يكون فاسقا في حق 
  .شخص عدال في حق آخر

ولو قضى القاضي بشهادة العدو على عدوه أو على غير عدوه هل يصح أو 
ل الشهادة هو الفسق فيكون حينئذ صحيحا نافذا؛ ألن ال؟ إن قلنا إن المانع من قبو

القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه ويصح وإن قلنا إنه لمعنى آخر أقوى من 

                                         
المقنع، لموفق الدين ابن قدامة مع المبدع في شرح المقنع، البن مقلح إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح،  )١(

  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األولى، : الطبعة.  لبنان–لعلمية، بيروت دار الكتب ا) ٣٠٨ ، ٨/٢٩٩(أبي إسحاق، برهان الدين 
: تحقيق. أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي: المعونة على مذهب عالم المدينة، لإلمام) ٢(

   مكة المكرمة-المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز : الناشر) ٣/١٥٢٩(حميش عبد الحقّ 



– 

  )٢٨٢٠(

الفسق ال يصح في حق العدو ويصح في حق غيره  وهذا يدل على أنها إنما لم تقبل 
  )١.(للتهمة ال للفسق

 للمشهود له أو عداوته للمشهود وأرى أن التهمة إذا كان سببها محبة الشاهد
عليه أو جلبه نفعا لنفسه بشهادته أو دفعه ضررا بها عن نفسه فإنها ال تؤثر في عدالة 
الشاهد وال تقدح في تلك العدالة؛ ألن التهمة حينئذ ميل قلبي، والميل القلبي ليس سلوكا 

 كان سبب التهمة أما إذا. قابال للقياس وال يخضع للتقييم البشري ومن ثم الحكم عليه
الشره ودناءة النفس وارتكاب ما يخل بالمروءة فإنها تكون قادحة في عدالته، يدل على 
ذلك أن المسلم إذا انتفت عدالته ال يصلح أن يكون شاهدا ال لمن مال إليه أو عليه قلبه 

، وال لغيره، بخالف العدل المتهم فإنه قد ترد شهادته للمشهود له أو عليه بسبب التهمة
  .بينما تقبل لغيره أو عليه

                                         
  مرجع سابق) ٧/٨٦(لرائق شرح كنز الدقائق البحر ا) ١(



 

 )٢٨٢١(

  المبحث الثالث
  أقسام التهم وأسبابها المؤثرة في رد الشهادة

: قسم العز بن عبد السالم التهم من حيث القوة والضعف إلى ثالثة أقسام فقال
  ) ١(التهم ثالثة أضرب

 تهمة قوية كحكم الحاكم لنفسه، وشهادة الشاهد لنفسه، فهذه :الضرب األول
 لرد الحكم والشهادة؛ ألن قوة الداعي الطبعي قادحة في الظن المستفاد من تهمة موجبة

الوازع الشرعي قدحا ظاهرا ال يبقى معه إال ظن ضعيف ال يصلح لالعتماد عليه، وال 
  .الستناد الحكم إليه

 تهمة ضعيفة كشهادة األخ ألخيه، والصديق لصديقه، والرفيق :الضرب الثاني
تهمة، وقد خالف مالك رحمه اهللا في الصديق المالطف، وال لرفيقه، فال أثر لهذه ال

تصلح تهمة الصداقة للقدح في الوازع الشرعي، وقد وقع االتفاق على أن الشهادة ال 
  .ترد بكل تهمة

  : تهمة مختلف في رد الشهادة والحكم بها ولها رتب:الضرب الثالث
ه وأحفاده، أو آلبائه  تهمة قوية وهي تهمة شهادة الوالد ألوالد:الرتبة األولى

  .وأجداده، فاألصح أنها موجبة للرد لقوة التهمة
 تهمة شهادة العدو على عدوه وهي موجبة للرد لقوة التهمة :الرتبة الثانية

   .وخالف فيها بعض العلماء
  . تهمة أحد الزوجين إذا شهد لآلخر وفيها أقوال:الرتبة الثالثة

 مضعفة للظن المستفاد من الشهادة، وإنما ردت الشهادة بالتهم من جهة أنها
وموجبة النحطاطه عن الظن الذي ال يعارضه تهمة، وبأن داعي الطبع أقوى من داعي 

  )٢(الشرع، ويدل على ذلك رد شهادة أعدل الناس لنفسه، ورد حكم أقسط الناس لنفسه

                                         
 السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد أبي: لإلمام األنام، مصالح في األحكام  قواعد)١(

 الفَواِئد ، هرةالقا – األزهرية الكليات مكتبة: الناشر. سعد الرؤوف عبد طه: تحقيق) ٢/٣٦ (العلماء بسلطان الملقب الدمشقي،
املى الِجسِد ابِن قَواِعِد عبالِم، عالعسقالني الكناني، صالح بن نصير بن رسالن بن عمر: لإلمام الس ،حفص، أبي الشافعي 
: الطبعة.قطر اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة: الناشر. منيار بالل يحيى محمد. د: المحقق) ٣٧٢: ص (الدين سراج

  م٢٠١٣ -  هـ ١٤٣٤ األولى،
  )٣٧٢: ص(الفَواِئد الِجسام على قَواِعِد ابِن عبِد السالِم )  ٢/٣٦(قواعد األحكام في مصالح األنام ) ٢(



– 

  )٢٨٢٢(

وذكر الحنفية أن التهمة إما أن تكون لمعنى في الشاهد أو في المشهود له، وإما 
:  يقول اإلمام السرخسي في المبسوط. أن تكون قادحة في عدالته أو ال تكون قادحة

التهمة تارة تكون لمعنى في الشاهد وهو الفسق؛ ألنه لما لم ينزجر عن ارتكاب محظور 
  .دينه مع اعتقاده حرمته متهم بأنه ال ينزجر عن شهادة الزور

اصة بينه وبين الشاهد وقد تكون التهمة لمعنى في المشهود له وهو وصله خ
يدل على إيثاره على المشهود عليه، وذلك شيء يعرف بالعادة فقد ظهر من عادة الناس 
العدول منهم وغير العدول الميل إلى األقارب وأبنائهم على األجانب فتتمكن تهمة 

  .الكذب بهذا الطريق في الشهادة
العمى فليس لألعمى وقد يكون ذلك في الشاهد ال يقدح في عدالته وواليته وهو 

آلة التمييز بين الناس حقيقة، وذلك تمكن تهمة الغلط في الشهادة وتهمة الغلط وتهمة 
  الكذب سواء

وقد تكون تهمة الكذب مع قيام العدالة بدليل شرعي وهو في حق المحدود في 
القذف بعد التوبة فقد جعل اهللا تعالى عجزه عن اإلتيان بأربعة من الشهداء دليل 

  )٢(}.فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون{بقوله عز وجل )١(كذبه
ثم جاء اإلمام القرافي المالكي فقعد للتهمة المؤثرة في الشهادة وغير المؤثرة 

والتهمة ثالثة أقسام، ملغاة اجماعا كشهادة االنسان لرجل من قبيلته أو أهل : " فيها، فقال
 شهادة اإلنسان لنفسه، ومختلف فيها هل تلحق باألول بلده، ومعتبرة إجماعا وهي

لقصورها عن الثاني أو الثاني الرتفاعها عن األول، وهذه القاعدة هي منشأ الخالف في 
  )٣"(جميع موانع الشهادة

ثم استقرأ اإلمام القرافي أنواع التهم المانعة من قبول شهادة العدل تفصيال، 
  :وألخصها على النحو التالي

 .لقرابة والنكاحتهمة ا - ١
 .العداوة، فالعدو متهم على عدوه - ٢

                                         
.  بيروت–دار المعرفة : الناشر) ١٦/١٢١(المبسوط، لإلمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  )١(

  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤
  ١٣: ن اآليةسورة النور، م )٢(
: تحقيق) ١٠/٢٨١(أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي : الذخيرة، لإلمام) ٣(

  م١٩٩٤األولى، : الطبعة.  بيروت- دار الغرب اإلسالمي: الناشر. محمد حجي وآخرين



 

 )٢٨٢٣(

 تهمة جر الشاهد النفع لنفسه في ضمن الشهادة - ٣
يمنع الشهادة الحرص على : "تهمة الحرص على القبول بزوال معرة الكذب، قالوا - ٤

 )١"(البراءة مما ينسب إليه من توهم الكذب كمن شهد فرد لنفسه ثم تاب فال تقبل
إن كان الذي في عيالك أخا أو نحوه : "ود له، قالواتهمة اإلحسان إلى المشه - ٥

امتنعت الشهادة له في مال ألنه تندفع به نفقته عنه وأنت تخشى من عدم النفقة 
ال تقبل شهادة الرجل الصالح يسأل : "وقالوا أيضا" عليه المعرة بخالف األجنبي

 )٢" (الصدقة أو يسأل الرجل الشريف وال يتكفف الناس وهو معروف بالمسألة
تهمة بطالن الحق، وألجل هذا ردوا شهادة أهل البادية على أهل الحضر في  - ٦

المبايعات والنكاح والهبة واإلجارة والوصية والعتق؛ ألن العدول إليهم في هذه 
ريبة في أصل الحق، فال شهادة لبدوي في الحضر على حضري وال بدوي إال في 

 ونحوه مما ال يقصد اإلشهاد الجراح والقتل والزنى والشرب والضرب والشتم
عليه بل يقع بغتة وتجوز شهادتهم فيما يقع في البادية من ذلك كله على الحضري 

ومن هذا : " قال القرافي. والبدوي ألن الموجود ثم ليس إال عدولهم دون الحضر
ال يقبل القاريء على القاريء لما : المعنى شهادة العالم على العالم، فعن ابن وهب

 )٣"( العلم من التحاسدبين أهل
من اليفهم ما يشهد فيه أو تذهب عليه : "تهمة عدم الضبط من جهة التغفل، فقالوا - ٧

األمور فيحمل الشيء على خالف ما هو عليه وقد يتلقن فيقبل التلقين ورب شيء 
يحمله فهم بعض الناس وال يفهمه بعضهم ورب أمر يفهمه كل أحد فالشيء الذي 

ذي ال يتعلق بغيره وال يطول الخطاب معه يقبل منه والقصص ال يلتبس أو اللفظ ال
 )٤"(الطويلة أو ما فيها مراجعة ال يقبل فيها ولعل ما فهم متعلق بما ذهب اليه

تهمة الحرص على زوال التعيير بالتأسي والتسلي بأن يجعل غيره مثله، كقصة  - ٨
زوان، ونبه اهللا ودت الزانية أن النساء كلهن : زليخا، وقال عثمان رضي اهللا عنه

                                         
  مرجع سابق) ١٠/٢٨١(الذخيرة، ) ١(
  ابقمرجع س) ١٠/٢٨٣(الذخيرة  )٢(
  مرجع سابق) ١٠/٢٨٤(الذخيرة  )٣(
  مرجع سابق) ١٠/٢٨٦(الذخيرة  )٤(



– 

  )٢٨٢٤(

 فال )١(}ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون{تعالى عليه بقوله 
 )٢(يقبل المحدود فيما حد فيه وإن صلحت حاله

تهمة الحرص على منصب الشهادة باالبتداء بها حيث ال تجب، كالشهادة بالزنى  - ٩
ي جرحة إن شهد على يكتم وال يشهد بها إال ف: أو شرب الخمر، قال ابن القاسم

 )٣(أحد
تهمة الريبة، قال مالك إذا قال المريض كل شهادة اشهد بينكما فهي باطل ثم شهد  -١٠

  )٤(كنت مريضا أخاف: بينهما بعد ذلك وقال
  أسباب التهمة وأثرها في رد الشهادة

يتبين مما سبق أن التهمة المؤثرةة في باب الشهادات إما أن يكون سببها 
 تجر نفعا للمشهود له، أو سببها البغض الناتج عن العداوة الدنيوية الذي المحبة التي قد

وأما التهمة التي سببها المحبة : " يقول ابن رشد. قد يجلب ضررا على المشهود عليه
واختلفوا في رد شهادة العدل . فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة

التي سببها العداوة الدنيوية، فقال بردها فقهاء بالتهمة لموضع المحبة أو البغضة 
األمصار، إال أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة، وفي مواضع على إسقاطها، 

  )٥.(وفي مواضع اختلفوا فيها فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم
  :وقد حصر ابن جزي المالكي أسباب التهمة المؤثرة في الشهادة في ستة أمور

ود له فال تقبل شهادة الولد لوالديه وال ألجداده وجداته وال شهادة الميل للمشه - ١
واحد منهم له عند الجمهور وال شهادة الزوج المرأته وال شهادتها له، وال شهادة 
وصي لمحجوره، واختلف في شهادة األخ ألخيه، واختلف في شهادة الصهر 

هادة المرأة البن لصهره والصديق لصديقه وفي شهادة الرجل البن امرأته وفي ش
زوجها وفي شهادة الولد ألحد والديه على اآلخر وفي شهادة الوالد ألحد ولديه 

 .على اآلخر

                                         
   ٣٩: سورة الزخرف، اآلية )١(
  مرجع سابق) ١٠/٢٨٦(الذخيرة  )٢(
  مرجع سابق) ١٠/٢٨٧(الذخيرة  )٣(
  مرجع سابق) ١٠/٢٨٧(الذخيرة  )٤(
حمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لإلمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن م) ٥(

  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ القاهرة -دار الحديث ) ٢٤٧ ، ٤/٢٤٦(الحفيد 



 

 )٢٨٢٥(

الميل على المشهود عليه فال تقبل شهادة العدو على عدوه وال الخصم على  - ٢
خصمه، وكل من ال تقبل شهادته عليه فتقبل له وكل من التقبل شهادته له فتقبل 

 .عليه
ه منفعة بالشهادة أو يدفع عن نفسه مضرة مثل من شهد على أن يجر لنفس - ٣

موروثه المحصن بالزنى فيرجم ليرثه، أو من له دين على مفلس فيشهد للمفلس 
 .أن له دينا على آخر ليتوصل غلى دينه، أو من شهد بحق له ولغيره

الحرص على الشهادة في التحمل أو األداء أو القبول أو يحلف على شهادته فذلك  - ٤
 .ادح فيهاق

 .شهادة السؤال الذين يتكففون الناس لعدم الثقة بهم - ٥
شهادة بدوي على قروي فال تقبل في األموال وشبهها مما يمكن اإلشهاد عليها  - ٦

  )١.(في الحضر بخالف ما يطلب به الخلوات كالدماء
 أن يكون غير متهم في -لقبول شهادته–كما اشترط الشافعية في الشاهد 

ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم للشهادة وأدنى (: -تعالى–على ذلك بقوله شهادته، واستدلوا 
أي ) أقسط عند اهللا: (وقوله) أن تكتبوه(إشارة إلى قوله ) ذلكم: (فقوله) ٢()أال ترتابوا

: أي وأثبت لها وأعون على إقامتها، وقوله) وأقوم للشهادة: (أكثر قسطا أي عدال، وقوله
أال تشكوا في جنس الدين وأجله وقدره والشهود، أي وأقرب في ) وأدنى أال ترتابوا(

  ) ٣.(أقرب من عدم الريبة، فدل أنه متى كانت هناك ريبة امتنعت الشهادة
 أن غالبها يرجع إلى التهمة، ومن تلك وكالم الحنابلة عن موانع الشهادة يفيد

  :الموانع التي ذكروها ما يلي
و من عمودي نسبه ولو لم يجر كون الشاهد زوجا للمشهود له ولو في الماضي أ - ١

 .نفعا غالبا
أن يجر بها نفعا لنفسه كشهادته لرقيقه، ولو مكاتبا أو لمورثه بجرح قبل اندماله  - ٢

أو موكله فيما وكل فيه  أو لشريكه فيما هو شريك فيه أو لمستأجره ؛ أو لموصيه
بما استأجره فيه أو من في حجره أو غريم بمال لمفلس بعد حجر أو أحد 

                                         
  مرجع سابق) ٢٠٢: ص(القوانين الفقهية  ) ١(
  ٢٨٢سورة البقرة، من اآلية  )٢(
  مرجع سابق) ٤/٣٦٠(حاشية البجيرمي على الخطيب ) ٣(



– 

  )٢٨٢٦(

يعين بعفو اآلخر عن شفعته أو من له كالم أو استحقاق وإن قل في رباط أو الشف
 .مدرسة لمصلحة لهما

أن يدفع بها ضررا عن نفسه كالعاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وبجرح شهود دين  - ٣
 .على مفلس وكل من ال تقبل شهادته له إذا شهد بجرح شاهد عليه

و مكتسبة، كفرحه بمساءته أو غمه العداوة لغير اهللا تعالى سواء كانت موروثة أ - ٤
بفرحه وطلبه له الشر، فال تقبل على عدوه إال في عقد نكاح فتلغو من مقذوف 

 على قاذفه، ومقطوع عليه الطريق على قاطعه
 .الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها - ٥
 .فال شهادة لمن عرف بها، وباإلفراط في الحمية. العصبية - ٦
أن ترد لفسقه ثم يتوب ثم يعيدها، فال تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل  - ٧

  )١(.شهادته
وقد قسمت هذا المبحث باعتبار أسباب التهم المؤثرة في رد الشهادة إلى أربعة 

المطلب . محبة الشاهد للمشهود له وأثرها في رد الشهادة: مطالب، المطلب األول
المصالح : المطلب الثالث. ليه وأثرها في رد الشهادةعداوة الشاهد للمشهود ع: الثاني

شهادة : المطلب الرابع. المشتركة بين الشاهد والمشهود له وأثرها في رد الشهادة
  .المردود شهادته بعد زوال المانع وأثرها في رد الشهادة

  محبة الشاهد للمشهود له وأثرها في الشهادة: المطلب األول
  ولد لوالده والوالد لولدهشهادة ال: المسألة األولى

 اتفقوا على قبول شهادة الوالد .ما اتفق عليه الفقهاء في هذه المسألة: أوال
على ولده وقبول شهادة الولد على والده؛ وذلك النتفاء التهمة إال إذا كان بينه وبين 

نْهما وأما شَهادة كل واِحد ِم) ٢(أصله أو فرعه عداوة فإن شهادته ال تقبل له وال عليه

                                         
عبد اهللا بن عبد : تحقيق) ٥/٢٧٠( محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار تقي الدين: منتهى اإلرادات، لإلمام) ١(

  م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة. مؤسسة الرسالة: الناشر. المحسن التركي
  مرجع سابق) ٢/٦٢٢(اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ٢(



 

 )٢٨٢٧(

على صاحبه فمقبولة ِعنْد الْجِميع ِإلَّا ما يروى عن الشَّاِفِعي َأنه قَاَل لَا تقبل شَهادة الْولَد 
  )١(على واِلده ِفي الْقصاص والْحدود التهامه ِفي الِْميراث

: وذكر الفقهاء بعض األمور المتعلقة بالشهادة للوالدين أو على الوالدين فقالوا
ماضية ومقبولة، وال يمنع ذلك ) األب واألم(الف في أن شهادة الولد على الوالدين ال خ

وهو معنى قوله ) ٢(من برهما، بل من برهما أن يشهد عليهما، ويخلصهما من الباطل
  )٣()قُوا َأنْفُسكُم وَأهِليكُم ناراً ( : تعالى

لده وشهادة الولد لوالده  اختلفوا في شهادة الوالد لو.بيان ما اختلفوا فيه: ثانيا
  .هل تقبل أم ال
 للفقهاء في هذه المسألة ثالثة أقوال، .أقوال الفقهاء في تلك المسألة: ثالثا
 أنه ال تجوز شهادة الوالد وإن عال لولده وإن نزل، وال شهادة الولد وإن :القول األول

) ٤(الحنفيةنزل لوالده وإن عال، فال تقبل شهادة أحدهما لآلخر مطلقا، وهو قول 
وبه قال شريح والحسن ) ٧(والحنابلة في ظاهر المذهب) ٦(والشافعية) ٥(والمالكية

  )٨(والشعبي والنخعي واسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي
                                         

 شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي :جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، لإلمام) ١(
األولى، : الطبعة.  لبنان–دار الكتب العلمية بيروت : الناشر. مسعد عبد الحميد محمد السعدني: تحقيق) ٢/٣٥٣(األسيوطي 

   م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧
:  دمشق، الطبعة–دار الفكر المعاصر ) ٥٣٧ ، ٥/٣١٦(وهبه الزحيلي . التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د) ٢(

   هـ١٤١٨الثانية ، 
  ٦: سورة التحريم، من اآلية )٣(
المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لإلمام أبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ ) ٤(

األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان: دي، الناشرتحقيق عبد الكريم سامي الجن) ٢٢٦- ٨/٢٢٤(البخاري الحنفي 
االختيار لتعليل المختار، لإلمام عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد : م  ،كما ينظر٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤

  م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦مطبعة الحلبي : الناشر) ٢/١٤٧(الدين أبي الفضل الحنفي 
مرجع سابق ، المختصر الفقهي، لإلمام محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي ) ٢/٢٣٧(إلمام مالك بن أنس التفريع في فقه ا) ٥(

مؤسسة خلف أحمد الخبتور : حافظ عبد الرحمن محمد خير، الناشر. د: تحقيق) ٩/٢٨٠(التونسي المالكي، أبي عبد اهللا 
  م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥األولى، : لألعمال الخيرية، الطبعة

إلمام الشافعي أبي عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي األم، ل) ٦(
  م١٩٩٠/هـ١٤١٠ بيروت -دار المعرفة : الناشر) ٧/٤٩(القرشي المكي 

 الدمشقي الحنبلي، الشهير المغني، لإلمام أبي محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم) ٧(
  مكتبة القاهرة: الناشر) ١٠/١٧٣(بابن قدامة المقدسي 

  مرجع سابق) ١٠/١٧٣(المغني، البن قدامه  )٨(



– 

  )٢٨٢٨(

أال :: فقد نص المالكية على أن علة منع قبول شهادة األب البنه التهمة، فقالوا
  )١( ألجل التهمة الغالبة في الطباع-ترى أن منع قبول شهادة األب البنه، واالبن ألبيه 

 أنه تجوز شهادة الولد لوالديه وشهادة األب البنه وامرأته إذا :القول الثاني
كانوا عدوال مهذبين معروفين بالفضل، وال يستوي الناس في ذلك، وهو قول محكي 

ومروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي اهللا ) ٢(عن عثمان البتي
  )٤(وشريح وأبو ثور وداود) ٣(به قال إسحاق والمزنيعنهما، و

ال تُقْبُل :  التفرقة بين شهادة األب البنه وشهادة االبن ألبيه، قالوا:القول الثالث
  )٥( رواية عن اإلمام أحمدووه، شهادةُ الوالد لولده، وتقبل شهادة الولد لوالده

يما ال تهمة فيه كالنكاح  أنه تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ف:القول الرابع
والطالق والقصاص والمال إذا كان مستغنياً عنه، وهو إحدى الروايات عن اإلمام 

  )٦(أحمد
 لعل سبب الخالف في هذه المسألة .سبب االختالف في هذه المسألة: رابعا

راجع إلى اختالفهم في أنه هل محبة اإلنسان ألبويه وأوالده تعدل محبته لنفسه أم أن 
لهما أضعف من محبته لنفسه؟ فمن رأى أن محبته لوالديه وأوالده تعدل محبته محبته 

لنفسه رد شهادته لهما ألجل التهمة قياسا على ما لو شهد لنفسه، ومن رأى أن محبته 
لوالديه وأوالده أضعف من محبته لنفسه قال بقبول شهادته لهما، ومن رأى أن محبته 

  .ادته لوالديه ولم يقبلها ألوالدهألوالده تفوق محبته لوالديه قبل شه

                                         
: الدكتور محمد حجي، الناشر: تحقيق) ٢/٣٦٨(المقدمات الممهدات، لإلمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ) ١(

  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األولى، : بنان، الطبعة ل–دار الغرب اإلسالمي، بيروت 
عبد السالم محمد علي : تحقيق) ٦١٨ ، ١/٦١٧(أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن، لإلمام) ٢(

  م١٩٩٤/هـ١٤١٥األولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية بيروت : شاهين، الناشر
  مرجع سابق) ٥٣٧ ، ٥/٣١٦(ريعة والمنهج التفسير المنير في العقيدة والش) ٣(
  مرجع سابق) ٤/٢٤٧(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٤(
دار : الناشر) ٦٨٩: ص(العدة شرح العمدة، لإلمام عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي  )٥(

 إبراهيم بن محمد الوزير، ابن: لإلمام القاسم، أبي سنة عن الذب في والقواصم  ، العواصمم٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الحديث، القاهرة 
 شعيب: تحقيق) ٢/٢٥٣ (الوزير آل من الدين، عز اهللا، عبد أبي القاسمي، الحسني المفضل بن المرتضى بن علي بن

  م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الثالثة،: الطبعة بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر األرنؤوط،
  .مرجع سابق) ٦٨٩: ص(دة شرح العمدة الع )٦(



 

 )٢٨٢٩(

شهادةُ الوالد ألوالده وأحفاِده وشهادة األوالد آلبائهم وأجدادهم : قال ابن الوزير
وهي مرتبةٌ أضعفُ من المرتبة األولى وقد اختلف العلماء فيها ولم يجمعوا على 

 الناس أن محبته  ألن حبه لنفسه أقوى، وإن توهم بعض؛بطالنها كشهادِة اإلنسان لنفسه
ألوالده أقوى، فهو خياٌل كاذب ينكِشفُ بطالنُه وقتَ الشدائد العظيمة، ولهذا أخبر اُهللا 

أن الناس يودون يوم القيامة أن يفْدوا أنفسهم من العذاب بأوالِدهم وأهليهم، ولما : تعالى
ماء فيها، فقال كان حب اإلنسان ألوالده وآبائه أضعفَ ِمن حبه لنفسه، اختلف العل

هي تُهمة شديدة قد تحِمُل على الباطل عند فورِة الغضب، والعصبيِة في : بعضهم
الخصومات، وشدِة المنازعة في الحكومات، وخوف غلب القرين، وشماتة الحاسدين، 
فأوجبت الشَّك، فوجب طرحها قياساً على شهادة الثقة على عدوه، فإنَّها غير مقبولة مع 

ليست تقوى على القدح في الوازع : ألجل التُّهمة، فكذلك هذه، وقال آخرونعدالته 
ال تُقْبُل شهادةُ الوالد لولده : الشرعي، وتخصيِص عموِم الدليل السمعي، وقال بعضهم

  )١.(ِلقوة محبته له، وتقبل شهادة الولد لوالده ألنها أضعف
على عدم قبول شهادة  استدلوا . أدلة أصحاب القول األول- أ. األدلة: خامسا

  .الوالد لولده وشهادة الولد لوالده مطلقا بالكتاب والسنة والمعقول
وال على {:  والذي يدل على بطالن شهادته البنه قوله عز وجل:دليل الكتاب

 ولم يذكر بيوت األبناء ألن قوله )٢(}أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم
إذ كانت منسوبة إلى اآلباء فاكتفى بذكر بيوتهم عن ؛ اقد انتظمه} من بيوتكم{: تعالى

  )٣.(ذكر بيوت أبنائهم
  : استدلوا من السنة بأحاديث، منها:دليل السنة

يا رسوَل : ما رواه ابن ماجة في سننه بسنده عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، َأن رجلًا قَاَل - ١
ِإنا، ولَدوالًا وِلي م اِلياللَِّه، ِإنم تَاحجي َأن ِريدفَقَاَل!  َأِبي ي" :ِلَأِبيك الُكم٤"(َأنْتَ و (

 )٥.(أنه صلى اهللا عليه وسلم أضاف ملك االبن إلى األب: وجه الداللة

                                         
  مرجع سابق) ٢/٢٥٣(العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ) ١(
  ٦١: سورة النور، من اآلية )٢(
  مرجع سابق) ٦١٨ ، ١/٦١٧(أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن، لإلمام) ٣(
وهو ) ٢٢٩١(حديث رقم . شعيب األرنؤوط وآخرين: بن يزيد القزويني، تحقيقسنن ابن ماجه، ألبي عبد اهللا محمد  )٤(

  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، : الطبعة. دار الرسالة العالمية. )٢/٣٩١(حديث حسن 
  مرجع سابق) ٦١٨ ، ١/٦١٧(أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن، لإلمام) ٥(



– 

  )٢٨٣٠(

 صلَّى اللَّه - قَاَل رسوُل اللَِّه : روى ابن ماجة في سننه بسنده عن عاِئشَةَ، قَالَتْ - ٢
 لَّمسِه ولَيِبِه: "- عكَس ِمن هلَدو ِإنِبِه، وكَس ُل ِمنجا َأكََل الرم بَأطْي وفي ) ١"(ِإن

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا من مال (رواية 
أنه لما أضاف ملك االبن إلى األب وأباح أكله له وسماه : وجه الداللة) ٢)(أوالدكم

 )٣.(بنه حقا بشهادته بمنزلة مثبته لنفسهله كسبا كان المثبت ال
حدثنا عبد : حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال: ما رواه أبو بكر الجصاص بسنده قال - ٣

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، : حدثني أبي قال: اهللا بن أحمد بن حنبل قال
لمرأة ال تجوز شهادة االبن ألبيه وال األب البنه وال ا: "عن الشعبي عن شريح قال
 )٤"(لزوجها وال الزوج المرأته

لَا تجوز شَهادة خائن  : " -صلى اهللا علَيِه وسلم-قَاَل رسول اهللا : عن عاِئشَة قَالَت - ٤
ولَا خَاِئنَة، ولَا مجلود ِفي حد، ولَا ِذي غمٍر، ولَا القانع ألهل الْبيت لَهم، ولَا ظنين 

المتهم، وكل واحد منهم متهم في الشهادة ) لظنينا(و) ٥"(ِفي والٍء ولَا قرابة 
 )٦.(لآلخر، فلم تقبل

لَا تَجوز شَهادةُ الْواِلِد «: روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن ِإبراِهيم، قَاَل - ٥
، ولَا الْعبِد ِلسيِدِه، ولَا ِلولَِدِه، ولَا الْولَِد ِلواِلِدِه ولَا الْمرَأِة ِلزوِجها، ولَا الزوِج ِلامرَأِتِه
  )٧(»السيِد ِلعبِدِه، ولَا الشَِّريِك ِلشَِريِكِه، ولَا كُلِّ واِحٍد ِمنْهما ِلصاِحِبِه

                                         
  مرجع سابق ) ٢١٣٧ (سنن ابن ماجه، حديث رقم )١(
 ي أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري، أبلإلمامإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،  )٢(

  هـ١٣٢٣السابعة، : الطبعة.المطبعة الكبرى األميرية، مصر: الناشر) ٤/٣٤٤(العباس، شهاب الدين 
  مرجع سابق) ٦١٨ ، ١/٦١٧(بي بكر الرازي الجصاص الحنفي أحمد بن علي أ: أحكام القرآن، لإلمام) ٣(
  مرجع سابق) ٦١٨ ، ١/٦١٧(أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن، لإلمام) ٤(
 شمس : ، لإلمامتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: انظر. هذا الحديث فيه يزيد بن زياد الدمشقي، وقد ضعفه الدار قطني )٥(

الناشر ) ٢/٣٢٨ (مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب : ، تحقيقالدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي
  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى ، : الطبعة .  الرياض–دار الوطن : 
) ١٢/٣١٢(ني اليمني الشافعي البيان في مذهب اإلمام الشافعي، لإلمام أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمرا) ٦(

   م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١األولى، :  جدة، الطبعة–دار المنهاج : قاسم محمد النوري، الناشر: تحقيق
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن : المصنف في األحاديث واآلثار، المؤلف: انظر.  حديث غريب، وهو من قول شريح)٧(

: الناشر) ٤/٥٢١) (٢٢٨٦٠(حديث رقم . كمال يوسف الحوت: المحقق. بسيمحمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي الع
=   جمال الدين أبو محمد عبد اهللا، لإلمامنصب الراية ألحاديث الهداية ، ١٤٠٩األولى، : الطبعة.  الرياض–مكتبة الرشد 



 

 )٢٨٣١(

 أن المنافع :الوجه األول:  استدلوا من المعقول بوجوه، منها:دليل المعقول
 )١.(ادة لنفسهبينهم متصلة حتى ال يجوز دفع الزكاة إليهم فيكون شه

بيان تمكن التهمة في شهادة .  تمكن التهمة في هذه الشهادات:الوجه الثاني
أحدهما أن لألب شبهة الملك في مال : إن كان المشهود به ماالً، فلوجهين. الوالد لولده

فصار األب كالشاهد لنفسه، واإلنسان متهم » أنت ومالك ألبيك«: الولد قال عليه السالم
أن : والثاني. سه، وهذه تهمة يمكن االحتراز عنها بأن يشهد له غير الوالدفيما شهد لنف

وإن كان المشهود به نكاحاً أو قصاصاً . األب وافر الشفقة على ولده، فيتهم بالميل إليه
إن : بيان تمكن التهمة في شهادة الولد لوالده. فالتهمة من وجه واحد، وهو الوجه الثاني

أن منافع األمالك متصلة بينهما عرفاً : أحدهما:  وجهينكان المشهود به ماالً من
أن الولد وافر الشفقة على والديه، : وعادة، فصار الشاهد شاهداً لنفسه من وجه، والثاني

 )٢.(فيتهم بالميل إليه
وإذا ثبت .  أنه من المعلوم بطالن شهادته لنفسه، فكذلك البنه:الوجه الثالث

 )٣.(إذ لم يفرق أحد بينهما؛ ة االبن ألبيهذلك في االبن كان ذلك حكم شهاد
 استدل القائلون بجواز شهادة األب البنه : أدلة أصحاب القول الثاني- ب

  .واالبن ألبيه بالكتاب واألثر والمعقول
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء {:  قوله تعالى:دليل الكتاب

  واألمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور )٤(}نهللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربي
  )٥.(به إال ما خصصه اإلجماع من شهادة المرء لنفسه

  )٦.( ما روي عن إياس بن معاوية أنه أجاز شهادة رجل البنه:دليل األثر

                                                                                                     
دار القبلة / لبنان- بيروت -مؤسسة الريان للطباعة والنشر : الناشر، محمد عوامة: تحقيق. بن يوسف بن محمد الزيلعي=

  م١٩٩٧/هـ١٤١٨األولى، : الطبعة.  السعودية– جدة - للثقافة اإلسالمية
  مرجع سابق) ٢/١٤٧(االختيار لتعليل المختار ) ١(
  مرجع سابق) ٢٢٦-٨/٢٢٤(المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) ٢(
  مرجع سابق) ٦١٨ ، ١/٦١٧(الحنفي أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص : أحكام القرآن، لإلمام) ٣(
  ١٣٥: سورة النساء، من اآلية )٤(
  مرجع سابق) ٤/٢٤٧(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٥(
  مرجع سابق) ٦١٨ ، ١/٦١٧(أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن، لإلمام) ٦(



– 

  )٢٨٣٢(

أن رد الشهادة بالجملة إنما هو لموضع اتهام الكذب، وهذه : دليل المعقول
سق ومنع إعمالها في العادل، فال تجتمع العدالة مع التهمة إنما اعتملها الشرع في الفا

  )١.(التهمة
 استدل القائلون بالتفرقة بين شهادة الوالد لوالده أنها تقبل .دليل القول الثالث

  :وشهادة الوالد لولده أنها ال تقبل بدليل المعقول، وذلك من وجهين
قبل شهادة الولد لوالده ألنها ال تُقْبُل شهادةُ الوالد لولده ِلقوة محبته له، وت: قالوا - ١

 )٢.(أضعف
ألن مال االبن ألبيه أو في حكم ماله، له أن يتملكه، فشهادة األب البنه شهادة  - ٢

أنت ومالك «: -  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم -لنفسه أو يجر بها لنفسه نفعاً، قال 
 )٣(، وال يوجد هذا في شهادة االبن ألبيه) رواه ابن ماجه(» ألبيك

استدل القائلون بأنه تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه . دليل القول الرابع
فيما ال تهمة فيه كالنكاح والطالق والقصاص والمال إذا كان مستغنياً عنه بدليل من 

 )٤(ألن كل واحد منهما ال ينتفع بذلك فال تهمة في حقه: المعقول، قالوا
 ناقش الجمهور . ألدلة المخالفينمناقشة الجمهور-أ. مناقشة األدلة: سادسا

  :أدلة القائلين بجواز شهادة االبن ألبيه واألب البنه بما يلي
إذا كان الشاهد عدال فواجب قبول شهادته لهؤالء كما تقبلها :  فإن قيل:أوال

؛ ألجنبي، وإن كانت شهادته لهؤالء غير مقبولة ألجل التهمة فغير جائز قبولها لألجنبي
ا في الشهادة البنه بما ليس بحق له فجائز عليه مثل هذه التهمة ألن من كان متهم

  .لألجنبي
ليست التهمة المانعة من قبول شهادته البنه وألبيه تهمة فسق وال : قيل له

كذب، وإنما التهمة فيه من قبل أنه يصير فيها بمعنى المدعي لنفسه، أال ترى أن أحدا 
 يجوز أن يكون مصدقا فيما يدعيه من الناس وإن ظهرت أمانته وصحت عدالته ال

                                         
  مرجع سابق) ٤/٢٤٧(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ١(
ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لإلمام) ٢(

مؤسسة الرسالة : شعيب األرنؤوط، الناشر: تحقيق) ٢/٢٥٣(الحسني القاسمي، أبي عبد اهللا، عز الدين، من آل الوزير 
  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثالثة، : للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة

  .مرجع سابق) ٦٨٩(العدة شرح العمدة  )٣(
  .مرجع سابق) ٦٨٩: ص(العدة شرح العمدة  )٤(



 

 )٢٨٣٣(

لنفسه، ال على جهة تكذيبه ولكن من جهة أن كل مدع لنفسه فدعواه غير ثابتة إال ببينة 
إن كل : وكذلك قال أصحابنا. تشهد له بها؟ فالشاهد البنه بمنزلة المدعي لنفسه لما بينا

مقبول الشهادة، شاهد يجر بشهادته إلى نفسه مغنما أو يدفع بها عن نفسه مغرما فغير 
  )١.(ألنه حينئذ يقوم مقام المدعي والمدعي ال يجوز أن يكون شاهدا فيما يدعيه

وما ذكر من رواية عن عمر بإجازة شهادة :  قال ابن أبي زيد القيرواني:ثانيا
فلنا عن عمر ما دل على . الوالد للولد، والولد للوالد، واألخ ألخيه، إذا كانوا عدوال

ال تجوز شهادة خصم وال ظنين، وروى ابن وهب عنه : عن عمرروى مالك : خالفه
  .وال ظنين في قرابة: أيضا

نا سحنون، عن ابن : نا يحيى قال: أنا أبو بكر بن محمد قال: -أيضا-وقال 
أخبرنا عبد اهللا بن عمر العمري، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى : وهب قال

ا عليه شهادة زور، أو ظنين في والء أو المسلمون عدول بعضهم على بعض إال مجرب
  )٢.(قرابة، فقد بين أن ظنة القرابة ال تقبل معها الشهادة

 بعد عرض األقوال وأدلة كل فريق على ما ذهب إليه ومناقشة :الرأي الراجح
تلك األدلة يمكن القول بأن ما ذهب إليه الجمهور وهو عدم قبول شهادة األب البنه 

  . تار؛ وذلك لقوة التهمة خاصة في زماننا هذاواالبن ألبيه هو المخ
لَم يكُن : يؤيد ذلك ما رواه مالك عن ابن وهٍب عن يونُس عن ابِن ِشهاٍب قَاَل

يِه، ولَا يتَِّهم سلَفُ الْمسِلِمين الصاِلح شَهادةَ الْواِلِد ِلولَِدِه، ولَا الْولَِد ِلواِلِدِه، ولَا الَْأِخ ِلَأِخ
 ،اِمِهملَى اتِّهلَاةَ علَتْ الْومح ورُأم متْ ِمنْهرفَظَه ذَِلك دعب خََل النَّاسد َأِتِه، ثُمرِل ِلامجالر

ِخ والزوِج فَتَركَتْ شَهادةَ من يتَّهم إذَا كَانَتْ ِمن قَرابٍة، وكَان ذَِلك ِمن الْولَِد والْواِلِد والَْأ
  )٣.(والْمرَأِة، لَم يتَّهم إلَّا هُؤلَاِء ِفي آِخِر الزماِن

                                         
  مرجع سابق) ٦١٨ ، ١/٦١٧(أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن، لإلمام) ١(
 ، ١/٣٩٨(زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي الذب عن مذهب اإلمام مالك، لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن أبي ) ٢(

 مركز الدراسات واألبحاث وإحياء - الرابطة المحمدية للعلماء -المملكة المغربية : محمد العلمي، الناشر. د: تحقيق) ٣٩٩
  م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢األولى، : الطبعة) ١٣(سلسلة نوادر التراث -التراث 

األولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر) ٤/٢٠(س بن مالك بن عامر األصبحي المدني المدونة، لإلمام مالك بن أن) ٣(
  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥



– 

  )٢٨٣٤(

  شهادة أحد الزوجين لآلخر: المسألة الثانية
المقصود بشهادة أحد الزوجين لآلخر الشهادة التي تجلب ألحدهما نفعا أو تدفع 

 محل النزاع في تلك عنه ضرا، فهل تقبل شهادة أحدهما لآلخر أم ال؟ وإليك تحرير
  المسألة

 فمما اتفقوا عليه رد شهادة األب البنه واالبن ألبيه، .بيان ما اتفقوا عليه: أوال
  )١(وكذلك األم البنها، وابنها لها إذا كان الشاهد منهما غير عدل

 اختلفوا في قبول شهادة أحد الزوجين لآلخر، قال .بيان ما اختلفوا فيه: ثانيا
  )٢(ختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين أحدهما لآلخرومما ا: "ابن رشد

 :القول األول للفقهاء فيها ثالثة أقوال، .أقوال الفقهاء في تلك المسألة: ثالثا
أنه ال تجوز شهادة الزوج المرأته، وال شهادة المرأة لزوجها، وبه قال القاضي 

  )٦(حنابلة في إحدى الروايتين عن أحمدوال) ٥(والمالكية )٤(وهو قول الحنفية) ٣(شريح
                                         

  مرجع سابق) ٤/٢٤٧(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ١(
  مرجع سابق) ٤/٢٤٧(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٢(
 -هـ ١٤١٤ بيروت –دار المعرفة ) ١٦/١٢١(السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة : المبسوط، لإلمام) ٣(

  م١٩٩٣
الدكتور محمد بوينوكالن، : تحقيق ودراسة) ١١/٥١٣(اَألصُل، لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ) ٤(

ة، لإلمام أبي محمد محمود البناية شرح الهداي. م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣األولى، : الطبعة.  لبنان–دار ابن حزم، بيروت : الناشر
.  بيروت، لبنان-دار الكتب العلمية ) ٩/١٤١(بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة، لإلمام عمر بن إسحق بن .  م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة
- ١٤٠٦األولى : مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة) ١٨٧: ص(وي، سراج الدين، أبي حفص الحنفي أحمد الهندي الغزن

  هـ١٣١٠الثانية، : دار الفكر، الطبعة) ٣/٤٦٩(هـ ، الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ١٩٨٦
أما إذا كان الزوج قد طلقها طالقا بائنا فتقبل شهادة قال المالكية بعدم قبول شهادة أحدهما لآلخر إذا كانت العصمة قائمة، ) ٥(

: ص(الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لإلمام صالح بن عبد السميع اآلبي األزهري :انظر. أحدهما لآلخر
بن سالم ) أو غنيم(انم الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لإلمام أحمد بن غ.  بيروت–المكتبة الثقافية ) ٦١٠

مرجع ) ٢/٤٥٢(م ، المدونة، ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الفكر ) ٢/٢٢٦(ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي 
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ، سابق ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لإلمام أبي الحسن

م شرح ابن ناجي التنوخي على متن ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ بيروت -مد البقاعي، دار الفكر يوسف الشيخ مح: تحقيق) ٢/٣٤٦(
 –دار الكتب العلمية، بيروت ) ٢/٣٦٤(الرسالة البن أبي زيد القيرواني، لإلمام قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني 

  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨األولى، : الطبعة. لبنان
مكتبة ) ١٠/١٧٤(مد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي المغني البن قدامة،  أبي مح) ٦(

القاهرة ، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح، لإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن 
   الهند- الدار العلمية ) ٤٦٩: ص(أسد الشيباني 



 

 )٢٨٣٥(

وأبو ) ١( أنه تقبل شهادة أحد الزوجين لآلخر، وبه قال الشافعي:القول الثاني
  )٣(وأحمد في رواية) ٢(ثور والحسن

 التفرقة بين شهادة الزوجة لزوجها وشهادة الزوج لزوجته، :القول الثالث
الزوج، وهو قول ابن أبي ليلى ال تقبل شهادة الزوجة لزوجها، وتقبل شهادة : فقالوا

  )٤(والثوري والنخعي
لعل سبب االختالف في قبول شهادة أحد الزوجين . سبب االختالف: رابعا

لآلخر يرجع إلى ما ظاهره التعارض بين النصوص واآلثار التي استدل بها كل فريق 
شهادة أو على ما ذهب إليه، كما يرجع إلى اختالفهم في قوة التهمة الموجودة في تلك ال

ضعفها، فمن رأى أن التهمة حاضرة بقوة في تلك الشهادة قال بعدم قبول تلك الشهادة، 
  .ومن رأى أن التهمة ضعيفة أو ال وجود لها قال بقبول تلك الشهادة

 استدل أبو حنيفة ومن وافقه . أدلة أصحاب القول األول-أ. األدلة: خامسا
  .والسنة ومذهب الصحابي والمعقولعلى رد شهادة أحد الزوجين لآلخر بالكتاب 

وقرن في {:  قول اهللا تعالىاستدلوا من الكتاب بموضعين، األول:دليل الكتاب
ال {: وقال: -تعالى–وقوله ) ٦(}ال تدخلوا بيوت النبي{: - تعالى–وقوله ) ٥(}بيوتكن

أن اهللا تعالى أضاف مال كل واحد من : وجه الداللة) ٧(}تخرجوهن من بيوتهن
 – صلى اهللا عليه وسلم -آلخر، فأضاف البيوت إليهن تارة، وإلى النبي الزوجين ل

  )٨(أخرى

                                         
دار الفكر ) ٤/٢٢٩(ن على حل ألفاظ فتح المعين، لإلمام أبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي إعانة الطالبي) ١(

مرجع سابق ، فتاوي الخليلي ) ١٧/١٦٦(م ، الحاوي الكبير ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨األولى، : للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة
  طبعة مصرية قديمة) ٢/١٨٨(دين الخليلي الشافعي القادري على المذهب الشافعي، لإلمام محمد بن محمد، ابن شَرف ال

  مرجع سابق) ٤/٢٤٧(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٢(
  مرجع سابق) ١٠/١٧٤(المغني البن قدامة ) ٣(
التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، لإلمام خليل : مرجع سابق ، كما ينظر)  ٩/١٤١(البناية شرح الهداية ) ٤(

أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه . د: تحقيق) ٧/٤٩٥(بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري 
  )٤/٢٤٧(م بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩األولى، : للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة

  ٣٣: سورة األحزاب، من اآلية )٥(
  ٥٣: سورة األحزاب، من اآلية )٦(
  ١: سورة الطالق، من اآلية )٧(
  مرجع سابق) ١٠/١٧٥(المغني، البن قدامة ) ٨(



– 

  )٢٨٣٦(

 واحد كل أن: وجه الداللة) ١()وجعل بينكم مودة ورحمة(قوله تعالى : الثاني
صاحبه بموجب المودة والرحمة التي أودعها اهللا في  على الشفقة شديد الزوجين من

 وهذه والمولودين، الوالدين في كما صاحبه، إلى بالميل منهما واحد كل فيتهم قلبيهما،
  )٢(األجنبي منهما واحد لكل يشهد بأن الشهود بحبس عنها االحتراز يمكن تهمة

  : حجة أبي حنيفة رحمه اهللا من السنة روايات، منها:دليل السنة
وأحد الزوجين متهم في شهادته ) ٣)(ال شهادة لمتهم: (قوله صلى اهللا عليه وسلم - ١

 .لآلخر
 )٤)(ال تقبل شهادة الوالد لولده وال الزوج لزوجته: (صلى اهللا عليه وسلمقوله  - ٢
ال تجوز في اإلسالم شهادة : (وقد روي عن النبي عليه الصالة والسالم أنه قال - ٣

فمنع شهادة القانع بغلبة الظن في مثله، أن ) ظنين، وال شهادة القانع ألهل البيت
  )٥.(ذلكيجر بها إلى نفسه، فالزوج والمرأة أحرى ب

إن : للذي قال له-  قال - رضي اهللا عنه– ما روي أن عمر :مذهب الصحابي
  )٦"(ال قطع عليه، عبدكم سرق مالكم: "- غالمي سرق مرآة امرأتي

 أن لكل واحد :الوجه األول:  استدلوا من المعقول بوجوه، منها:دليل المعقول
لزوج تنتفع به المرأة في منهما تبسطًا في مال صاحبه بعقد النكاح، أال ترى أن مال ا

العادة، ومال المرأة ينتفع به الزوج بسبب العقد الذي بينهما، فصارت شهادة أحدهما 
 .لصاحبه كشهادته لنفسه، ألنه جار بها إلى نفسه

أنه متى كثر مال الزوج، لزمه من النفقة بمقدار يساره، : الوجه الثاني
العسر، وذلك سبب متعلق بعقد النكاح، وتستحق به عليه منها أكثر مما تستحقه في حال 

                                         
  ٢١: سورة الروم، من اآلية )١(
 المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري بيالمحيط البرهاني في الفقه النعماني، أل )٢(

 - هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة.  لبنان– دار الكتب العلمية، بيروت )٨/٣٢٥ (جنديعبد الكريم سامي ال: تحقيق. الحنفي
  م٢٠٠٤

لمناقشتهم : الثاني. أن الحنفية تواردوا على االحتجاج به: ال يوجد في شيء من كتب الحديث، وإنما ذكرته ألمرين، األول )٣(
  .فيه ورد استداللهم به

  مرجع سابق) ١٨٧: ص(ام أبي حنيفة، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلم) ٤(
  مرجع سابق) ١٠/١٧٥(المغني، البن قدامة  )٥(
  مرجع سابق) ١٠/١٧٥(المغني، البن قدامة ) ٦(



 

 )٢٨٣٧(

فصار لها نفع في شهادتها، وإذا كثر ما لها، زاد ذلك في مهر مثلها، وقيمة بضعها، 
 .والبضع هو ملك الزوج، فكنه شهد بزيادة قيمة ما يملكه

 أنه لما كان في العادة أن مال الزوج في يد المرأة؛ ألنها وماله :الوجه الثالث
دتها له شهادة بما تستحق به اليد عليه، فال يجوز، أال ترى أنهم صارت شها: في داره

لم يضمنها؛ ألنه ال يتوصل إلى حفظها : إن المودع إذا دفع الوديعة إلى امرأته: قالوا
في العادة إال بها، وما في يد المرأة، فكأنه في يد الزوج؛ ألن المرأة أيضا في يده، 

د نفسه على المشهود به، وال تجوز شهادة فصارت شهادته لها، موجبة الستحقاق ي
 )١.(اإلنسان بما يوجب له استحقاق اليد عليه

 أن كل واحد منهما يرث اآلخر من غير حجب، وينبسط في :الوجه الرابع
 .ماله عادة، فلم تقبل شهادته له، كاالبن مع أبيه

 قيمة  أن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته، ويسار المرأة تزيد به:الوجه الخامس
بضعها المملوك لزوجها، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه، فلم تقبل، 

  )٢.(كشهادته لنفسه
 استدل الشافعية على قبول شهادة أحد الزوجين .أدلة أصحاب القول الثاني

  .لآلخر بالكتاب ومذهب الصحابي والمعقول
: وقَوله تَعالَى) ٣(}يِن ِمن ِرجاِلكُمواستَشِْهدوا شَِهيد{:  قَوله تَعالَى:دليل الكتاب

}ٍل ِمنْكُمدع يوا ذَوَأشِْهدولم يفرق)٤(}و .  
أن يهوديا كان يسوق بامرأة على : ( روى سويد بن غفلة:مذهب الصحابي

حمارة، فنخسها فرمت بها، فوقعت عليها، فشهد عليه أخوها وزوجها بقتلها، فقتله عمر 
أن عمر قبل شهادة : وجه الداللة)  أول مصلوب صلب بالشاموهو: قال سويد. وصلبه

زوج المرأة لها على السائق وليس لعمر مخالف في الصحابة مع انتشار القصة فثبت 
  )٥(أنه إجماع ال مخالف له

                                         
عصمت اهللا عنايت . تحقيق د) ٨/١٢٣(شرح مختصر الطحاوي، لإلمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ) ١(

  م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١األولى :  ودار السراج، الطبعة-مية اهللا محمد وآخرين، دار البشائر اإلسال
  مرجع سابق) ١٠/١٧٥(المغني، البن قدامة ) ٢(
  ٢٨٢: سورة البقرة، من اآلية )٣(
  ٢:سورة الطالق، من اآلية )٤(
  .مرجع سابق) ١٧/١٦٦(الحاوي الكبير  )٥(



– 

  )٢٨٣٨(

  :  استدلوا من المعقول بوجوه، منها:دليل المعقول
 الشهادة،  أن بينهما صلة ال توجب العتق فلم يمنع من قبول:الوجه األول

  .كالعشيرة
 أنها حرمة حدثت عن صلة، فلم تمنع من قبول الشهادة، كآباء :الوجه الثاني

  .الزوجين وأبنائهما
 أن عقد الزواج الذي بينهما عقد على منفعة فلم يوجب رد :الوجه الثالث

  .الشهادة، كاإلجارة
  )١.( أنه عقد معاوضة فلم يمنع من قبول الشهادة كالبيع:الوجه الرابع

 أن كل واحد منهما لو ملك اآلخر لم يعتق عليه، فقبلت شهادته :الوجه الخامس
  )٢.(له، كابني العم

 أن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول، فال يمنع قبول الشهادة، :الوجه السادس
  )٣(كما لو شهد األجير للمستأجر وعكسه
قبول شهادة  استدل ابن أبي ليلى ومن وافقه على .أدلة أصحاب القول الثالث

  .الزوج لزوجته دون العكس بدليلي مذهب الصحابي والمعقول
 فإنه شهد لفاطمة - رضي اهللا عنه - واعتمد فيه حديث علي :مذهب الصحابي

 -  رضي اهللا عنه -  في دعوى فدك مع امرأة بين يدي أبي بكر -  رضي اهللا عنها -
أو إلى المرأة امرأة فهذا  ضمي إلى الرجل رجال -  رضي اهللا عنه -فقال لها أبو بكر 

  )٤.(اتفاق منهما على جواز شهادة الزوج لزوجته
 أنه ال تقبل شهادة الزوجة :الوجه األول : وذلك بوجوه، منها.دليل المعقول

لزوجها؛ ألن لها حقاً في ماله لوجوب نفقتها فيه، وتقبل شهادة الزوج لها؛ لعدم التهمة؛ 
يث ال يتصرف أحدهما في مال اآلخر واأليدي ألن األمالك بين الزوجين متميزة  بح

  .مجتمعة بنفسها غير متصرفة في ملك الغير غير متقدمة إليه

                                         
  مرجع سابق) ١٧/١٦٦(الحاوي الكبير ) ١(
  مرجع سابق) ١٣/٣١٤(افعي البيان في مذهب اإلمام الش) ٢(
  مرجع سابق) ٤/٢٢٩(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ) ٣(
  مرجع سابق) ١٦/١٢٤(المبسوط ) ٤(



 

 )٢٨٣٩(

وقد تكون سبباً .  أن الزوجية قد تكون سبباً للتناحر والعداوة:الوجه الثاني
للميل واإليثار، وألجل تميز األمالك بينهما وتحيز األيدي يجري القصاص والحبس 

ي بين الزوجين يعني يقتص من أحدهما لآلخر، ويحبس أحدهما بدين بالدين بينهما أ
اآلخر، وكل من كان كذلك تقبل شهادته في حق صاحبه كاألخوين وأوالد العم، ال 
معتبر بما في قبول شهادة أحدهما لصاحبه من النفع الحاصل منه للشاهد؛ ألن كل واحد 

هد بهذا العذر من النفع؛ لثبوت هذا منهما بعد نفع صاحبه نفع نفسه معين فال يتهم الشا
  )١.(النفع من حيث الضمن في الشهادة وليس بقصده فال يعتبر

 أن الزوجة في حكم المملوك له المقهور تحت يده فتتمكن تهمة :الوجه الثالث
  )٢.(الكذب في شهادتها له، وذلك منعدم في شهادته لها

هم من المالكية والحنابلة  مناقشة الحنفية ومن وافق- أ. مناقشة األدلة:سادسا
  : ناقش الحنفية دليل الشافعية القائلين بقبول شهادة الزوج لزوجته باآلتي.ألدلة الشافعية
 أن دليل التهمة يعم الجانبين من الوجه الذي قررنا فربما يكون ذلك في :أوال

 اليد جانب الزوج أظهر؛ ألنها لما كانت في يده فما لها في يده من وجه أيضا فهو يثبت
لنفسه في المشهود به، وكذلك بكثرة مالها تزداد قيمة ملكه، فإن قيمة المملوك بالنكاح 

بيان ذلك في مهر المثل فمن هذا الوجه يكون الزوج . تختلف بقلة مالها وكثرة مالها
 .شاهدا لنفسه

 رضي - ؛ ألن أبا بكر -  رضي اهللا عنه - أنه ال حجة في حديث علي :ثانيا
 يعمل بتلك الشهادة بل ردها وكان للرد طريقان الزوجية ونقصان العدد  لم- اهللا عنه 

 علم أن - رضي اهللا عنه -فأشار إلى أبعد الوجهين تحرزا عن الوحشة، وكذلك علي 
 ال يعمل بتلك الشهادة لنقصان العدد وكره انحسامها - رضي اهللا عنه - أبا بكر 

 -  رضي اهللا عنه -د قيل إن شهادة علي باالمتناع من أداء الشهادة؛ فلهذا شهد لها، وق
  )٣.(لها لم تشتهر، وإنما المشهور أنه شهد لها رجل وامرأة

                                         
، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، لإلمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس ) ٩/١٤١(البناية شرح الهداية ) ١(

  )٤/٢٢٠(ي بن إسماعيل بن يونس الشِّلِْب
  مرجع سابق) ١٦/١٢٤(المبسوط ) ٢(
  مرجع سابق) ١٦/١٢٤(المبسوط ) ٣(



– 

  )٢٨٤٠(

 -  رِضي اللَّه عنْها - إن فاطمة : فإن قلت: "قال صاحب البناية شرح الهداية
   فجوز ذلك حيث شهد لها، وفاطمة - رِضي اللَّه عنْه -ادعت فدك بين يدي أبي بكر 

-ِضيا  رنْهع جوزت ذلك أيضاً، حيث استشهدت علياً - اللَّه - نْهع اللَّه ِضير - ،
ولم ينقل عن غيرهم خالف ذلك، فكان إجماعاً، واإلجماع مقدم على القياس، وخبر 

  .الواحد
 رد دعواها، - رِضي اللَّه تَعالَى عنْه - أن أبا بكر : الصحيح من الرواية: قلت

سمعت : ، فرد دعواها وقال-  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم - ك ميراثاً من النبي فإنها ادعت فد
إنا معشر األنبياء ال نورث ما تركناه «:  يقول- صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم -رسول اهللا 

 )١(» صدقة
 أن أبا بكر رضي اهللا عنه لم يحكم بتلك الشهادة ورد دعوى إرثها عن :ثالثا

نحن معاشر : "سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول:  صلى اهللا عليه وسلم وقالالنبي
 "األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة

 أن عليا رضي اهللا عنه كان يعلم أن شهادة الزوج ال تقبل لكنه إحترز :رابعا
 عن إيحاشها باالمتناع والدليل عليه أن عليا رضي اهللا عنه لما ولى الخالفة لم يتعرض

 )٢.(ألخذ أرض فدك بل أجرى الحكم فيها على ما كان في زمن الخلفاء قبله
أجاز شهادة : وأما روايتهم عن شريح أنه:  قال ابن أبي زيد القيرواني:خامسا

نا محمد بن عثمان . زوج لزوجته، وذكر ذلك عن رجل مجهول، ولنا عن شريح خالفه
ري قال نا عبد اهللا قال نا وكيع قال نا نا األنصا: نا محمد بن أحمد بن الجهم، قال: قال

سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال ال تجوز شهادة االبن ألبيه وال األب البنه 
  )٣.(وال المرأة لزوجها وال الزوج المرأته

                                         
  مرجع سابق) ٩/١٤٢(البناية شرح الهداية ) ١(
  مرجع سابق) ١٨٨: ص(الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة ) ٢(
  مرجع سابق) ١/٤٠٠(الذب عن مذهب اإلمام مالك ) ٣(



 

 )٢٨٤١(

 . مناقشة الشافعية ألدلة المانعين من قبول شهادة أحد الزوجين لآلخر- ب
  :عين باآلتيناقش الشافعية ومن وافقهم دليل المان

فهو أن  . )١(}وجعل بينكم مودة ورحمة{:  أما الجواب عن قوله تعالى:أوال
المودة ال توجب رد الشهادة كاألخوين وعلى أنه قد يحدث بينما تباغض وعداوة تزيد 
على األجانب، فلو جاز أن يكون هذا المعنى علة في المنع لفرق بين المتحابين 

  .بطل التعليلوالمتباغضين وال فرق بينهما ف
 أما الجواب عن تعليلهم بعدم الحجب عن الميراث، قياسا على اآلباء :ثانيا

واألبناء فليس عدم الحجب عن الميراث علة في رد الشهادة؛ ألننا نرد شهادة من ال 
يرث من األجداد والجدات، وإنما العلة، البعضية الموجبة للعتق التي تجري على 

لنسب، فصار هو علة الحكم وهو معدوم في الزوجية فزال العموم فيمن ترد شهادته با
  .عنها حكمه

فهو فاسد .  أما الجواب عن قياسهم على النسب، بأنه أحد نوعي الميراث:ثالثا
ثم ليس الميراث علة لما ذكرنا من أن في الوالدين والمولودين من ال يرث . بالوالء

  . وشهادتهم مقبولةوشهادته مردودة، واإلخوة واألخوات والعصبات يرثون
 وأما الجواب عن استداللهم باجتماع أسباب التهمة في رد الشهادة فهو :رابعا

أن انفراد كل واحد من هذه األسباب لما لم توجب التهمة في رد الشهادة، لم يضر 
اجتماعها موجبا للتهمة في رد الشهادة، ألن االجتماع في المقام والظعن ال يوجب رد 

ألن االجتماع في المودة والرحمة ال توجبها كاألصدقاء، . بالشهادة كاألصحا
  )٢(واالمتزاج في الضيق والسعة ال توجبها كالخلع

لم يرد ) ال شهادة لمتهم(كما أن دليل السنة الذي احتجوا به وهو حديث : أقول
في شيء من كتب الحديث، فشهادة أحد الزوجين لآلخر إذا ردت إنما ترد لألدلة 

  .ذه الرواية حيث إنها لم تثبتاألخرى ال له
:  وأما ابن أبي ليلى فيقال له. مناقشة الشافعية البن أبي ليلى ومن وافقه- ج

ينتفع الزوج بيسار زوجته في وجوب نفقة ابنه عليها إذا أعسر بها وال يوجب بذلك رد 

                                         
  ٢١: اآليةسورة الروم، من  )١(
  مرجع سابق) ١٦٨ ، ١٧/١٦٧(الحاوي الكبير ) ٢(



– 

  )٢٨٤٢(

شهادته لها، كذلك انتفاعها بيساره فيما يجب لها من نفقة الموسرين ال يوجب رد 
  )١.(دتها لهشها

أرى واهللا أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور القائلين بعدم قبول : الرأي الراجح
شهادة أحد الزوجين لآلخر هو الراجح خاصة إذا كانت الزوجية قائمة بينهما والمودة 
بينهما ظاهرة وقوية؛ وذلك ألن شهادة أحدهما لآلخر والحال هذه ال شك أن التهمة فيها 

أما إذا طلقها . مر من نفع يعود على الشاهد من وراء هذه الشهادةقوية وال يخلو األ
  .طالقا بائنا فإن التهمة بينهما تصبح ضعيفة فال أثر لها في شهادة أحدهما لآلخر

  شهادة اإلنسان لنفسه: المسألة الثالثة
نظرا لمكان التهمة في ) ٢(أجمع الفقهاء على أن شهادة اإلنسان لنفسه مردودة

) ٣(ة، وأن التهمة في شهادة اإلنسان لنفسه معتبرة باإلجماع كما قال القرافيتلك الشهاد
  .وإن كان لبعض المذاهب استثناء من ذلك المنع

شَهادة االنسان ِفيما باشره مردودة باالجماع، سواء كَان لنَفِسِه : فقد قال الحنفية
  )٤(شَهادة الْوِكيل ِبالنِّكَاِحَأو لغيره وهو خصم ِفي ذَِلك َأوال، فَلَا تجوز 

وقد استثنى الحنفية من رد شهادة اإلنسان لنفسه مسألة القاتل يشهد لنفسه بعفو 
ال تقبل شهادة االنسان لنفسه إال في مسألة القاتل إذا شهد :"ولي المقتول عنه، فقد قالوا

  )٥(بعفو ولي المقتول

                                         
  مرجع سابق) ١٧/١٦٨(الحاوي الكبير ) ١(
محمد بن علي بن محمد الِحصني المعروف بعالء الدين : الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، المؤلف) ٢(

 -هـ١٤٢٣األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية: شرالنا. عبد المنعم خليل إبراهيم: تحقيق) ٤٨٨: ص(الحصكفي الحنفي 
مرجع سابق،  ) ٣/١٥٢٩(مرجع سابق، المعونة على مذهب عالم المدينة ) ٥/٤٧٨(م ، رد المحتار على الدر المختار ٢٠٠٢

لملك عبد ا: مرجع سابق، نهاية المطلب في دراية المذهب، لإلمام) ١٠/٢٦٤(مرجع سابق، الذخيرة ) ١١/٤(الحاوي الكبير 
عبد العظيم محمود / د. أ: تحقيق. بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبي المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين

  م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األولى، : الطبعة. دار المنهاج: الناشر) ١٥/١٢٥(الديب 
  مرجع سابق) ١٠/٢٦٤(الذخيرة ) ٣(
عالء : لإلمام) مطبوع بآخر رد المحتار(» الدر المختار شرح تنوير األبصار «قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار علي )٤(

دار : الناشر) ٧/٥٥٠(الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي 
   لبنان-الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  مرجع سابق) ٥/٤٧٨(مرجع سابق رد المحتار على الدر المختار ) ٤٨٨: ص(ار الدر المختار شرح تنوير األبص) ٥(



 

 )٢٨٤٣(

ثالثة قتلوا رجال : " ع بقولهموصور الحنفية مسألة القاتل المستثناة من المن
  فال تقبل تلك الشهادة إال أن يقول اثنان .عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا

 .تقبل في حق الواحد: منهم عفا عنا وعن هذا الواحد، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف
  )١"(تقبل في حق الكل: وقال الحسن

لو قال إن دخل داري أحد :  الخانية أيضاونظير مسألة القاتل ما في: قالوا
إن قالوا دخلناها جميعا ال تقبل، : فعبدي حر فشهد ثالثة أنهم دخلوها، قال أبو يوسف

  )٢.(وإن قالوا دخلنا ودخل هذا تقبل
استدل الفقهاء .  وكذلك رد قضائه لنفسهالدليل على رد شهادة اإلنسان لنفسه

  :على نفسه ال يجوزبما يأتيعلى أن قضاء اإلنسان وشهادته لنفسه و
 أن شهادة اإلنسان لنفسه، وقضاءه لنفسه إنما ال يجوز؛ ألن القضاء ال بد :أوال

له من مقضي له، ومن مقضي عليه، والشهادة ال بد لها من مشهود له، ومن مشهود 
  )٣(عليه

  أن شهادته لنفسه غير مقبولة لمكان التهمة، ال ألنه ال يصلح للشهادة، أال:ثانيا
، وكان من أصدق الشهادات )٤(} أنه ال إله إال هوشَِهد اللَّه{ترى إلى قوله عز وجل 

  )٥(النتفاء التهمة
 قياس شهادة اإلنسان لنفسه على قضاء القاضي لنفسه بجامع التهمة في :ثالثا

 كل، فشهادة الشاهد لنفسه التهمة فيها قوية كحكم الحاكم لنفسه، فهذه تهمة موجبة لرد
  )٦( والشهادة، وحقيقة شهادة الشاهد لنفسه، أنه مدٍعالحكم

                                         
  مرجع سابق) ٧/٥٥٠(قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار ) ١(
   مرجع سابق)٧/٥٥٠(قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار  )٢(
  مرجع سابق)٨/٨٦(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٣(
  ١٨آلية سورة آلعمران، من ا )٤(
  )٥/٥٦٤(البناية شرح الهداية  )٥(
عمر بن رسالن بن نصير بن صالح الكناني، العسقالني األصل، ثم : الفَواِئد الِجسام على قَواِعِد ابِن عبِد السالِم، المؤلف )٦(

وزارة األوقاف :  الناشر.محمد يحيى بالل منيار. د: المحقق) ٣٧٢: ص(البلقيني المصري الشافعي، أبو حفص، سراج الدين 
  م٢٠١٣ -  هـ ١٤٣٤األولى، : الطبعة. والشؤون اإلسالمية، قطر



– 

  )٢٨٤٤(

  شهادة اإلنسان على فعل نفسه: المسألة الرابعة 
شهادة : ذكر الفقهاء صورا بمثابة أمثلة لشهادة اإلنسان على فعل نفسه، منها

راغ والحاكم على الحكم بعد المرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة بعد الف
  .العامل والكاتب والناظر إلى العيب وكل ما ال يباشره القاضيوكشهادة ) ١(العزل

 وتحرير محل .تحرير محل النزاع في مسألة شهادة اإلنسان على فعل نفسه
  :النزاع في تلك المسألة يكون على النحو اآلتي

  اتفق الفقهاء على صحة أن يشهد الشاهد .بيان ما اتفق عليه الفقهاء: أوال
  . قول غيره بشرائطه المعتبرةعلى فعل غيره أو على

 ثم اختلفوا في شهادته على فعل نفسه هل يجوز أم .بيان ما اختلفوا فيه: ثانيا
  ال؟

القول  للفقهاء في تلك المسألة قوالن، .أقوال الفقهاء في تلك المسألة: ثالثا
  )٢( مذهب الحنفية، فقد ذهبوا إلى أن شهادة اإلنسان على فعل نفسه ال تقبل:األول

) ٣"(ال سيما إذا كانت على فعل نفسه. شهادة الفرد ليست بحجة: "ل الحنفيةقا
إذا قال المعزول إني حبسته : "  على حكمه - بعد عزله- وقالوا في شهادة القاضي 

 وشهادة الفرد ، لم يلتفت إلى قوله بدون البينة؛ ألنه بالعزل التحق بسائر الناس،بحق
  )٤"(ل نفسهغير مقبولة ال سيما إذا كانت على فع

وضرب الحنفية مثاال فرقوا به بين شهادته على فعل غيره فتقبل وشهادته على 
إذا شهدا على رجل بمال أنه قبضه من آخر وهو ينكر، : " فعل نفسه فال تقبل، فقالوا
نحن وزناها عليه، قال إن كانا زعما أن رب المال كان : فشهدا على قبضه، وقاال

ن لم يكن حاضراً عند الوزن لم تقبل شهادتهما، ألنه إذا حاضراً جازت شهادتهما، وإ
كان حاضراً ينقل فعل الوزن إليه، فكان شاهداً على فعل غيره، فأما إذا كان غائباً تعذر 
إضافته إليه، فبقي الفعل مقصوراً عليه، فكان شاهداً على فعل نفسه، فال تقبل شهادتهما، 

 ال تقبل إذا لم يكن ذلك الفعل منتقالً إلى فالحاصل أن شهادة اإلنسان على فعل نفسه
                                         

  عالم الكتب) ٢٧٠: ص(أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي : التنبية في الفقه الشافعي، المؤلف) ١(
  مرجع سابق) ٩/١٧(البناية شرح الهداية ) ٢(
  سابقمرجع ) ٩/١٧(البناية شرح الهداية ) ٣(
المطبعة : الناشر) ٢/٢٤١(أبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزِبيِدي اليمني الحنفي : الجوهرة النيرة، لإلمام) ٤(

  هـ١٣٢٢األولى، : الطبعة. الخيرية



 

 )٢٨٤٥(

غيره سواء كان له منفعة في المشهود به أو لم يكن، فإذا كان فعله منقوالً إلى غيره 
خذها لك :  أال ترى أنه لو وزن له الغريم ألف درهم ووضعها، وقال.تقبل شهادته عليه

 ثم شهدا على المقضي له ناولني هذه الدراهم فناوله،: قد وفيتك، فقال المقضي له لرجل
  )١"(أنه هو الذي دفع الدراهم إليه إن شهادته جائزة

شَهادة : وجاء في كتاب النتف في الفتاوى وهو من كتب الفتوى عند الحنفية
  :الشَّاِهد اذا شهد على فعل نَفسه لَا تجوز ِفي ثَلَاثَة مواِضع فإن ِفيها اخِْتلَافا

 حكمه بعد الْعزل فانه لَا تقبل شَهادته ِفي قَول أبي الْحاِكم اذا شهد على: أحدها
  .حنيفَة وصاحبيه 

 القسام اذا شهد ِبالِْقسمِة واسِتيفَاء كل رجل نِصيبه فانها تقبل ِفي قَول :الثَّاِني
  .بي يوسفأبي يوسف ولَا تقبل فى قَول محمد وفى ِرواية عن أابي حنيفَة و

مرضعة اذا شِهدت على الرضاع فان شهادتها تقبل فى قَول الشَّاِفِعي  الْ:والثَّاِلث
  )٢(ولَا تقبل فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

 ذهب المالكية إلى أنه إذا كان الشاهد على فعل .مذهب المالكية: القول الثاني
 نفسه أحد طرفي الخصومة في القضية المشهود فيها فال تقبل شهادته، ومثلوا لذلك

ومن زوج ابنته الثيب فأنكرت ذلك، فشهد عليها األب ورجل أجنبيّ أنها قد : بقولهم
فوّضت ذلك إلى أبيها فزوجها من هذا الرجل لم يجز إنكاحه، ألنه إنما شهد على فعل 

  )٣(نفسه وهو خصم
ومن بعث رسوالً إلى رجٍل يعيره دابةً إلى برقة، فأعاره، فركبها المستعير إلى 

بل إلى برقة، : إنما أعرتك إلى فلسطين، وقال الرسول: طبت، فقال المعيرإفريقية فع
فشهادة الرسول ها هنا ال تجوز للمستعير وال عليه؛ ألنه إنما يشهد على فعل نفسه، 
ويحلف المستعير أنه ما استعارها إال إلى برقة، ويسقط عنه الضمان، ويحلف رب 

                                         
  مرجع سابق) ٨/٣٣٧(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )١(
صالح الدين الناهي . د: تحقيق. ن الحسين بن محمد السغْدي، حنفيأبي الحسن علي ب: النتف في الفتاوى، لإلمام) ٢(
  ١٩٨٤ - ١٤٠٤الثانية، : الطبعة. بيروت لبنان/  عمان األردن -مؤسسة الرسالة / دار الفرقان : الناشر) ٢/٨٠١(
: تحقيق)  هـ٤٥١: المتوفى(أبي بكر محمد بن عبد اهللا بن يونس التميمي الصقلي : الجامع لمسائل المدونة،لإلمام) ٣(

 جامعة أم القرى -معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي : الناشر) ٩/١٢٥. (مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه
 - هـ ١٤٣٤األولى، : الطبعة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: توزيع) سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها(

   م٢٠١٣



– 

  )٢٨٤٦(

ن له على المستعير فضل ما بين كراء برقه الدابة أنه ما أعاره إال إلى فلسطين، ويكو
  )١.(على كراء فلسطين

وإذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن فصدق البائع أحدهما لم ينظر إلى قول 
البائع وإن كان عدالً جائز الشهادة؛ ألنه يشهد على فعل نفسه، والقول قول المشتري، 

  )٢.(ولم يختلف فيه قول مالك وأصحابه
 المالكية في شهادة القاسم على القسمة، ولهم في تلك المسألة ثم اختلف قول

ال تجوز شهادة القاسم، سواء قسم بأمر قاض، أو بغير أمره؛ ألنه شهد : قوالن، األول
  .وهو قول مالك وسحنون. على فعل نفسه
إن كان القاضي أمره بالقسمة وأنفذه فيها فشهادته وحده في ذلك جائزة : الثاني

ضي اليوم أنه أمره بذلك، وكذلك العامل والمحلف والكاتب والناظر إلى إذا ذكر القا
العيب وكل ما ال يباشره القاضي، وهو قول ابن الماجشون؛ ألن فعل المأمور في ذلك 

  )٣. (كفعل اآلمر مرتزقا، أو غير مرتزق
ال خالف بين الشافعية في سماع شهادة . مذهب الشافعية: القول الثالث

أشهد أنه ارتضع مني، : ضاع إذا نسبت الفعل إلى الصبي، فقالتالمرضع على الر
وهذا ما لم تدع أجرة على الرضاع، فإن ادعت عليه أجرة، لم تسمع شهادتها، 

  )٤.(للتهمة
ثم اختلف قول الشافعية في قبول شهادة الشخص على فعل نفسه، ولهم في ذلك 

عة على الرضاع إذا نسبت كالمرض- أن شهادة االنسان على فعل نفسه : قوالن، األول
اإلرضاع إلى نفسها وادعت أجرة على الرضاع، وكذلك شهادة القاسم على القسمة بعد 

  )٥( ال تقبل- الفراغ والحاكم على الحكم بعد العزل

                                         
  مرجع سابق) ١٨/٤٢٢(المدونة الجامع لمسائل  ) ١(
  مرجع سابق) ٢٠/٦٩(الجامع لمسائل المدونة ) ٢(
أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي : المنتقى شرح الموطإ، لإلمام) ٣(
  هـ١٣٣٢األولى، : الطبعة. مطبعة السعادة: الناشر) ٦/٥١(
أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة : شرح التنبيه،  المؤلفكفاية النبيه في ) ٤(
  م٢٠٠٩األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية: الناشر. مجدي محمد سرور باسلوم: تحقيق) ١٩/١٤٤(
  مرجع سابق) ٢٧٠: ص(التنبية في الفقه الشافعي ) ٥(



 

 )٢٨٤٧(

 قياسا على -أشهد أني أرضعته كذا: وشهادة المرضعة على الرضاع أن تقول
وهذا ما جزم به الفوراني، وصححه أشهد أني ولدته، : ما لو شهدت بالوالدة، فقالت

  .البغوي
أنها نقبل، وهو قول جمهور الشافعية في مسألة شهادة المرضع على : الثاني

  )١(الرضاع، وقيل تقبل شهادة القاسم والحاكم
 وتقبل شهادة اإلنسان على فعل نفسه كالمرضعة .مذهب الحنابلة: القول الرابع

والحاكم على . راغه إذا كان بغير عوضوالقاسم على القسمة بعد ف. على الرضاع
حكمه بعد العزل، وهو الصحيح من المذهب، وقال بعض الحنابلة ال تقبل إن كان 

  )٢(بأجرة
والخالصة أن في مسألة شهادة اإلنسان على فعل نفسه قولين رئيسين، األول 

 في أحد أنها ال تقبل، وهو قول الحنفية والمالكية في قول والشافعية في قول والحنابلة
  .القولين

أنها تقبل، وهو القول اآلخر للمالكية وقول جمهور الشافعية والصحيح : الثاني
  .من مذهب الحنابلة، وذلك في صورة شهادة المرضع على اإلرضاع

لعل سبب الخالف في هذه المسألة . سبب الخالف في هذه المسألة: رابعا
فيما ال يطلع عليه الرجال غالبا راجع إلى اختالفهم في قبول شهادة المرأة منفردة 

كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والوالدة، والرضاع، 
كل موضع تقبل فيه شهادة النساء منفردات فإنه يقبل : فمن قال. واالستهالل، ونحو ذلك

يث واستدل بحد. فيه شهادة المرأة الواحدة، قال بجواز شهادة اإلنسان على فعل نفسه

                                         
  مرجع سابق) ٢٧٠:ص(فعي التنبية في الفقه الشا) ١(
محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبي الخطاب : الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، لإلمام) ٢(

األولى، : الطبع ة.  ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع- عبد اللطيف هميم : تحقيق) ٥٩٨: ص(الكلوذاني 
: ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، لإلمام) ٤/٤٤١(م ، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥

: الطبعة. دار إحياء التراث العربي) ١٢/٦٢(عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
) ٨/٣٢٠( بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبي إسحاق، برهان الدين إبراهيم بن محمد: المبدع في شرح المقنع، لإلمام. الثانية
:  م ، كشاف القناع عن متن اإلقناع، لإلمام١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األولى، : الطبعة.  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

  علميةدار الكتب ال) ٦/٤٢٧(منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 



– 

  )٢٨٤٨(

.  أجاز شهادة القابلة- صلى اهللا عليه وسلم-عقبة، وبما روي عن حذيفة أن رسول اهللا
  .ومن منع شهادة المرأة الواحد منع شهادة اإلنسان على فعل نفسه

– أدلة القائلين بعدم قبول شهادة اإلنسان على فعل نفسه - أ. األدلة: خامسا
  . بالقياس والمعقول- كشهادة المرضع على اإلرضاع

أشهد : ال تقبل شهادة المرضعة على الرضاع بأن تقول: قالوا. دليل القياس
  )١(أشهد أني ولدته:  قياسا على ما لو شهدت بالوالدة، فقالت-أني أرضعته كذا

ليس قول المرأة الواحدة شهادة يجب بها حكم في أصل من . دليل المعقول
نما تصح شهادته إذا كانت األصول، وشهادة المرء على فعل نفسه ال تكون شهادة، إ

  )٢(لغيره، ولو كان سبيلها سبيل الشهود العتبر صدقها وعدالتها في نفسها
 أدلة القائلين بقبول شهادة اإلنسان على فعل نفسه كشهادة المرضع على - ب

  .استدلوا على ذلك بالسنة ومذهب الصحابي والمعقول. اإلرضاع
 أنه الحارث، بن عقبة نده عنما أخرجه البخاري في صحيحه بس .دليل السنة

 تزوج، والتي عقبة أرضعت قد إني: فقالت امرأة فأتته عزيز بن إهاب ألبي ابنة تزوج
 اهللا صلى اهللا رسول إلى فركب أخبرتني، وال أرضعتني، أنك أعلم ما: عقبة لها فقال
 »قيل وقد كيف«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال فسأله، بالمدينة وسلم عليه

  )٣(. غيره زوجا ونكحت عقبة، ففارقها
تقبل شهادة :  روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال:مذهب الصحابي

  )٤.(المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها
 استدلوا من المعقول على قبول شهادة المرضع على اإلرضاع .دليل المعقول

فسها نفعا، وال تدفع عنها ضررا، بخالف شهادتها أنها بأنها بهذه الشهادة ال تجر لن

                                         
  )٢٧٠: ص(التنبية في الفقه الشافعي ) ١(
محمد بن سعد بن . تحقيق د) ١/٢٠١(أعالم الحديث شرح صحيح البخاري لإلمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ) ٢(

-هـ١٤٠٩األولى، : الطبعة) مركز البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي(جامعة أم القرى . عبد الرحمن آل سعود
  م١٩٨٨

محمد زهير : تحقيق) ١/٢٩) (٨٨(صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، حديث رقم  )٣(
: الطبعـة . مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد البـاقي          (دار طوق النجاة    : الناشر،  بن ناصر الناصر  

  هـ١٤٢٢األولى، 
  مرجع سابق) ١/٢٠١(صحيح البخاري أعالم الحديث شرح ) ٤(



 

 )٢٨٤٩(

ولدته، فإنها يتعلق بها حق النفقة، والميراث، وسقوط القصاص، وغيرها، وال نظر إلى 
أن الراضع يتعلق به ثبت المحرمية، وجواز الخلوة والمسافر، فإن الشهادة ال ترد بمثل 

 - ناً طلق زوجته، أو أعتق أمتهأن فال: هذه األعراض، أال ترى أنه لو شهد شاهدان
  )١(تقبل، وإن كان يستفيدان حل المناكحة

واستدلوا من المعقول على قبول شهادة القاسم على القسمة بأنه يشهد لغيره 
فصح على فعل نفسه كما لو شهد على فعل غيره وكذلك تقبل شهادة الحاكم على حكمه 

  )٢(بعد العزل لذلك
لقائلون بمنع قبول شهادة اإلنسان على فعل  ناقش ا.مناقشة األدلة: سادسا

 صلى اهللا عليه وسلم -وهذا الحكم منه : نفسه استدالل القائلين بقبولها من السنة بقولهم
 للورع، وإال ال يقبُل في الشرِع قوُل المرضعة؛ ألن شهادةَ اإلنسان على فعل نفسه -

إنك أخوها إن ذلك : الحال أنه قد قيلأي كيف تباشرها وتفضي إليها و) ٣.(غير مقبولٍة
بعيد عن ذي المروءة والورع وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم 

  )٤(والريبة وإن كان نقي الذيل بريء الساحة
إن :  قال ابن حبيب في رد قول ابن الماجشون.مناقشة قول ابن الماجشون

  .شهادة بل هو بمعنى المعونةشهادته فيما استنابه فيه القاضي ليس بمعنى ال
وهذا الذي قاله ابن حبيب فيه نظر؛ ألن القسمة تصح من غير القاضي، وإنما 

  )٥(يستنيب القاضي فيما يختص به من األحكام كاإلعذار إلى من شهد عليه عنده ونحوه
أرى واهللا أعلم أنه يقتصر في شهادة اإلنسان على فعل نفسه . الرأي الراجح

أة فيما ال يطلع عليه الرجال غالبا، والقاسم الذي يعينه القاضي للقسمة؛ على شهادة المر
                                         

  مرجع سابق) ١٩/١٤٤(كفاية النبيه في شرح التنبيه )١(
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبي الفرج، : الشرح الكبير على متن المقنع، لإلمام) ٢(

عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو : رح العمدة، لإلمامدار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ، العدة ش) ١٢/٧٠(شمس الدين 
   م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤دار الحديث، القاهرة ) ٦٨٤: ص(محمد بهاء الدين المقدسي 

الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزيداني الكوفي الضرير الشِّيرازي : المفاتيح في شرح المصابيح، لإلمام) ٣(
دار النوادر، وهو . نور الدين طالب: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: تحقيق ودراسة)٤/٤٦(هور بالمظِْهري الحنَفي المش

  م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣األولى، : الطبعة.  وزارة األوقاف الكويتية- من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية 
مد، أبي الحسن نور الدين المال الهروي القاري علي بن سلطان مح: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لإلمام) ٤(
  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢األولى، : الطبعة.  لبنان–دار الفكر، بيروت ) ٥/٢٠٨٠(
  مرجع سابق) ٦/٥١(المنتقى شرح الموطإ ) ٥(



– 

  )٢٨٥٠(

 كما في مسألة اإلرضاع وحنى ال تضيع الحقوق كما في –وذلك حتى ال يستحل الحرام 
  . مسألة شهادة القاسم على القسمة الذي عينه القاضي 

  شهادة األخ ألخيه: المسألة الخامسة 
اتفق الفقهاء على .بيان محل االتفاق: أوال. سألةتحرير محل النزاع في هذه الم

  .أن الشهادة لألجنبي جائزة
 اختلفوا في الشهادة للقريب غير األصول والفروع .محل االختالف: ثانيا

  .كشهادة األخ ألخيه
، القول للفقهاء في هذه المسألة قوالن. أقوال الفقهاء في تلك المسألة: ثالثا

 وبه يفتى )١(وهو قول الحنفية  مقبولة إذا كان عدال،أن شهادة األخ ألخيه: األول
وروي ذلك عن ابن الزبير وبه ) ٥(والحنابلة) ٤(والشافعية) ٣(ومالك في قول) ٢(عندهم

قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري وأبو عبيد وإسحاق وأبو 
  )٦(ثور وأصحاب الرأي

                                         
محمد : مام، العناية شرح الهداية، لإل) ٩/١٤٣(، البناية شرح الهداية ) ٢٢٦-٨/٢٢٤(المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) ١(

دار ) ٧/٤٠٧(بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبي عبد اهللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 
  )١٦/١٢١(المبسوط  ، الفكر

 الحنفي ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، لإلمام) ٢(
: الطبعة. دار الفكر: الناشر) ٢/٤٧٠. (دار المعرفة ، الفتاوى الهندية، تأليف لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي) ١/٣٢٧(

  هـ١٣١٠الثانية، 
عيد الرجراجي أبي الحسن علي بن س: منَاِهج التَّحِصيِل ونتائج لطائف التَّْأِويل في شَرِح المدونة وحلِّ مشِكالتها، لإلمام) ٣(
  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨األولى، : الطبعة. دار ابن حزم) ٨/١٠٩(
  )٢/٦٢٢(، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ٤/٣٢٩(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )٤(
ثم الدمشقي أبي محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي : الكافي في فقه اإلمام أحمد، لإلمام) ٥(

)  ١٢/٧٤(م ، الشرح الكبير على متن المقنع ١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية) ٤/٢٧٨(الحنبلي 
  )١٠/١٧٥(المغني البن قدامة 

  مرجع سابق) ١٢/٧٥(الشرح الكبير على متن المقنع ) ٦(



 

 )٢٨٥١(

خ ألخيه أصال، أي مطلقا، وهو قول  أنه ال تقبل شهادة األ:القول الثاني
وهو أحد ) ٢(لبعض السلف) أدب القاضي(ونسبه اإلمام السرخسي في ) ١(األوزاعي

  )٤(وقول الحسن بن زياد اللؤلؤي) ٣(األقوال في مذهب مالك
 أن شهادة األخ ألخيه قد تجوز وقد تسقط، وإنما تجوز إذا كان :القول الثالث

 يناله معروفه وال صلته، وكانت له الحال الحسنة، منقطعا عنه وليس في عياله وال
وكان عدال، فليس يتهم هذا إذا كان بهذه الصفة أن يجر إلى نفسه، وقد خرج من 

فال تجوز شهادة ) ٦(أما ما يتهم له فيه من دفع عار أو ما أشبه ذلك فال تقبل) ٥.(التهمة
 وغيره  فقد نقل)٧(ول المالكيةوهو ق. األخ ألخيه في الفرية التي دون الحد وال في الحد

                                         
: دراسة وتحقيق) ٥١٩: ص(نصر الثعلبي البغدادي المالكي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن : عيون المساِئل، لإلمام) ١(

م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠األولى، : الطبعة.  لبنان–دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت . علي محمد إبراهيم بورويبة
  )٨/١٠٩(، منَاِهج التَّحِصيِل ونتائج لطائف التَّْأِويل 

  سابقمرجع ) ٩/١٤٣(البناية شرح الهداية ) ٢(
  مرجع سابق) ٨/١٠٩(منَاِهج التَّحِصيِل ونتائج لطائف التَّْأِويل ) ٣(
) ١/٢٣٨(علي بن محمد بن أحمد، أبي القاسم الرحبي المعروف بابن السمناني : روضة القضاة وطريق النجاة، لإلمام) ٤(

  م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الثانية، : الطبعة. مان دار الفرقان، ع-مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر. صالح الدين الناهي. تحقيق د
أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لإلمام) ٥(
 - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة.  لبنان–دار الغرب اإلسالمي، بيروت : الناشر. د محمد حجي وآخرون: حققه) ١٠/٤٦(

  م١٩٨٨
) هـ٤٢٢(اإلشراف على نكت مسائل الخالف، لإلمام القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ) ٦(
  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة. دار ابن حزم. الحبيب بن طاهر: تحقيق) ٩٧٤ ، ٢/٩٧٣(
  :ألخيه في مذهب مالك على خمسة أقوالوالحاصل أنه قد اختلف في جواز شهادة األخ ). ٩/٤٣٣(البيان والتحصيل ) ٧(

أنها ال تجوز جملة بال : والثاني". كتاب الشهادات"أنها جائزة جملة بال تفصيل إذا كان عدلًا، وهو قول مالك في : أحدها
أو : أيجوز أن يشهد في وكالة أبي أو ابني، وزاد": كتاب الشفعة"في " المدونة"تفصيل، وهذا القول وقع في بعض روايات 

التفصيل بين أن يكون مبرزا، : والثالث. معناه غير مبرز: ال يجوز إن كان هو الوكيل، وإن كان أبو عمران قال: أخي؟ فقال
" المدونة"لم تجز شهادته له، وهو ظاهر قول مالك في : جازت شهادته له، وإن كان غير مبرز: أو غير مبرز، فإن كان مبرزا

التفصيل بين اليسير والكثير؛ فتجوز شهادته له في القليل دون الكثير، وهو قول ابن كنانة : والرابع". كتاب الشهادات"في أول 
أنه تجوز شهادته له في الحقوق دون الحدود؛ مثل القصاص والقربة بما ليس مما : والقول الخامس". كتاب ابن سحنون"في 

. ، واألصل في ذلك ما قدمناه من قوة التهمة وضعفها"موازيةال"، و"العتبية"تقع فيه الحمية، والتهمة، وهو قول ابن القاسم في 
إبراهيم : ، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، لإلمام) ٨/١٠٩(منَاِهج التَّحِصيِل ونتائج لطائف التَّْأِويل : انظر

هـ ١٤٠٦األولى، : الطبعة. ألزهريةمكتبة الكليات ا: الناشر) ١/٢٦٨(بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري 
  م١٩٨٦ -



– 

  )٢٨٥٢(

اتفاق أهل المذهب على رد شهادة األخ ألخيه بما يكتسب به الشاهد شرفاً وجاهاً، أو 
  )١(يدفع به معرة، أو تقتضيه الحمية والعصبية

واألصل في هذا االختالف كله قول :  قال ابن رشد الجد.سبب االختالف: رابعا
والظنين » جوز شهادة خصم وال ظنين وال جار إلى نفسهال ت«: -  علَيِه السلَام -النبي 

المتهم، فاختالفهم إنما يعود إلى ما يغلب على ظن كل واحد منهم في أنه متهم في 
المعنى الذي شهد فيه أو غير متهم فيه؛ إذ هو الذي تعبد الحاكم كما أنه تعبد في أن 

 غلب على ظنه أنه غير يقبل شهادة الشاهد، إذا غلب على ظنه عدالته، ويردها إذا
  )٢"(عدل، أو لم يكن له به علم؛ إذ ال طريق له إلى العلم بذلك والقطع عليه

 استدلوا على ما . أدلة القائلين بجواز شهادة األخ ألخيه- أ. األدلة: خامسا
  .ذهبوا إليه بالكتاب ومذهب الصحابي واإلجماع والمعقول

: بعموم قوله تعالى: ألول استدلوا من الكتاب بموضعين، ا:دليل الكتاب
أن اهللا تعالى أمر بطلب شاهدين : وجه الداللة) ٣(}واستشهدوا شهيدين من رجالكم{

من غير فصل بين القريب واألجنبي، فهو على الكل إال ما صار مخصوصاً عنه، ولما 
ذَوي وَأشِْهدوا {: قَوله تَعالَى: الثاني) ٤.(خص عنه شهادة الوالد والمولودين باإلجماع

ٍل ِمنْكُمدولم يفرق)  ٥(}ع.  
تقبل شهادة األخ : (أنهما قاال: ما روي عن عمر وابن عمر: مذهب الصحابي

فقبلت شهادته له، .. وألنه لو ملكه لم يعتق عليه. وال مخالف لهما) ألخيه في النسب
  )٦.(كابن العم

خ ألخيه  قال إبن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة األ:دليل اإلجماع
  )٧(جائزة

                                         
  مرجع سابق) ٧/٤٩٦(التوضيح في شرح مختصر  ابن الحاجب، ) ١(
  مرجع سابق) ١٤١ ، ١٠/١٤٠(البيان والتحصيل ) ٢(
  ٢٨٢:  سورة البقرة، من اآلية) ٣(
  مرجع سابق) ٢٢٦-٨/٢٢٤(المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) ٤(
  ٢: : يةسورة الطالق، من اآل) ٥(
  مرجع سابق) ١٣/٣١٣(البيان في مذهب اإلمام الشافعي ) ٦(
دار المسلم . فؤاد عبد المنعم أحمد: تحقيق ) ٦٧: ص(اإلجماع، لإلمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ) ٧(

=    ، المغني) ١٢/٧٥(ع متن المقنمـ  الشرح الكبير على ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة األولى : الطبعة . للنشر والتوزيع



 

 )٢٨٥٣(

  : استدلوا من المعقول بوجوه، منها:دليل المعقول
النعدام التهمة في الشهادة ألخيه وعمه؛ ألن األمالك ومنافعها متباينة بينهم وال  - ١

 .بسوطة لبعضهم في مال البعض وهذا ظاهر
 أال .وألن العداوة والتحاسد بين اإلخوة ظاهرة فتنتفي التهمة المانعة في الشهادة - ٢

رى أن العداوة بين اإلخوة أول ما ظهرت في قصة قابيل وهابيل، وكذلك في ت
 )١.( وإخوته-  علَيِه السلَام - قصة يوسف 

 )٢(وألنه عدل غير متهم، فتقبل شهادته له كاألجنبي - ٣
وألنه ليس بين األخوين من الحقوق من قوة التهمة ما يقتضي رد الشهادة،  - ٤

 .فجازت شهادته كالعم
 )٣.( ال يستحق بها اإلرث مع األب كالعموألنها رحم - ٥
تقبل شهادة األخ من النسب ألخيه؛ ألنه عدل غير متهم، فيدخل في عموم اآليات  - ٦

واألخبار، وال يصح قياسه على الوالد والولد، لما بينهما من التقارب، وتقبل 
  )٤(شهادة الصديق المالطف، وسائر األقارب، لما ذكرنا

. استدلوا على ذلك بدليل القياس. ة األخ ألخيه أدلة المانعين من شهاد- ب
  )٥(ال تقبل شهادة األخ ألخيه جملة كاالبن مع أبيه: قالوا

ال .  مناقشة أدلة القائلين برد شهادة األخ ألخيه-أ. مناقشة األدلة: سادسا
كما أن  .يصح القياس على الوالد والولد؛ ألن بينهما بعضية وقرابة قوية بخالف األخ

والدين والمولودين ال يوجب تخصيص األخ واألخت؛ ألن الظاهر فيما بين تخصيص ال
  )٦(قصة يوسف عليه السالم: األخوة واألخوات العداوة، دليله

                                                                                                     
، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لإلمام مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، ) ١٠/١٧٥(البن قدامة، =

  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانية، : الطبعة. المكتب اإلسالمي) ٦/٦٢٥(الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 
  سابقمرجع ) ٩/١٤٣(البناية شرح الهداية ) ١(
  مرجع سابق) ١٠/١٧٥(المغني البن قدامة ) ٢(
  مرجع سابق) ٢/٩٧٤(اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٣(
  مرجع سابق) ٤/٢٧٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد ) ٤(
مرون اليحصبي السبتي، التَّنْبيهاتُ المستَنْبطةُ على الكُتُِب المدونَِة والمخْتَلَطَِة، للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن ع) ٥(

.  لبنان–دار ابن حزم، بيروت : الناشر) ٣/١٦٣٦(الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي : أبي الفضل تحقيق
   م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢األولى، : الطبعة

  مرجع سابق) ١٠/١٧٥(المغني البن قدامة ) ٦(



– 

  )٢٨٥٤(

وألن القصاص يجري بينهما فهو كاألجنبي، وليس من حيث لم تجر مناكحة 
  )١.(األخ ألخيه ينبغي أن ال تقبل شهادته كما لو شهد ألم زوجته وبنته

 وهذا الجواب ال يشكل فيما إذا شهد ألخيه واألب .على هذه المناقشةالرد 
ميت، إنما يشكل فيما إذا شهد ألخيه واألب حي، وينبغي أن ال تقبل شهادته، ألن منافع 

  .األمالك بين أبيه وأخيه متصلة، وإذا شهد ألخيه فكأنه شهد ألبيه
ا ال تقبل؛ ألن منافع  بأن شهادة اإلنسان ألبيه إنم.وقد أجيب عن هذا الرد

األمالك بين األب وبين االبن متصلة، فكانت الشهادة لألب شهادة لنفسه من وجه، 
وشهادة اإلنسان لنفسه ال تقبل، وأما شهادته ألخيه ليست بشهادة لنفسه أصالً؛ ألن منافع 

، فلم األمالك بين األخوين متباينة ال ينتفع األخ بمال أخيه ال ابتداء وال بواسطة األب
  )٢(تكن هذه شهادة لنفسه بوجه ما فقبلت

 أرى واهللا أعلم أن ما ذهب إليه المالكية من تفصيل القول في :الرأي الراجح
شهادة األخ ألخيه والتفرقة بين ما إذا كان األخ في عيال أخيه أو يناله معروفه أو 

الق والمانعين صلته أو ال هو األولى بالترجيح وذلك ألنه قول وسط بين المجيزين بإط
  .بإطالق

وإذا ثبت الكالم في الكالم في األخ ثبت في األخت؛ ألنهما سيان في القرابة، 
وثبت الكالم في سائر القرابات، نحو العم والخال والعمة والخالة؛ ألن األخ أقرب من 

  )٣.(هؤالء، فإذا قبلت شهادته لألخ، فلهؤالء أولى
 ألنه ال جزئية بينهما فانتفت التهمة، ومحرمية الرضاع ال تمنع قبول الشهادة

  )٤.(وتقبل شهادة القرابات كاألخ والعم والخال وما سوى قرابة الوالد لعدم ما ذكرنا
فشهادة الرجل ألبيه من الرضاع، وابنه، وسائر أقاربه، جائزة؛ ألنه ال نسب 

تقبل بينهما يوجب اإلنفاق والصلة، وعتق أحدهما على صاحبه، بخالف قرابة النسب و
  )٥(شهادة الصديق المالطف، وسائر األقارب، لما ذكرنا

                                         
  مرجع سابق) ١/٢٣٨(روضة القضاة وطريق النجاة ) ١(
  مرجع سابق) ٢٢٦-٨/٢٢٤(محيط البرهاني في الفقه النعماني ال) ٢(
  مرجع سابق) ٢٢٦-٨/٢٢٤(المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) ٣(
  مرجع سابق) ٢/١٤٧(االختيار لتعليل المختار ) ٤(
  مرجع سابق) ٤/٢٧٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد ) ٥(



 

 )٢٨٥٥(

  العداوة الدنيوية بين الشاهد والمشهود عليه وأثرها في رد الشهادة: المطلب الثاني
والعدو من يفرح .  أن تكون العداوة ألجل الدنياالمقصود بالعداوة الدنيوية

  .يعرف بالعرف اهـ: وقيل. بحزنه ويحزن لفرحه
 أن يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق اوة الدنيويةومثال العد

على القاطع  والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج يشهد على 
شهادة المقذوف على القاذف وال المغصوب منه على الغاصب وال .  امرأته بالزنى

  .المسروق منه على السارق
ية، وهو أن يبغض الرجل الرجل؛ ألنه من بني ومن العداوة الدنيوية العصب

  )١(فالن أو من قبيلة كذا، وقد عدها الحنفية من موانع قبول الشهادة
 - التي نص عليها الحنفية–ويمكن تسمية هذا النوع من العصبية : أقول

بالعصبية االجتماعية، ويمكن أن يقاس عليها العصبية السياسية، وهي أن يبغض الرجل 
ينتمي إلى حزب كذا، فتكون من موانع قبول الشهادة على خصمه وفق الرجل ألنه 

  .مذهبهم
 المسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد ومثال العداوة الدينية

  )٢(على المبتدع فإن شهادة هؤالء غير مردودة وال قادحة في العدالة 
 اتفق الفقهاء .فقهاءما اتفق عليه ال: أوال. تحرير محل النزاع في هذه المسألة

  )٣.(على جواز شهادة العدو لعدوه والخصم لخصمه؛ لعدم التهمة في تلك الشهادة
 اختلفوا في قبول شهادة العدو على عدوه والخصم على .ما اختلفوا فيه: ثانيا

  خصمه، هل تقبل أو ال؟
 للفقهـاء فـي هـذه المـسألة ثالثـة           .أقوال الفقهاء في هذه المـسألة     : ثالثا

 علـى  - وإن كـان عـدال  – ال تقبل شهادة العـدو ألجـل الـدنيا        :القول األول  أقوال،

                                         
  قمرجع ساب) ٧/٩٠(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(
أحمد بن محمد بن محمد، : لسان الحكام في معرفة األحكام، المؤلف: كما ينظر)  ٧/٨٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٢(

 – ١٣٩٣الثانية، : الطبعة.  القاهرة–البابي الحلبي . ط) ٢٤٣: ص(أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِّحنَة الثقفي الحلبي الحلبي 
  )١٧/١٦١(الكبير الحاوي : وينظر أيضا١٩٧٣

  مرجع سابق) ٤/٢٧٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد ) ٣(



– 

  )٢٨٥٦(

ــة  ــأخري الحنفي ــار مت ــو اختي ــة) ١(عــدوه، وه ــول المالكي ــشافعية) ٢(وق ) ٣(وال
  )٥(والظاهرية) ٤(والحنابلة

) ٦(شهادة العدو على عدوه ال تقبل؛ ألنه منهم : فقد نص الحنفية على أن
ق، وإال لم تقبل على غير العدو أيضا وعلى هذا ال ومقتضاه أن العلة العداوة ال الفس

العداوة الدنيوية تؤثر في العدالة وتقدح فيها فال ) ٧.(يصح قضاء العدو على عدوه أيضا
  )٨(تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية

إن كانت العدواة على أمور الدنيا كاألموال والمواريث : وقال المالكية
 ونحوها سقطت وإن كان غصبا هللا لفسقه وجرأته على اهللا ال لغير ذلك والتجارات

كما ال تقبل شهادة العدو على عدوه كذلك ال تقبل : وزاد المالكية فقالوا )٩(جازت
شهادته على أبيه وأمه وابنه، وكذا ابن العدو ال يشهد على عدو أصله ولو مات كأن 

  )١٠.(العداوة تورث

                                         
  مرجع سابق) ٨٦ ، ٧/٨٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(
  )٥١٩: ص(عيون المساِئل : كما ينظر)  ١٥٢٣(المعونة على مذهب عالم المدينة )  ٢٠٣: ص(القوانين الفقهية ) ٢(
فعي، لإلمام محيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي التهذيب في فقه اإلمام الشا) ٣(
 -  هـ ١٤١٨األولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: تحقيق) ٨/٢٧٧(

  )٢/٣٥٣(ين القضاة والموقعين والشهود جواهر العقود ومع:  كما ينظر)  ١٧/١٦١(الحاوي الكبير  : م كما ينظر١٩٩٧
العدة شرح العمدة، لإلمام عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين ) ٤/٢٧٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد ) ٤(

 عبد عبد السالم بن: القاهرة  ، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، لإلمام-دار الحديث) ٦٨٥: ص(المقدسي 
: الطبعة.  الرياض- مكتبة المعارف: الناشر) ٢/٢٩٧(اهللا بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبي البركات، مجد الدين 

  مـ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية 
دار : الناشر) ٨/٥١١(أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري : المحلى باآلثار، لإلمام) ٥(

   بيروت-الفكر 
  مرجع سابق) ٨٦ ، ٧/٨٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٦(
  مرجع سابق) ٥/٣٥٨(رد المحتار على الدر المختار ) ٧(
  مرجع سابق) ٢٤٣: ص(لسان الحكام في معرفة األحكام ) ٨(
يسى البرنسي الفاسي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن ع: شرح زروق على متن الرسالة، لإلمام) ٩(

  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية، بيروت ) ٢/٩١١(المعروف بـ زروق 
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ، أبي الحسن: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لإلمام) ١٠(
  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: تاريخ النشر.  بيروت–دار الفكر : شريوسف الشيخ محمد البقاعي، النا: المحقق) ٢/٣٤٥(



 

 )٢٨٥٧(

شهادة العدو على عدوه إذا كان عدال، وهو قول أبي  أنه تقبل :القول الثاني
  )١(وهو الصحيح وعليه االعتماد: حنيفة، قال بعض الحنفية

 كليهما -ما قال به أبو حنيفة وما قال به متأخرو الحنفية–ويبدو أن القولين 
والحاصل أن في المسألة قولين : معتمدان في المذهب، فقد قال ابن عابدين في حاشيته

  :معتمدين
أحدهما عدم قبولها على العدو، وهذا اختيار المتأخرين، وعليه صاحب الكنز 
والملتقى ومقتضاه أن العلة العداوة ال الفسق، وإال لم تقبل على غير العدو أيضا وعلى 

  .هذا ال يصح قضاء العدو على عدوه أيضا
ذا قبلت ثانيهما أنها تقبل إال إذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة، وإ

فبالضرورة يصح قضاء العدو على عدوه إذا كان عدال فلذا اختار الشيخان صحته، وبه 
  )٢(علم أن من يقول بقبول شهادة العدو العدل يقول بصحة قضائه ومن ال فال

 إن كانت العدواة خفيفة على أمر خفيف لم تبطل الشهادة، نقله :القول الثالث
  )٣(المازري عن ابن كنانة من المالكية

لعل سبب الخالف في هذه المسألة . سبب االختالف في هذه المسألة: رابعا
راجع إلى اختالفهم في قوة التهمة وضعفها في شهادة العدو على عدوه، فمن رأى قوة 

 وأن - وهي النكاية بعدوه ومحاولة إلحاق الضرر واألذى به–التهمة في تلك الشهادة 
 بردها، ومن رأى ضعف هذه التهمة أمام عدالته مروءته قد تضعف أمام تلك التهمة قال

  . ومروءته قال بقبول تلك الشهادة
استدل الجمهور على رد شهادة العدو على .  أدلة المانعين-أ: األدلة: خامسا

  .عدوه  بالكتاب والسنة والمعقول
ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم للشهادة وأدنى أال (:  قوله تعالى.دليل الكتاب

  .العداوة من أقوى الريبجه الداللة نهى عن الشهادة التي فيها ريبة، و و)٤)(ترتابوا

                                         
  مرجع سابق) ٧/٨٦(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(
  مرجع سابق) ٥/٣٥٨(رد المحتار على الدر المختار ) ٢(
  مرجع سابق) ٢/٩١١(شرح زروق على متن الرسالة ) ٣(
   ٢٨٢سورة البقرة، من اآلية  )٤(



– 

  )٢٨٥٨(

  :استدلوا من السنة بروايات منها. دليل السنة
ما رواه أبو داود في المراسيل بسنده عن طَلْحةَ بِن عبِد اللَِّه يعِني ابن عوٍف، عِن  - ١

وفي رواية له في » لَا شَهادةَ ِلخَصٍم ولَا ظَِنيٍن«: النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَاَل
: المراسيل أيضا عن عبِد الرحمِن الَْأعرِج، عِن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأنَّه قَاَل

: الْمتَّهم، والِْجنَّةُ: الظَِّنين: قَاَل َأبو داود» لَا تَجوز شَهادةُ ِذي الظِّنَِّة والِْإحنَِة والِْجنَِّة«
 )١(الْحاِقد: ِبِه جنُون، والِْحنَةُ

قَاَل رسوُل : ما رواه الحاكم وغيره كل بسنده عن َأِبي هريرةَ، رِضي اللَّه عنْه قَاَل - ٢
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا علَ«: اللَِّه صع ِويدةُ بادشَه وزٍةلَا تَجياِحِب قَروجه ) ٢(»ى ص

يشبه أن : ما قاله أبو سليمان الخطابي رحمه اهللا: قال أبو سليمان الخطابي: الداللة
يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام 
الشريعة؛ ألنهم في الغالب ال يضبطون الشهادة على وجهها، وال يقيمونها على 

وألنه متهم حيث عدل عن ) ٣"(ا لقصور علمهم عما يحيلها ويغيرها عن جهتهاحقه
: ولقلة شهود البدوي ما يقع في المصر، وقيل) ٤(أن يشِهد قرويا وأشهد بدويا
 )٥(لحصول التهمة لبعد ما بينهما

                                         
شعيب :  تحقيق. ود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِجستانيالمراسيل، لإلمام أبي دا )١(

  ١٤٠٨األولى، : الطبعة.  بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر) ٢٨٦: ص(األرناؤوط 
 عن إال يروى لمهنع ال الحديث هذا: "وصححه األلباني، وقال عنه البزار" حديث منكر على نظافة سنده: "قال عنه الذهبي )٢(

 اهللا رسول عن يعرف ال والحديث حسن وإسناده اإلسناد بهذا الوجه هذا من - وسلم عليه اهللا صلى - النبي عن هريرة، أبي
 عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن ي أب، لإلمامالمستدرك على الصحيحين: انظر" الوجه هذا من إال

دار : الناشر) ٤/١١١ (مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق. بي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيعنُعيم بن الحكم الض
 بكر أحمد ي أب، لإلماممسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ، ١٩٩٠ - ١٤١١األولى، : الطبعة.  بيروت–الكتب العلمية 

 وآخرين محفوظ الرحمن زين اهللا: تحقيق. عروف بالبزاربن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي الم
  .األولى: الطبعة.  المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم : الناشر) ١٥/٢٥٩(
: تحقيق. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي: معرفة السنن واآلثار، المؤلف )٣(

-دمشق (، دار قتيبة ) باكستان-كراتشي (جامعة الدراسات اإلسالمية : الناشرون) ١٤/٣٤٤(ي عبد المعطي أمين قلعج
  م١٩٩١ -هـ ١٤١٢األولى، : الطبعة)  القاهرة- المنصورة (، دار الوفاء ) دمشق- حلب (، دار الوعي )بيروت

علي بن عبد اهللا : عروف بالمغِربي، تحقيقالحسين بن محمد بن سعيد الالعي، الم: البدر التمام شرح بلوغ المرام، المؤلف )٤(
  األولى: الطبعة. دار هجر: الناشر) ١٠/٥٢(الزبن 

محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبي : التَّنوير شَرح الجاِمع الصِغيِر، لإلمام )٥(
) ١١/٩٠(محمد إسحاق محمد إبراهيم . د: تحقيق) هـ١١٨٢: المتوفى(إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير 

   م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢األولى، : الطبعة. مكتبة دار السالم، الرياض: الناشر



 

 )٢٨٥٩(

وروى أبو داود في سننه وغيره كل بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  - ٣
ال تجوز شهادةُ خائٍن وال خَاِئنٍة، : " قال-لى اهللا عليه وسلم   ص-جده، أن النبي 

العداوة، وهذا نص في :  والغمر.) ١"(وال زاٍن وال زانيٍة، وال ذي ِغمٍر على أخيه
  .المسألة

  :استدلوا من المعقول بوجوه منها. دليل المعقول
ية مثل موضع التهمة، وقد أجمع الجمهور على أن تأثيرها في األحكام الشرع - ١

اجتماعهم على أنه ال يرث القاتل المقتول، وعلى توريث المبتوتة في المرض وإن 
 )٢.(كان فيه خالف

 )٣.(وألنه متهم في شهادته بسبب منهى عنه فلم تقبل شهادته - ٢
أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على عدوه لئال يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ  - ٣

 )٤(.غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة
أن المعاداة ألجل الدنيا حرام فمن ارتكبها ال يؤمن من التقول عليه قيد بكونها  - ٤

دنيوية لالحتراز عما إذا كانت دينية فإنها ال تمنع؛ ألنها تدل على كمال دينه 
وعدالته وهذا؛ ألن المعاداة قد تكون واجبة بأن رأى فيه منكرا شرعا ولم ينته 

على الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية بنهيه بدليل قبول شهادة المسلم 
 )٥(والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج على امرأته بالزنا

 )٦.(وألنها شهادة تقترن بتهمة، فلم تقبل كشهادة الوالد للولد - ٥
وألن الطباع تقضي أن العدو يحب ضرر عدوه وإذايته ويتهم بإدخال الضرر عليه  - ٦

يه فمنعناها ألجل ذلك كما منعناه في الصديق لقضائها بضد ما تقضي بشهادته عل
                                         

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِجستاني : سنن أبي داود، المؤلف) ١(
دار الرسالة : الناشر) ٥/٤٥٣() ٣٦٠١(، حديث رقم  محمد كاِمل قره بللي- ب األرنؤوط شعي: المحقق) هـ٢٧٥: المتوفى(

   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، : الطبعة. العالمية
  مرجع سابق) ٤/٢٤٧(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٢(
يحيى بن شرف النووي أبي زكريا محيي الدين : لإلمام)) مع تكملة السبكي والمطيعي((المجموع شرح المهذب ) ٣(
  دار الفكر: الناشر) ٢٠/٢٢٥(
) ٣/١١٥(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية : إعالم الموقعين عن رب العالمين، لإلمام) ٤(

  م١٩٩١ -هـ ١٤١١األولى، : الطبعة.  ييروت–دار الكتب العلمية : الناشر. محمد عبد السالم إبراهيم: تحقيق
  مرجع سابق) ٧/٨٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٥(
  ممرجع سابق)  ١٧/١٦١(الحاوي الكبير ) ٦(



– 

  )٢٨٦٠(

 وتحريره أن يقال بأن بينهما تهمة غالبة .به في العدو والتهمة قائمة في الموضعين
 )١(في الطباع فكانت مؤثرة في رد الشهادة كالتهمة بين األب واالبن 

ن العدو وإيصال األذى ولكون العداوة إذا ثبتت علم أنه قصد اإلضرار والتشفّي م - ٧
إليه بكل ما يقدر عليه، ولهذا ردت شهادة العدو على عدوه لحصول التهمة في 

 )٢.(قصد األذى بالشهادة
وألنه يتهم في إرادة الضرر بعدوه، فال تقبل شهادة الرجل على زوجته بالزنا؛  - ٨

، وال تقبل ألنه يقر بعدواته لها، وألنه دعوى جناية في حقه، فلم تقبل؛ ألنه خصم
شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع، وال المقذوف على القاذف؛ ألنه عدو، 
فأما المتحاكمان على مال، فال يمنع ذلك قبول شهادة أحدهما على صاحبه؛ ألنه 

 )٣.(ليس بعدواة
  )٤(الفاسقوِلَأنَّه متَّهم ِفي شَهادته ِبسبب منهى عنه فَوجب َأن لَا تقبل شَهادته ك - ٩

 استدل أبو حنيفة على . أدلة أبي حنيفة القائل بجواز شهادة العدو على عدوه- ب
  .ما ذهب إليه بالكتاب والمعقول

 فكان )٥(}واستشهدوا شهيدين من رجالكم{:  عموم قوله تعالى.دليل الكتاب
  .علىى عمومه

جوه،  استدل الحنفية على ما ذهب إليه إمامهم من المعقول بو.دليل المعقول
  :منها

 .أن الدين والعدالة يمنعان من الشهادة بالزور - ١
وألن العداوة إن كانت في الدين لم تمنع من قبول الشهادة، كما تقبل شهادة المسلم  - ٢

وإن كانت في الدنيا فهي أسهل من عداوة الدين . على الكافر مع ظهور العداوة
 .فكانت أولى أن تقبل

                                         
  مرجع سابق) ١٥٢٣(المعونة على مذهب عالم المدينة ) ١(
سماحة الشيخ محمد : تحقيق) ٣/١٢(أبي عبد اهللا محمد بن علي بن عمر التَِّميمي المازري المالكي : شرح التلقين، لإلمام) ٢(

  م٢٠٠٨الطبعة األولى، : دار الغرب اِإلسالمي، الطبعة: ختار السالمي، الناشرالم
  مرجع سابق) ٤/٢٧٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد ) ٣(
إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبي إسحاق، برهان : النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، لإلمام) ٤(

  ١٤٠٤الثانية، : الطبعة.  الرياض– مكتبة المعارف :الناشر) ٢/٢٩٧(الدين 
  ٢٨٢: سورة البقرة، من اآلية )٥(



 

 )٢٨٦١(

ادة تكون قادحة في حق جميع الناس ال في حق إذا قلنا إن العداوة قادحة في الشه - ٣
العدو فقط وهو الذي يقتضيه الفقه فإن الفسق ال يتجزأ حتى يكون فاسقا في حق 

 )١(شخص عدال في حق آخر
رد الشهادة بالجملة إنما هو لموضع اتهام الكذب، وهذه التهمة إنما اعتملها الشرع  - ٤

  )٢.(العدالة مع التهمةفي الفاسق ومنع إعمالها في العادل، فال تجتمع 
:  وأما الجواب عن عموم اآلية فمن وجهين.مناقشة أدلة أبي حنيفة: سادسا

  .حملها على التحمل دون األداء: والثاني. تخصيصها بأدلتنا: أحدهما
فأما الجواب عن قولهم إن الدين والعدالة يمنعان من الشهادة بالزور وهو أن 

هادة الوالد للولد لم يوجب قبول شهادة العدو على هذا المعنى لما لم يبعث على قبول ش
  .عدوه

فهو أن العداوة في الدين : إن العداوة في الدنيا أسهل: وأما الجواب عن قولهم
والعداوة في الدنيا أغلظ للعدول بها عن . يبعث على العمل بموجبه فزالت التهمة فيه

  )٣.(أحكام الدين
هب إليه الجمهور من منع شهادة العدو أرى واهللا أعلم أن ما ذ. الرأي الراجح

على عدوه هو األولى بالترجيح؛ وذلك لقوة أدلتهم وألن الحديث شاهد لما عليه 
  .الجمهور، كما أن تهمة إلحاق األذى والضرر بالمشهود عليه حينئذ تهمة قوية

ومما تجدر اإلشارة إليه أن التهمة هنا تسقط شهادة العدو على عدوه فقط؛ ألن 
الشاهد ال تتأثر بتلك التهمة فتقبل شهادته على غير عدوه، أما إذا فجر في عدالة 

الخصومة فقد خرج من دائرة اإليمان والعدالة إلى دائرة النفاق والفسق، وذلك قادح في 
  .عدالته فترد كل شهادة يشهدها سواء على عدوه أم على غير عدوه

                                         
  مرجع سابق) ٧/٨٦(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(
  مرجع سابق) ٤/٢٤٧(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٢(
  مرجع سابق) ١٧/١٦٢(الحاوي الكبير ) ٣(



– 

  )٢٨٦٢(

   الزوج على زوجته بالزنااختالف الفقهاء في قبول شهادة: المسألة الثانية 
 على وجوب أن تكون بينة الزنا أربغة وا اتفق.بيان ما اتفق عليه الفقهاء: أوال

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء (: -تعالى–رجال عدول؛ لقوله 
  )١(..)فاجلدوهم ثمانين جلدة

ن الزوج أحد  اختلفوا في أنه هل يجوز أن يكو.بيان ما اختلفوا فيه: ثانيا
  الشهود األربعة فتقبل شهادته على زوجته بالزنا أم ال؟

القول :  للفقهاء في هذه المسألة قوالن.أقوال الفقهاء في هذه المسألة: ثالثا
 أنه تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا بشرط أال يكون قد قذفها، وبه قال أبو :األول
تقبل شهادة الزوج على "قد نصوا على أنه ف) ٣(والحسن والشعبي واألوزاعي) ٢(حنيفة

زناها مع ثالثة إن لم يكن قذفها وإال فال تقبل ويحد الثالثة حد القذف ويالعن الزوج، 
  )٤"(ولو لم يقذفها وشهد مع ثالثة غير عدول فال حد عليه وال على الثالثة وال لعان

لزوج فال تقبل شهادة  أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا منهم ا:القول الثاني
  )٦(والشافعية) ٥(الزوج على زوجته بالزنا، ويحد الثالثة، وبه قال المالكية

  )٧(وبه قال ابن عباس وأحمد
يمكن القول بأن سبب االختالف في هذه المسألة يرجع . سبب االختالف: رابعا

داوة الدينية؟ إلى أنه هل شهادته عليها بالزنا من قبيل العداوة الدنيوية أم من قبيل الع

                                         
  ٤: سورة النور، من اآلية )١(
  مرجع سابق) ٤/١٢٤(رائق شرح كنز الدقائق البحر ال) ٢(
المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة، لإلمام محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي، جمال ) ٣(

  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة.  بيروت–دار الكتب العلمية : سيد محمد مهنى، الناشر: تحقيق) ٢/٤٢٧(الدين 
  ـ مرجع سابق)٢/١٤٨(الجوهرة النيرة : كما ينظر)  ٤/١٢٤(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٤(
  مرجع سابق) ٢/٧٨٨(اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٥(
السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير، لإلمام شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب ) ٦(

) ١٢/٢٣٨(البيان في مذهب اإلمام الشافعي : هـ كما ينظر١٢٨٥ القاهرة –مطبعة بوالق ) ٢/٦٠٠( الشافعي الشربيني
محمد محمد ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ) ٧/٢٥٥(الوسيط في المذهب، لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 

  ١٤١٧األولى، :  القاهرة، الطبعة–دار السالم : تامر، الناشر
) ٦/١٠١(منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى : كشاف القناع عن متن اإلقناع، لإلمام) ٧(

  مرجع سابق) ٢/٤٢٧(المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة : كما ينظر. دار الكتب العلمية



 

 )٢٨٦٣(

فمن رأى أنها من قبيل العداوة الدنيوية منع من قبول شهادة الزوج على زوجته بالزنا، 
  .ومن رأى أن شهادته عليها من قبيل العداوة الدينية قال بجواز شهادته عليها

كما يرجع سبب االختالف أيضا إلى ما ظاهره التعارض بين عموم اآلية الواردة 
  .القها مع النصوص واآلثار الواردة في هذه المسألةفي سورة النور أو إط

 استدل الحنفية ومن وافقهم على قبول . أدلة أصحاب القول األول-أ. األدلة: خامسا
  :شهادة الزوج على زوجته بالزنا بالقياس وذلك على النحو التالي

 قياس شهادته عليها على شهادة األجنبي عليها، وبالقياس على شهادة الوالد على - ١
أن شهادته بالقبول أولى من شهادة األجنبي؛ ألنها أبعد من التهمة إذ : ولده، فقالوا

العادة أن الرجل يستر على امرأته ما يلحقه به شين، فلم يكن متهما في شهادته، 
  )١(فتقبل كشهادة الوالد على ولده

ا لو شهد عليه: قياس شهادته عليها بالزنا على شهادته عليها بشيء آخر، قالوا - ٢
بحق آخر قبلت الشهادة لظهور العدالة، وانتفاء التهمة، فكذلك بالزنا بل أولى؛ 
ألن انتفاء التهمة هنا أظهر، والظاهر أن الزوج يستر الزنا على امرأته؛ ألن 

  )٢(ذلك يشينه
: " قالوابأن . كما استدلوا على عدم قبول شهادته عليها بالزنا إن كان قد قذفها

د بالزنا ومعه ثالثة، حد الثالثة للقذف وعلى الزوج اللعان؛ ألن فلو كان قد قذفها وشه
  )٣"(شهادة الزوج لم تقبل لمكان التهمة؛ ألنه بشهادته يسعى في دفع اللعان عن نفسه

استدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة .  أدلة أصحاب القول الثاني- ب
بدليل الكتاب والسنة ومذهب . على عدم قبول شهادة الزوج على زوجته بالزنا

  .الصحابي والمعقول
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال (: -تعالى– قوله :دليل الكتاب

أنه لم : وجه الداللة) ٤()أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إنه لمن الصادقين 
  .يجعل لشهادته عليها حكما وال جعل قوله عليها مقبوال

                                         
دار الكتب ) ٣/٢٤٠(، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لإلمام عالء الدين) ١(

  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : العلمية، الطبعة
  مرجع سابق) ٧/٥٤(المبسوط ) ٢(
  مرجع سابق) ٥/٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٣(
  ٦: سورة النور، من اآلية )٤(



– 

  )٢٨٦٤(

 ما رواه الحاكم في المستدرك بسنده عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما، :دليل السنة
َأن ِهلَاَل بن ُأميةَ، قَذَفَ امرَأتَه ِعنْد النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِبشَِريِك بِن سمحاء، فَقَاَل 

سِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسرلَّم :»ِركِفي ظَه دح نَةُ َأويِديثٌ : قال الحاكم» الْبذَا حه
 اهجخَري لَمنَاِد والِْإس ِحيح١"(ص(  

أي أربعة رجال - له بالبينة -صلى اهللا عليه وسلم–أن مطالبة النبي : وجه الداللة
  .   دليل على أنه ال تقبل شهادته عليها بالزنا- عدول غيره

روي عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي اهللا عنه : صحابيمذهب ال
يالعن الزوج ويحد : أنه قال في أربعة شهدوا على امرأة أنها زنت وأحدهم زوجها فقال

أن هذا قول واحد من الصحابة لم يظهر له مخالف، فإن كان : وجه الداللة" الثالثة
 منتشر فهو على قول المخالف حجة منتشرا فهو إجماع ال يجوز خالفه، وإن كان غير

  ) ٢.(يترك به القياس
  : استدلوا من المعقول بأوجه، منها.دليل المعقول

 .أنه لو كان يجزيه ثالثة مع شهادته لم يكلفه أربعة - ١
وألنها بينة في الزنا لم تتم إال بالزوج، فوجب أن ال يحكم بها كما لو قذفها ثم شهد  - ٢

 )٣.(عليها بعد القذف
 شهادة الزوج؛ ألنه خصم لها في ذلك، ويالعن؛ ألن به حاجة إلى وإنما سقطت - ٣

  )٤.(رفع نسب ولد ليس منه
وال تقبل شهادة الزوج على الزوجة في الزنا؛ الن شهادته دعوى خيانة في حقه  - ٤

فلم تقبل كشهادة المودع على المودع بالخيانة في الوديعة، والنه خصم لها فيما 
 )٥.( عليها أنها جنت عليهيشهد به فلم تقبل، كما لو شهد

                                         
الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي أبو عبد اهللا : المستدرك على الصحيحين، المؤلف )١(

 –دار الكتب العلمية : الناشر) ٤/٤١٢ ()٨١١١(حديث رقم . مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق. الطهماني النيسابوري
  ١٩٩٠ - ١٤١١األولى، : الطبعة. بيروت

  مرجع سابق) ١٢٦ ، ١١/١٢٥(الحاوي الكبير ) ٢(
  مرجع سابق) ٢/٧٨٨(ف على نكت مسائل الخالف اإلشرا) ٣(
  مرجع سابق) ٢٢/٣٣٤(الجامع لمسائل المدونة ) ٤(
  مرجع سابق) ٢٠/٢٣٥)) (مع تكملة السبكي والمطيعي((المجموع شرح المهذب ) ٥(



 

 )٢٨٦٥(

وألنه من انتصب خصما في حادثة لم يجز أن يكون شاهدا فيها، أصله أولياء  - ٥
 .المقتول

وألنه لو شهد على خيانتها له لم تقبل شهادته عليها، أصله إذا شهد عليها بإتالف  - ٦
 .وديعة له في يدها

 فيه لعانه، وألن كل من كان له تصديق نفسه باللعان لم تقبل شهادته فيما يصح - ٧
 .أصله نفي النسب

وألنه قد صار عدوا بما وتره في نفسه وخانته في حقه، وأدخلت العار عليه وعلى  - ٨
ولده، وهذا أبلغ في العداوة من مؤلم الضرب وفاحش السب، وشهادة العدو على 

 صلى اهللا - عدوه مردودة لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
أي " ال تقبل شهادة خائن وال خائنة، وال ذي غمر على أخيه " :  قال- عليه وسلم  

 )١.(ذي جور
أن الزنا تعرض لمحل حق الزوج، فإن الزاني يستمتع بالمنافع المستحقة له  - ٩

فشهادته في حقها تتضمن إثبات جناية الغير على ما هو مستحق له، فلم تسمع، 
  )٢.(كما إذا شهد أنه جنى على عبده

ناقش الحنفية أدلة .  مناقشة الحنفية ألدلة الجمهور-أ .دلةمناقشة األ: سادسا
 يدفع المغرم عن نفسه بهذه الشهادة ممنوع، -أي الزوج–إنه : وقوله: " مخالفيهم بقولهم

فإنه لم يسبق هذه الشهادة قذف ليدفع اللعان بها فصار كشهادة األجنبي فإنها تقبل وال 
  )٣(يجعل دافعا للحد عن نفسه، كذا هذا

التهمة ما توجب : الزوج متهم في هذه الشهادة، ونحن نقول: م إن الشافعي يقولث
جر نفع، والزوج مدخل على نفسه بهذه الشهادة لحوق العار وخلو الفراش خصوصا إذا 

  )٤.(كان له منها أوالد

                                         
  مرجع سابق) ١٢٦ ، ١١/١٢٥(الحاوي الكبير ) ١(
نهاية المطلب في دراية المذهب، لإلمام عبد الملك بن )  ١٩/١٤٢(كفاية النبيه في شرح التنبيه )  ٢/٦٠٠(السراج المنير ) ٢(

عبد العظيم / د. تحقيق أ) ١٥/١٢١(عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبي المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 
  م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األولى، : محمود الديب، دار المنهاج، الطبعة

   سابقمرجع) ٣/٢٤٠(بدائع الصنائع ) ٣(
  مرجع سابق) ٥/٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٤(



– 

  )٢٨٦٦(

 ناقش الشافعية والجمهور أدلة . مناقشة الشافعية والجمهور ألدلة الحنفية- ب
 فهو أن )١(}فاسشهدوا عليهن أربعة منكم{: وأما الجواب عن قوله" : الحنفية بقولهم

فاقتضى ) ٢(}والالئي يأتين الفاحشة من نسائكم{: ذلك خطاب لألزواج؛ ألنه تعالى قال
  .أن يكون الشهود غيرهم

ال يستفيد به ف ،وأما قياسهم على سائر الحدود فالمعنى فيه أنه غير متهم فيها
  .ا وهو في الزنا متهوم؛ ألنه يستدفع به ضررا ويستفيد به نفعانفعا وال يستدفع به ضرر

وأما قياسهم على األجنبي فالمعنى فيه ما ذكرناه من عدم التهمة في األجنبي 
  )٣.(ووجودها في الزوج

أرى واهللا أعلم أن الرأي الراجح هو الرأي القائل بعدم قبول . الرأي الراجح
م يسبق له قذفها بالزنا، أما إن تقدم الشهادة قذفه شهادة الزوج على زوجته بالزنا إذا ل

لها بالزنا فال تقبل ألنه حينئذ يتهم في دفع المعرة عن نفسه ويصير كالعدو يشهد على 
  .عدوه، وهو ما قال به الحنفية ومن وافقهم

  المصالح المشتركة بين الشاهد والمشهود له وأثرها في رد الشهادة: المطلب الثالث
المصالح المشتركة بين الشاهد والمشهود له ما بينهما من تجارة أو المقصود ب

مشاركة أو مضاربة أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة مما يعود بالنفع والمصلحة فيه 
كشهادة الوارث لمورثه بالجراحة قبل االندمال، وشهادة الوصي للميت . على كليهما

د لعبده والمأذون له بالحقوق، والشريك والوكيل للموكل والغرماء للمفلس بالمال، والسي
  فهل يجوز أن يكون أحدهما شاهدا لآلخر؟ وهل تصح تلك الشهادة أم ال؟)  ٤(لشريكه

وتحرير . تحرير محل النزاع في أثر تلك المصالح على شهادة أحدهما لآلخر
  :محل النزاع في تلك المسألة يكون على النحو التالي

اتفق الفقهاء على جواز شهادة الشريك لغير . هاءبيان ما اتفق عليه الفق: أوال
  .شريكه وقبولها متى توافرت الشروط المعتبرة لقبول الشهادة

                                         
  ١٥: سورة النساء، من اآلية )١(
  ١٥: سورة النساء، من اآلية )٢(
  مرجع سابق) ١١/١٢٦(الحاوي الكبير ) ٣(
  مرجع سابق) ٥٩٧: ص(الهداية على مذهب اإلمام أبي عبداهللا أحمد بن حنبل ) ٤(



 

 )٢٨٦٧(

ثم اختلفوا في شهادة الشريك لشريكه سواء فيما هو . بيان ما اختلفوا فيه: ثانيا
  .شريك فيه أو في غير ما هو شريك فيه

في شهادة الشريك لشريكه أربعة  للفقهاء .أقوال الفقهاء في تلك المسألة: ثالثا
 التفصيل بين ما إذا كانا شريكين في شركة عنان أو في شركة :القول األولأقوال، 

مفاوضة، فإذا كانا شريكي عنان فإما أن تكون شهادة الشريك لشريكه فيما هو من 
شركتهما أو فيما ليس من شركتهما، فال تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من 

؛ ولو شهد بما ليس من شركتهما تقبل، أما إذا كانا متفاوضين فال تقبل شهادة شركتهما
) ١(أحدهما لصاحبه إال في الحدود والقصاص والنكاح؛ وهو قول صاحبي أبي حنيفة

) ٥(والحنابلة) ٤(وشريح والنخعي والثوري) ٣(والشافعية) ٢(وبه الفتوى عندهم
  )٦(والظاهرية

                                         
: ، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر المؤلف) ٤/٦١(، اللباب في شرح الكتاب ) ١٤٣  ،٩/١٤٢(البناية شرح الهداية ) ١(

النتف في . دار إحياء التراث العربي) ٢/١٩٧(يعرف بداماد أفندي ، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده
  )٢/٧٩٩(الفتاوى 

  حق فيما رجع إلى الغلة هل تكون غير مقبولة؟في شهادة المست) سئل(جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية ) ٢(
ال تقبل؛ ألن له حقا في المشهود به فكان داخال في شهادة الشريك لشريكه فهو نظير شهادة أحد الدائنين لشريكه ) : الجواب(

: انظر. يبدين مشترك بينهما كما صرح بذلك في البحر في باب من تقبل شهادته وأفتى بذلك مفتي الروم المرحوم علي أفند
  مرجع سابق) ١/٢٢٧(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 

وترد شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما؛ ألنها شهادة لنفسه من وجه، ولو شهد بما : وفي الفتاوى الهندية ما نصه
: انظر"  اآلخر، كذا في المبسوطوكذلك أجير أحد الشريكين للشريك. ليس من شركتهما تقبل لعدم التهمة، كذا في الكافي

  مرجع سابق) ٢/٤٧١(الفتاوى الهندية 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، المؤلف)  ١٧/١٦٠(الحاوي الكبير ) ٣(

دار الكتب العلمية، : الناشر.  عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد عوض : تحقيق) ١٣/٢٤(أبو القاسم الرافعي القزويني 
في فروع المذهب الشافعي، لإلمام الروياني، أبي (م ، بحر المذهب ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة.  لبنان–بيروت 

األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية: الناشر. طارق فتحي السيد: تحقيق) ١٤/٢٨٤(المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 
  م٢٠٠٩

  )٤/٢٧٨(أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  :  على مذاهب العلماء، لإلماماإلشراف) ٤(
، مسائل ) ١٠/١٦٩(المغني البن قدامة ) ٤/٢٧٧(، الكافي في فقه اإلمام أحمد ) ١٢/٧٧(الشرح الكبير على متن المقنع ) ٥(

  )٤٦٩: ص(اإلمام أحمد بن حنبل 
 -دار الفكر ) ٨/٥١١(مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري أبو مح: المحلى باآلثار، المؤلف) ٦(

  بيروت



– 

  )٢٨٦٨(

مردودة مطلقا سواء : ك لشريكه على ثالثة أقسام أن شهادة الشري:القول الثاني
كان مبرزا أو غير مبرز وهي شهادة الشريك لشريكه فيما فيه الشركة سواء كان معينا 
أو غيره وذلك لتضمنها للشهادة لنفسه ومقبولة بشرط التبريز وهي شهادة الشريك 

اء كان مبرزا أو لشريكه في التجارة مفاوضة في غير ما فيه الشركة ومقبولة مطلقا سو
غير مبرز وهي شهادة الشريك لشريكه في معين وكذا في شركة التجر غير 

  )١(المفاوضة
 أنه تقبل شهادة الشريك لشريكه، فإن اشتملت على شهادته لنفسه :القول الثالث

  )٢(ردت في حق نفسه وقبلت في حق شريكه، وبه أفتى ابن الصالح
ار إلى نفسه نفعا كشهادة الوارث لمورثه  أنه ال تقبل شهادة الج:القول الرابع

بالجراحة قبل االندمال، وشهادة الوصي للميت والوكيل للموكل والغرماء للمفلس 
  )٣(بالمال، والسيد لعبده والمأذون له بالحقوق، والشريك لشريكه، وهو قول أبي حنيفة

لعل سبب اختالفهم في هذه المسألة راجع إلى هل . سبب االختالف: رابعا
لتهمة بجر النفع لنفسه بتلك الشهادة تهمة قوية أم ضعيفة؟ فمن رأى أن تلك التهمة ا

قوية قال برد شهادة الشريك لشريكه، ومن رأى أنها تهمة ضعيفة ال اعتبار لها قال 
  .بقبول شهادة الشريك لشريكه

                                         
لإلمام ) ٤/٢٤٥(، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٤/١٦٩(حاشية الدسوقي ) ١(

  ر المعارفدا: الناشر. أبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي
فقد سئل رحمه اهللا عن نص الشافعي رحمه اهللا تعالى على قبول شهادة الشريك لشريكه فهل هذا مخصوص بالمنقول وما  )٢(

ال يحتاج فيه إلى حدود أم يجوز في العقار حتى إذا شهد الشريك لشريكه حصة معينة في أرض محدودة وحدها تسمع شهادته 
ه إذا شهد بحدودها فهو على الحقيقة شهادة لنفسه بحصر األرض المشهود بالحصة للشريك بالملك وبالحدود أم ال تسمع ألن

فيها ونفى ما يحيط بها من جوانبها األربعة عنها وربما وقع نزاع بين المتجاورين في كل الحدود أو بعضها ما الحكم في ذلك 
  .مفصال

ى شهادته لنفسه ردت في حق نفسه وقبلت في حق شريكه اذا أجاب رضي اهللا عنه تقبل شهادة الشريك لشريكه فإن اشتملت عل
صرنا إلى التبعيض في أمثال ذلك وكذلك يكون في المسألة المذكورة تقبل شهادته بالحصر في حق شريكه وال تقبل في حق 

لشريكه ولم نقل نفسه حتى لو نوزع بعد ذلك في الحدود الحتاج إلى شهادة من غيره بالحدود على الجملة فإنما تقبل شهادته 
عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن : فتاوى ابن الصالح، لإلمام: انظر. تقبل شهادته لنفسه واهللا أعلم

: الطبعة.  بيروت–عالم الكتب ، مكتبة العلوم والحكم : الناشر. موفق عبد اهللا عبد القادر. د: تحقيق) ٥٠٩: ص(الصالح 
  ١٤٠٧األولى، 

  مرجع سابق) ٥٩٧: ص(الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل ) ٣(



 

 )٢٨٦٩(

أدلة القائلين بالتفريق بين ما إذا كان الشاهد أحد شريكي .  األدلة-أ: خامسا
ة العنان أو شركة المفاوضة وبين ما إذا كان موضوع الشهادة فيما هم شركاء شرك

  :استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة من المعقول، منها. فيه أم ليس فيما فيه الشركة
ألنه شهادة لنفسه من وجه الشتراكهما في المال فإن شهد بما ليس من شركتهما  - ١

ة جرت للشاهد مغنما أو دفعت عنه تقبل النتفاء التهمة واألصل أن كل شهاد
) ١(مغرما ال تقبل وشهادة الشريك فيما هو من شركتهما تجلب له مغنما فتجور

 من الجور
ألنها شهادة لنفسه من وجه الشتراكهما في الذي يحصل بتلك الشهادة، ألن كل  - ٢

ما يحصل للمشهود له للشاهد فيه نصيب، ولو شهد بما ليس من شركتهما تقبل 
 )٢(التهمة؛ ألنها شهادة عدل لغيرهالنتفاء 

وال تجوز شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل وال كثير ما خال الحدود  - ٣
وشهادة . والقصاص والنكاح؛ ألن هذا ليس من التجارة وال مما يشركه فيها

 في تجارتهما ال تجوز؛ -  وإن كانا فيه غير متفاوضين - الشريك لشريكه
 )٣(.للتهمة

لين برد شهادة الشريك لشريكه سواء كان مبرزا أو غير مبرز فيما  دليل القائ- ب
؛ لتضمنها للشهادة لنفسه وشهادة اإلنسان فيه الشركة سواء كان معينا أو غيره وذلك

  )٤.(لنفسه مردوة
واستدلوا على أن شهادة الشريك لشريكه في التجارة مفاوضة في غير ما فيه 

ة عدالة الشاهد عندهم تضعف التهمة، فال تكون الشركة مقبولة بشرط التبريز؛ فكأن قو
  .مؤثرة في الشهادة

ولعله مما يستدل لهم به على أن شهادة الشريك لشريكه في معين وكذا في شركة 
  .التجر غير المفاوضة مقبولة مطلقا سواء كان مبرزا أو غير مبرز؛ انعدام التهمة

                                         
  مرجع سابق) ٢/٣٢٠(الجوهرة النيرة ) ١(
  مرجع سابق) ١٤٣ ، ٩/١٤٢(البناية شرح الهداية ) ٢(
  مرجع سابق) ١١/٥٢٣(أبي عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : اَألصُل، لإلمام )٣(
  )٤/٢٤٥(، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٤/١٦٩(ية الدسوقي حاش) ٤(



– 

  )٢٨٧٠(

إن اشتملت على شهادته ، ف دليل القول القائل بقبول شهادة الشريك لشريكه- ج
لنفسه ردت في حق نفسه؛ وذلك ألجل التهمة وهي شهادته لنفسه، وشهادته لنفسه 

  .وقبلت في حق شريكه؛ وذلك النتفاء تهمة جر النفع لنفسه. مردودة
أرى واهللا أعلم أن الرأي القائل بقبول شهادة الشريك لشريكه في .الرأي الراجح

فيما فيه الشركة هو الراجح وذلك لضعف التهمة في غير ما فيه الشركة وعدم قبولها 
  .األولى وقوتها في الثانية

  شهادة األجير لصاحب العمل: المسألة الثانية 
 من يقوم بعمل للغير مقابل أجر معلوم، واألجير على ثالثة :المراد باألجير

جير والمراد باأل. أجير خاص، وأجير مشترك، وأجير بالمياومة أو بالمشاهرة: أنواع
  )١(الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضررا لنفسه ونفعه نفعا لنفسه

  .تحرير محل النزاع في مسألة شهادة األجير لصاحب العمل
 اتفق الفقهاء على مشروعية شهادة األجير لغير .ما اتفق عليه الفقهاء: أوال

  .من استأجره إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة للشهادة في الجملة
 اختلفوا في شهادة األجير لمن استأجره هل تقبل أم .ن ما اختلفوا فيهبيا: ثانيا

  ال؟
للفقهاء في هذه المسألة أقوال، القول . أقوال الفقهاء في تلك المسألة: ثالثا

  )٢(ال تقبل شهادة األجير لمن استأجره مطلقا، وهو قول اإلمام أحمد: األول
ادثة التي استأجره فيها، وتجوز  ال تقبل شهادة األجير له في الح:القول الثاني

  )٣(في غير العمل المستأجر عليه، وهو قَول ابي حنيفَة، وأبي يوسف ومحمد
 التفرقة بين شهادة األجير الخاص واألجير المشترك وأجير :القول الثالث

وال يجوز شهادة األجير ألستاذه، أراد به التلميذ الخاص، : المياومة والمشاهرة، فقالوا
لتلميذ الخاص الذي أكل معه وفي عياله، وليس له أجرة معلومة، وأما األجير وا

                                         
  مرجع سابق) ٢٤٣: ص(لسان الحكام في معرفة األحكام  )١(
ح ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشر) ٤/٢٧٧(، الكافي في فقه اإلمام أحمد ) ١٠/١٦٨(المغني البن قدامة ) ٢(

. عالم الكتب) ٢/٥٩٧(منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى : منتهى اإلرادات، لإلمام
  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األولى، : الطبعة

  مرجع سابق) ٦/٢٧٣(، بدائع الصنائع ) ٢/٧٩٩(النتف في الفتاوى ) ٣(



 

 )٢٨٧١(

المشترك إذا شهد للمستأجر تقبل، وأما األجير الواحد وهو الذي استأجره مياومة أو 
  )١.(مشاهرة أو مسانهة بأجرة معلومة ال تقبل، وهو قول عند الحنفية

 إذا كان في عياله ألنه يجر  ال تجوز شهادة األجير لمن استأجره:القول الرابع
فإن لم يكن في عياله جازت شهادته له إذا كان مبرزا . إليه، وجره إليه جر إلى نفسه
  )٢(في العدالة، وهو قول المالكية

لعل سبب االختالف في مسألة شهادة األجير لمستأجره . سبب االختالف: رابعا
أى أن التهمة فيها قوية ردها، يرجع إلى قوة التهمة في هذه الشهادة أو ضعفها، فمن ر

  .ومن رأى أن التهمة فيها ضعيفة قبلها
استدلوا على ذلك .  دليل من قال بعدم قبول شهادته مطلقا-أ. األدلة: خامسا

بدليل من المعقول، وهو أن األجير يستحق األجرة في مدة أداء الشهادة، فصار 
  )٣(كالمستأجر ألداء الشهادة

ادته في غير ما استؤجر فيه وعدم قبولها فيما  دليل من قال بقبول شه- ب
: لما بلغنا عن شريح  حيث كان شريح يسأل الشاهد: قالوا. استؤجر فيه وإن كان عدال

  ) ٤.(هل لك فيما شهدت به من حق، وللحال التي الناس عليها اليوم
يريدون قلة الديانة والورع فكانوا يردون شهادته فيما استؤجر فيه ألجل 

ال تقبل شهادة األجير له في الحادثة التي استأجره فيها لما : وهو معنى قولهم. التهمة
  )٥(فيه من تهمة جر النفع إلى نفسه،

 دليل من فرق بين شهادة األجير الخاص واألجير المشترك وأجير - ج
 فقالوا بعدم جواز شهادة األجير ألستاذه؛ ألنه داخل في معنى المياومة والمشاهرة،

صالة والسالم ال شهادة للقانع بأهل البيت وفي المغرب قيل أراد به من قوله عليه ال
  )٦(يكون مع القوم كالخادم والتابع واألجير ونحوه وألنه بمنزلة السائل يطلب معاشه

                                         
  مرجع سابق) ٩/١٤٠(البناية شرح الهداية ) ١(
  مرجع سابق) ٨/١٧١(كليل لمختصر خليل التاج واإل) ٢(
  مرجع سابق) ٢/١٤٧(االختيار لتعليل المختار  )٣(
  مرجع سابق) ١١/٥٢٣(أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : اَألصُل، المؤلف) ٤(
  مرجع سابق) ٦/٢٧٣(بدائع الصنائع  )٥(
  مرجع سابق) ٢٤٣: ص(لسان الحكام في معرفة األحكام )٦(



– 

  )٢٨٧٢(

وعدم جواز شهادة أجير المياومة والمشاهرة، وأما األجير المشترك إذا شهد 
مضي الزمان وإذا كان يستوجب األجر للمستأجر تقبل؛ ألن أجير الوحد يستحق األجر ب

  )١(لزمان أداء الشهادة كان متهما فيما شهد
أيضاً؛ ألنه ) اجير المياومة والمشاهرة(أن تقبل شهادة أجير الوحد : والقياس

عدل شهد لغيره من كل وجه، فتقبل قياساً على األجير المشترك، وقياساً على شهادة 
ن أجيراً خاصاً له، وال شك أنه شهد لغيره من كل األستاذ ألجيره، فإنها تقبل، وإن كا

وجه؛ ألنه ليس له فيما شهد ال ملك وال حق وال شبهة ملك، وال شبهة اشتباه بسبب 
  )٢.(اتصال المنافع، ولهذا جاز لألستاذ وضع الزكاة فيه

أما األجير المشترك فتقبل شهادتهلمستأجره؛ ألنه ال يستوجب األجر إال بالعمل 
عليه اإلجارة فإذا لم يستوجب بشهادته أجرا انتفت التهمة عن شهادته ولهذا الذي عقدت 

  )٣(جازت شهادة القابلة على الوالدة عند شرطها وهو العدالة
 ال تجوز شهادة . دليل من رد شهادة األجير إن كان في عيال المستأجر-د

فإن لم .  إلى نفسهاألجير لمن استأجره إذا كان في عياله؛ ألنه يجر إليه، وجره إليه جر
  )٤(يكن في عياله جازت شهادته له إذا كان مبرزا في العدالة

وإنما رددت شهادته إذا كان في عياله؛ ألنه يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه، 
أال ترى أن األخ إذا كان في عيال أخيه لم تجز شهادته لجره إليه، وجره إليه جر إلى 

  نفسه
ال تجوز شهادة خصم وال «: - صلى اهللا عليه وسلم - وقد قال رسول اهللا 

أشهل بن حاتم عن عبد اهللا بن عون عن ابن سيرين عن » ظنين وال جار إلى نفسه
ال أجيز شهادة القريب وال الشريك لشريكه، وال األجير لمن استأجره، : شريح أنه قال

  )٥..(وال العبد لسيده، وال الخصم وال دافع المغرم

                                         
  مرجع سابق) ٧/٨٣(البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١(
  مرجع سابق) ٨/٣١٩(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٢(
  مرجع سابق) ٧/٨٣(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )٣(
  )٨/١٧١(التاج واإلكليل لمختصر خليل ) ٤(
األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية: الناشر)٤/١٨(المدونة، لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ) ٥(

  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥



 

 )٢٨٧٣(

أورد الحنابلة إيرادا على قولهم عدم قبولهم شهادة . مناقشة األدلة: سادسا
األجير لمستأجره في الوقت الذي يقبلون فيه شهادة الوارث لمورثه مع أن في كال 

فإن قيل فلم قبلتم شهادة الوارث لموروثه مع أنه إذا :  الشهادتين جر نفع للشاهد، فقالوا
سه نفعاً بشهادته قلنا الحق له في ماله حين الشهادة وإنما مات ورثه فقد جر إلى نف

يحتمل أن يتجدد له حق وهذا ال يمنع قبول الشهادة كما لو شهد إلمرأة يحتمل أن 
يتزوجها أو لغريم بمال له يحتمل ان يوفيه أو يفلس فيتعلق حقه به وإنما المانع ما 

  )١(يحصل به نفع حال الشهادة
 أعلم أن التهمة في شهادة األجير لمستأجره تختلف أرى واهللا. الرأي الراجح

قوة وضعفا باختالف نوع األجير، فاألجير الخاص الذي يكون في عيال المستأجر 
تكون التهمة في شهادته لمستأجره قوية فترد بها شهادته، أما التهمة في شهادة األجير 

 به فيما ورد عليه عقد المشترك فكالتهمة في شهادة الشريك لشريكه، فإن كان المشهود
اإلجارة فتقوى التهمة فتسقط الشهادة، وإن كان المشهود به في غير ما ورد عليه عقد 

  .اإلجارة فتضعف التهمة فتقبل الشهادة
  شهادة المردود شهادته بعد زوال المانع وأثر ذلك في رد تلك الشهادة: المطلب الرابع
   المانع من أدائهاحكم أداء الشهادة بعد زوال: المسألة األولى

الفسق أو الصبا أو الكفر أو الردة،كمن : المقصود بالمانع من أداء الشهادة هنا
  ردت شهادته لفسقه أو كفره أو صغره أو رقه ثم أداها بعد زوال هذه الصفات

اتفق الفقهاء على رد شهادة . ما اتفق عليه الفقهاء في هذه المسألة: أوال
سلم والفاسق قبل زوال المانع من الشهادة وهو عدم أهلية الصبي والعبد والكافر على م

  .كل منهم للشهادة
كما اتفقوا على قبول شهادة كل من الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل والكافر 

  . لزوال المانع من كل منهم من الشهادة- إذا لم يكن أداها قبل زوال المانع-إذا أسلم 
 في قبول شهادة المردود شهادته بسبب اختلفوا. بيان ما اختلفوا فيه: ثانيا

  الفسق  بعد التوبة إذا تاب هل تقبل شهادته أم ال؟

                                         
  )١٠/١٦٨(المغني البن قدامة ) ١(



– 

  )٢٨٧٤(

 :القول األول:للفقهاء في تلك المسألة قوالن. أقوال الفقهاء في المسألة: ثالثا
التفرقة بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهة، فالثاني يقبل عند زوال المانع، بخالف 

  )١(بل مطلقا، وهو قول الحنفيةاألول فإنه ال يق
أن  كل من ردت شهادته للرق أو الكفر أو : وضابط المسألة عندهم في ذلك

للصبا ثم زالت هذه الموانع فأداها قبلت، ولو ردت لفسق أو زوجية أو العبد لمواله أو 
  )٢(المولى لعبده ثم زالت فأداها لم تقبل

تهمة أو لمانع من قبولها ثم زالت الشهادة إذا ردت لظنة أو ل:أن: القول الثاني
التهمة أو المانع من قبولها، فإذا أعيدت فال تقبل، أما لو أدى شهادة ولم ترد حتى زال 
المانع فإنها تقبل بشرط إعادتها بعد زوال المانع، وهو قول ابن القاسم وأشهب من 

  )٣(المالكية
لمانع فإن شهاته  أن من ردت شهادته لمانع ثم شهد بعد زوال ا:القول الثالث

الثانية ال تقبل مطلقا سواء ردت شهادته األولى لتهمة أو لفسق، وهو ما ذهب إليه 
ولو شهد السيد لمكاتبه بمال، أو لعبده بنكاح؛ : فقد قالوا) ٤(الشافعية في أصح الوجهين

ال تقبل؛ ألن رد :  أصحهما: هل تقبل؟ فيه وجهان-فردت شهادته، ثم أعادها بعد العتق
  )٥(ته للتهمة؛ فال تقبل إذا أعاد بعد زوال التهمة؛ كالفاسق إذا تابشهاد

                                         
، الَْأشْباه والنَّظَاِئر علَى مذْهِب َأِبي ) ٥/٤٧٧(، رد المحتار على الدر المختار ) ٧/٦٦(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(

دار الكتب العلمية، بيروت ) ٩٠: ص( زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري :حِنيفَةَ النُّعماِن، لإلمام
م  غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر، لإلمام أحمد بن محمد مكي، ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة.  لبنان–

  م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥األولى، : الطبعة. تب العلميةدار الك) ١/٣٢٧(أبي العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي 
 أو - محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال : ، درر الحكام شرح غرر األحكام، لإلمام) ٢/١٤٦(االختيار لتعليل المختار ) ٢(

  .دار إحياء الكتب العربية: الناشر)٢/٢٧٩). (هـ٨٨٥: المتوفى( خسرو -منال أو المولى 
 –دار الفكر ) ٨/٤١٥(محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهللا المالكي : تصر خليل، لإلماممنح الجليل شرح مخ) ٣(

  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩. بيروت
  مرجع سابق) ٨/٢٨٦(التهذيب في فقه اإلمام الشافعي ) ٤(
  مرجع سابق) ٨/٢٨٦(التهذيب في فقه اإلمام الشافعي ) ٥(



 

 )٢٨٧٥(

فقد نصوا على أن من ردتْ شَهادته لتهمة ثم ) ١(وهو أيضا فول الحنابلة
  )٢(َأعادها بعد زوال التُّهمة فإنها ال تقبل

 أن من ردت شهادته لنقصان مروءته فتاب وحسنت توبته أنه :القول الرابع
ألنه لم يكن عليه في رده عار، فال ) ٣(بل شهادته، وهو الوجه الثاني عند الشافعيةتق

  )٤.(يكون متهماً في اإلعادة
 دليل الحنفية على ما ذهبوا إليه من التفرقة بين من ردت -أ. األدلة: خامسا

شهادته لتهمة فال تقبل مطلقا عند زوال المانع ومن ردت شهادته لشبهة فتقبل عند 
  :استدلوا على ذلك بدليل المعقول، وذلك من وجهين. زوال

أن  كل من ردت شهادته للرق أو الكفر أو للصبا ثم زالت هذه الموانع فأداها  - ١
قبلت، ولو ردت لفسق أو زوجية أو العبد لمواله أو المولى لعبده ثم زالت فأداها 

تكذيبا شرعا، والفرق أن األولى ليست بشهادة لعدم األهلية فلم يكن الرد . لم تقبل
 )٥(والثانية شهادة لقيام األهلية فكان تكذيبا فال تقبل أبدا

أنه لو تحملها العبد لمواله أو أحد الزوجين لآلخر فأداها بعد العتق والبينونة قبلت،  - ٢
وكذلك إن تحملها وهو عبد أو كافر أو صبي فأداها بعد زوال هذه العوارض 

  )٦(ي وال مانع حالتئذقبلت؛ ألن المعتبر حالة األداء لما يأت

                                         
عبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر بن محمد، ابن تيمية : بل، لإلمامالمحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حن) ١(

مـ ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية : الطبعة.  الرياض-مكتبة المعارف: الناشر) ٢/٢٩٨(الحراني، أبو البركات، مجد الدين 
مد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، إبراهيم بن مح: ، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، لمجد الدين ابن تيمية، المؤلف

:  ، منتهى اإلرادات، المؤلف١٤٠٤الثانية، : الطبعة.  الرياض–مكتبة المعارف : الناشر) ٢/٢٩٨(أبي إسحاق، برهان الدين 
  )٢٧١ ، ٥/٢٧٠(تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار 

  )٢/٢٩٨(ـ ، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر )٢/٢٩٨ (المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد) ٢(
زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى : أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ اإلسالم) ٣(

  دار الكتاب اإلسالمي) ٣/١٢٨(السنيكي  
  مرجع سابق) ٨/٢٨٦(التهذيب في فقه اإلمام الشافعي ) ٤(
  مرجع سابق) ٢/١٤٦(ختيار لتعليل المختار اال) ٥(
  مرجع سابق) ٢/١٤٦(االختيار لتعليل المختار ) ٦(



– 

  )٢٨٧٦(

استدل المالكية على ما ذهبوا إليه .  دليل المالكية على ما ذهبوا إليه- ب
  .بمذهب الصحابي والمعقول
 أن القول بقبول شهادته إذا لم يؤدها قبل زوال المانع وردها .مذهب الصحابي

  .إذا كان قد أداها قبل زوال المانع قول مروي عن عثمان رضي اهللا عنه
  : استدلوا من المعقول بوجوه منها.المعقولدليل 

من قام به مانع ولم يؤد الشهادة حالة وأداها بعد زواله فإنها تقبل لسالمتها من  - ١
تهمة الحرص على إزالة نقص الرد، إذ ال رد، وال تقبل الشهادة إن اتهم في 
شهادته بالحرص على إزالة نقص عنه حصل له ،كشهادته بعد زوال مانعها في 

ء الذي فيه شهادته بسبب فسق أو صبا أو رق أو كفر فال تقبل شهادته الثانية الشي
التي أداها بعد زوال مانعها بالتوبة والبلوغ والحرية واإليمان؛ التهامه فيها 

 )١(بالحرص على إزالة نقص رد شهادته
 .ولنا شهادة العوائد - ٢
ا منعنا حيث وقع األداء وألن العلم بصفاتهم لو وقع قبل األداء لما وقع األداء، وإنم - ٣

فصفاتهم حينئذ تكون مجهولة فسقط الفرق، وعكسه لو حصل البحث عن الفسق 
  )٢(قبل األداء قبلت شهادته إذا لم ترد، وصلحت حاله

 دليل الحنابلة على ما ذهبوا إليه من أنه من ردت شهادته لمانع كتهمة أو - ج
من ردت شهادته لتهمة أو : قولهماستدلوا على ذلك ب. فسق فال تقبل بعد زوال المانع

لفسقه ثم يتوب ثم يعيدها، فال تقبل؛ للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته وإلزالة العار 
  )٣(الذي لحقه بردها

ناقش المالكية قول الحنفية الذي فرقوا فيه بين من ردت . مناقشة األدلة: سادسا
مالكية في مناقشة قول الحنفية قال ال. شهادته لتهمة ومن ردت شهادته لشبهة كالفسق

أن العلم بفسقهم لو وقع قبل األداء لما وقع األداء، وإنما منعنا حيث وقع األداء : ذاك

                                         
  مرجع سابق) ٨/٤١٤(منح الجليل شرح مختصر خليل ) ١(
أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي : أنوار البروق في أنواء الفروق، لإلمام= الفروق ) ٢(

  عالم الكتب: الناشر) ٤/٧١(ي الشهير بالقراف
  مرجع سابق) ٢٧١ ، ٥/٢٧٠(منتهى اإلرادات ) ٣(



 

 )٢٨٧٧(

فصفاتهم حينئذ تكون مجهولة فسقط الفرق، وعكسه لو حصل البحث عن الفسق قبل 
  )١(األداء قبلت شهادته إذا لم ترد

ه الحنفية من أن  كل من ردت أرى واهللا أعلم أن ما ذهب إلي. الرأي الراجح
شهادته للرق أو الكفر أو للصبا ثم زالت هذه الموانع فأداها قبلت، ولو ردت لفسق أو 
زوجية أو العبد لمواله أو المولى لعبده ثم زالت فأداها لم تقبل، هو القول الراجح؛ وذلك 

  .لقوة ما استدلوا به
   في قبول الشهادةتوبة المحدود في القذف وأثرها: المسألة الثانية 

 اتفق .بيان ما اتفق عليه الفقهاء: أوال. تحرير محل النزاع في هذه المسألة
والذين يرمون : (الفقهاء على أن القاذف فاسق ترد شهادته قبل التوبة؛ لقوله تعالى

المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا 
واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد : "قال ابن رشد) ٢)(الفاسقونوأولئك هم 

  )٣"(سقوط شهادته ما لم يتب
كما اتفقوا على أن المحدود في الزنا أوالشرب أو السرقة تقبل شهادته إذا تاب 

  )٤.(رحمهما اهللا-باالتفاق إال عند الحسن بن حي واألوزاعي 
 في قبول شهادة المحدود في القذف بعد اختلفوا. بيان ما اختلفوا فيه: ثانيا

  توبته هل تقبل أم ال؟
 :القول األول: للفقهاء في هذه المسألة . أقوال الفقهاء في تلك المسألة: ثالثا

وهو ) ٥(أنه إذا تاب القاذف قبلت شهادته، تاب قبل الجلد أو بعده، وهو قول المالكية
؛ ألن الصحابة قبلوا شهادة ٧بلةوقول الحنا) ٦(قول الشافعي وعطاء وطاووس ومجاهد

  )٨(أبي بكرة

                                         
  مرجع سابق) ٤/١١٤(أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق  )١(
  ٤: سورة النور، اآلية )٢(
  مرجع سابق) ٤/٢٢٦(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٣(
  مرجع سابق) ٦/٣٨٦(البناية شرح الهداية ) ٤(
  مرجع سابق) ٢/٩٧٠(شراف على نكت مسائل الخالف اإل) ٥(
  مرجع سابق) ٧/٢٧(األم ) ٦(
  مرجع سابف) ٦٨٧: ص(، العدة شرح العمدة ) ٤/٢٧٩(الكافي في فقه اإلمام أحمد ) ٧(
  مرجع سابق) ١/١٢٩(االختيار لتعليل المختار ) ٨(



– 

  )٢٨٧٨(

 كل فاسق تاب عن فسقه قبلت توبته وشهادته إال اثنين المحدود :القول الثاني
في القذف والمعروف بالكذب؛ ألن من صار معروفا بالكذب واشتهر به ال يعرف 

و صدقه من توبته بخالف الفاسق إذا تاب عن سائر أنواع الفسق فإن شهادته تقبل، وه
   )٢"(إذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب: " وقالوا أيضا١قول عند الحنفية

  الوارد في اآليةوالسبب في اختالفهم هل االستثناء. سبب االختالف: رابعا
وال {: -تعالى–يعود إلى الجملة المتقدمة، أو يعود إلى أقرب مذكور، وذلك في قوله 

يعود إلى :  فمن قال)٣( }تابوا الذين  إال الفاسقونتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
ومن رأى أن االستثناء يتناول . التوبة ترفع الفسق، وال تقبل شهادته: أقرب مذكور قال

وكون ارتفاع الفسق مع رد . التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة: األمرين جميعا قال
 ألن الفسق متى ارتفع ؛) خارج عن األصول: أي(الشهادة أمر غير مناسب في الشرع 

  )٤.(قبلت الشهادة
استدلوا على .  دليل القائلين بقبول شهادة القاذف إذا تاب- أ. األدلة: خامسا

  .ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة ومذهب الصحابي والمعقول
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا (:  استدلوا  بقوله تعالى.دليل الكتاب

مانين جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون بأربعة شهداء فاجلدوهم ث
  )٥)(إال الذين تابوا

 أن االستثناء إذا تعقب جمالً يصلح أن يكون عائدا إلى كل واحد :وجه الداللة
فذكر اهللا تعالى االستثناء عقيب رد الشهادة . منها على االنفراد، فإنه يعود إلى جميعها

رجوعه إلى كل واحد منهما؛ ألنه يصلح لكل واحد منهما، والتفسيق، فاقتضى الظاهر 
فإن االستثناء يرجع .. هي طالق وعبده حر إن شاء اهللا: كما لو قال رجل المرأته

إليهما، وعود االستثناء إلى رد الشهادة أحرى؛ ألنه حكم، والتفسيق خرج مخرج الخبر، 

                                         
  مرجع سابق) ٧/٧٩(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(
  مرجع سابق) ٤٨٨: ص(، الدر المختار شرح تنوير األبصار ) ٦/٣٨٦(ح الهداية البناية شر) ٢(
  ٥ - ٤: سورة النور، من اآلية )٣(
  مرجع سابق) ٤/٢٢٦(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٤(
   ٤: سورة النور، اآلية )٥(



 

 )٢٨٧٩(

 وقد -أعط زيدا درهما :  لرجلواالستثناء إنما يرجع إلى الحكم دون الخبر، كما لو قال
  )١(فإن االستثناء يرجع إلى الحكم دون الخبر..  إال أن يدخل الدار- قدم عمرو 

   صلى اهللا عليه -أن النبي :  استدلوا من السنة بما روى عمر.دليل السنة
  )٢.(وهذا نص» قبلت شهادته.. توبة القاذف إكذابه نفسه، فإذا تاب«:  قال-وسلم 

 أن القول بقبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب مروي عن .مذهب الصحابي
  )٣(عمر رضي اهللا عنه، فقد قبل شهادة أبي بكرة

أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت : - رحمه اهللا تعالى -قال الشافعي 
ألشهد أخبرني سعيد بن . الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة القاذف ال تجوز

خطاب قال ألبي بكرة تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت المسيب أن عمر بن ال
  .شهادتك

 وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن - رحمه اهللا تعالى - وقال الشافعي 
ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر لما جلد الثالثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما 

  )٤.(وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته
  : استدلوا من المعقول بوجوه منها.دليل المعقول

 .أن كل من ردت شهادته بمعنى فسق به، جاز قبولها فيما بعد كالزاني والسارق - ١
 .وألنّه محدود في قذف فوجب أن تقبل شهادته إذا تاب كالكافر إذا أسلم - ٢
 )٥.(وألن إقامة الحد استيفاء حق فلم يتعلّق به رد الشهادة كالقصاص - ٣
  )٦.(سق قُبلت عند زوال فسقه اعتبارا بالزاني والسارقأن كل من ردت شهادته لف - ٤

 استدل القائلون . دليل القائلين بعدم قبول شهادة المدود في القذف وإن تاب- ب
  .بالكتاب والمعقول) بأن المسلم إذا حد في القذف سقطت شهادته وإن تاب

  )٧(}وال تقبلوا لهم شهادة أبدا{ قوله تعالى .دليل الكتاب

                                         
  مرجع سابق) ٣١٨ ، ١٣/٣١٧(البيان في مذهب اإلمام الشافعي ) ١(
  مرجع سابق) ٣١٨ ، ١٣/٣١٧( اإلمام الشافعي البيان في مذهب) ٢(
  )٦/٣٨٦(البناية شرح الهداية ) ٣(
  مرجع سابق) ٧/٢٧(األم ) ٤(
  مرجع سابق) ٢/٩٧٠(اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٥(
  مرجع سابق) ٣/١٥٣٧(المعونة على مذهب عالم المدينة ) ٦(
  ٤: سورة النور، من اآلية )٧(



– 

  )٢٨٨٠(

 أنه أذى المقذوف بلسانه فسلبه اهللا ثمرة لسانه مجازاة له وثمرة .لدليل المعقو
اللسان نفاذ األقوال فلو قبل بعد التوبة لتوهم أن قذفه كان صدقا فينهتك عرض 

  )١(المسلم
 مناقشة القائلين بمنع قبول شهادته وإن تاب لدليل -أ. مناقشات وردود: سادسا

اء الوارد في اآلية راجع إلى ما يليه من الفسق  بأن االستثن.القائلين بقبولها إذا تاب
دون المنع من قبول الشهادة؛ وألنه أقرب إلى االستثناء؛ وألن اهللا تعالى ذكر شيئين 
الفسق وسقوط الشهادة، فبالتوبة يزول عنه اسم الفسق ويبقى المنع من قبول الشهادة؛ 

ل بالتوبة لم يكن لذكر التأبيد ألن اهللا أكد سقوط الشهادة بالتأبيد فلو كانت شهادته تقب
  )٢(معنى

 مناقشة الشافعية لدليل القائلين بعدم قبول شهادة المحدود في القذف وإن - ب
 ناقش الشافعية قول مخالفيهم بأنه قول يخالف خالف ظاهر الكتاب، إذ قال اهللا عز .تاب

ذف وإن تاب مع ال نقبل شهادة القا: فكيف جاز لكم أن تقولوا) ٣(}إال الذين تابوا{وجل 
واهللا ال أكلمك أبدا، وال أعطيك درهما، وال آتي : لو قال رجل لرجل: أنكم تقولون

منزل فالن، وال أعتق عبدي فالنا، وال أطلق امرأتي فالنة إن شاء اهللا، إن االستثناء 
أن االستثناء ال يقع على القاذف إال :  فكيف تقولون.واقع على جميع الكالم أوله وآخره

  ن يطرح عنه اسم الفسق فقط؟على أ
إن ما نقول به من رد شهادة المحدود في القذف وإن " فرد مخالو الشافعية قائلين
ما نقول به من قبول شهادة : فرد الشافعية عليهم قائلين. تاب قاله شريح، فنحن نقول به

 المحدود في القذف إذا تاب قال به عمر رضي اهللا عنه، فعمر أولى أن يقبل قوله من
شريح وأهل دار السنة وحرم اهللا أولى أن يكونوا أعلم بكتاب اهللا وبلسان العرب؛ ألنه 

ثم هل تقبلون شهادة من تاب من كفر، ومن تاب من قتل، ومن . بلسانهم نزل القرآن
  تاب من خمر،  ومن تاب من زنا؟

 فهل القاذف شر أم هؤالء؟: قال الشافعية. نعم: فأجاب مخالفو الشافعية بقولهم
  .بل أكثر هؤالء أعظم ذنبا منه: قالوا

                                         
  مرجع سابق) ٢/١٦٣(الجوهرة النيرة ) ١(
  مرجع سابق) ٢/١٦٣(الجوهرة النيرة  )٢(
  ٥: سورة النور، من اآلية )٣(



 

 )٢٨٨١(

فلم قبلتم من التائب من األعظم وأبيتم القبول من التائب مما هو : قال الشافعية
  )١(أصغر منه؟

يتضح مما سبق أن قول الشافعية ومن وافقهم بقبول شهادة المحدود . القول الراجح
.  وللرد على المخالففي القذف إذا تاب هو الرأي الراجح؛ وذلك لقوة ما استدلوا به

وألن تهمة دفع المعرة عن نفسه في شهادة المحدود في القذف إذا تاب تهمة ضعيفة فال 
  .تقوى على رد الشهاد واهللا أعلم

  

                                         
  مرجع سابق) ٧/٢٨(األم ) ١(



– 

  )٢٨٨٢(

  الخاتمة
ختم اهللا تعالى به الذي الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده،   

ناس من الكفر إلى اإليمان ومن ظلمات رساالت السماء إلى األرض، فأخرج اهللا به ال
الجهل إلى نور المعرفة واليقين، فاللهم جازه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته 
ورسوال عن قومه، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده 
الشريفة شربة هنيئة ال نظمأ بعدها أبدا، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعن 

تابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وألحقنا بهم غير مبدلين وال مغيرين برحمتك ال
  .يا أرحم الراحمين

وبعد، فهذه خاتمة تشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها البحث، و كان من أهم 
التهمة وأثرها في رد الشهادة دراسة (النتائج التي توصل إليها البحث في موضوع 

  :ما يأتي) نةفقهية مقار
يختلف عن ) التهمة المؤثرة في شهادة العدل(أن مفهوم التهمة في هذا البحث  - ١

مفهوم التهمة الجنائية، من حيث إن األولى سببها المحبة أو العداوة أو المصلحة 
الشخصية بما يجلبه الشاهد لنفسه من مغنم أو ما يدفعه عن نفسه من مغرم، أما 

ل محرم على المطلوب يوجب عقوبته، مثل قتل أو قطع الثانية فهي أن يدعى فع
طريق أو سرقة أو غير ذلك من العدوان الذي تعذر إقامة البينة عليه في غالب 

 .األحوال
أن الوقوف مواقف التهم يتنافى مع مكارم األخالق وصفات المؤمنين، ولذلك  - ٢

دة بالنهي عن ذمه العلماء وقالوا بحرمته ابتداء، وحملوا النصوص واآلثار الوار
الوقوف مواقف التهم على التحريم، وأن من يقف مواقف التهم ال يحرم إساءة 
الظن به، كما أن من وقع في شيء من مواقف التهم فعليه أن يبرئ ساحته حتى 

 .ال تظن به الظنون
أن التهمة القادحة في عدالة الشاهد هي التهمة التي سببها الشره ودناءة النفس  - ٣

ل بالمروءة، أما التهمة التي سببها محبة الشاهد للمشهود له أو وارتكاب ما يخ
عداوته للمشهود عليه أو جلبه نفعا لنفسه بشهادته أو دفعه ضررا بها عن نفسه 
فإنها ال تؤثر في عدالة الشاهد وال تقدح في تلك العدالة؛ ألن التهمة حينئذ ميل 



 

 )٢٨٨٣(

خضع للتقييم البشري ومن ثم قلبي، والميل القلبي ليس سلوكا قابال للقياس وال ي
 .الحكم عليه

أن أثر التهمة في شهادة العدل يختلف باختالف قوة التهمة وضعفها فترد الشهادة  - ٤
 .إذا كانت التهمة قوية وتقبل إذا كانت ضعيفة

أن التهمة في شهادة أحد الوالدين لألبناء وشهادة األوالد ألحد الوالدين تهمة قوية  - ٥
ا، وأن سبب هذه التهمة المحبة القلبية، وأن قوة التهمة تؤثر في الشهادة فتسقطه

المسقطة للشهادة ال تقدح في عدالته، فرد الشهادة لقوة التهمة ال لجرح في 
 .عدالته

أن التهمة في شهادة أحد الزوجين لآلخر تهمة قوية ترد ألجلها تلك الشهادة ما  - ٦
بينهما ظاهرة وقوية، دامت الزوجية قاائمة أو في حكم القائمة، وكانت المودة 

 .فإذا طلقها طالقا بائنا ضعفت التهمة بينهما فال أثر لها في أحدهما لآلخر
أن تهمة إلحاق الضرر واألذى بالمشهود عليه في شهادة أحد الزوجين على  - ٧

اآلخر حال قيام الزوجية بينهما تهمة ضعيفة ال تؤثر في رد الشهادة إال في 
فتقوى فيها تهمة العداوة والتخلص من العار شهادة الزوج على زوجته بالزنا 

فتؤثر في رد شهادته فتسقط ألجل قوة التهمة، وذلك إذا تقدم شهادتَه عليا بالزنا 
 .قذفُه لها

أن التهمة في شهادة اإلنسان لنفسه تهمة قوية بال نزاع وألجل هذا أجمع الفقهاء  - ٨
 الضرر عن نفسه بتلك على رد شهادته لنفسه بسبب تهمة جر النفع لنفسه أو دفع

 .إال بضع مسائل استثناها الحنفية من هذا الحكم. الشهادة
 أن شهادة اإلنسان على فعل نفسه ال تخلو من تهمة لذا األولى أن يقتصر في  - ٩

قبول شهادة اإلنسان على فعل نفسه على شهادة المرأة فيما ال يطلع عليه الرجال 
 كما –ة؛ وذلك حتى ال يستحل الحرام غالبا، والقاسم الذي يعينه القاضي للقسم

في مسألة اإلرضاع وحنى ال تضيع الحقوق كما في مسألة شهادة القاسم على 
 .القسمة الذي عينه القاضي

أن الراجح في شهادة األخ ألخيه وسائر القرابات من غير الفروع واألصول  -١٠
يبه المشهود ردها إذا كان األخ أو القريب في عيال المشهود له ولوال أخوه أو قر



– 

  )٢٨٨٤(

له ما وجد أحدا ينفق عليه؛ وذلك ألجل قوة التهمة والحلة هذه، أما إذا لم يكن 
 .الشاهد في عيال المشهود له فتضعف التهمة حينئذ فال ترد الشهادة

أن العداوة الدنيوية تهمة قوية ترد بها شهادة العدو على عدوه، وسبب التهمة هنا  -١١
ه فيرجو بشهادته إلحاق األذى والضرر البغضاء التي تملك على الشاهد قلب

بالمشهود عليه، ومما ال شك فيه أن الفجر في الخصومة يخرج األمر عن التهمة 
إلى إسقاط العدالة فترد حينئذ كل شهادة يريد أداءها سواء على عدوه أم على 

 . غير عدوه
د أن التهمة في شهادة الشريك لصالح شريكه تختلف قوة وضعفا باختالف المشهو -١٢

فالتهمة ) مما هو مشترك بينهما(به، فإن كان المشهود به في غير ما فيه الشركة 
ليس (حينئذ قوية ترد بها الشهادة، أما إن كان المشهود به مما ليس فيه الشركة 

 .فالتهمة تكون ضعيفة فال ترد بها الشهادة) مشتركا بينهما
باختالف نوع األجير، أن التهمة في شهادة األجير لمستأجره تختلف قوة وضعفا  -١٣

فاألجير الخاص الذي يكون في عيال المستأجر تكون التهمة في شهادته 
لمستأجره قوية فترد بها شهادته، أما التهمة في شهادة األجير المشترك فكالتهمة 
في شهادة الشريك لشريكه، فإن كان المشهود به فيما ورد عليه عقد اإلجارة 

إن كان المشهود به في غير ما ورد عليه عقد فتقوى التهمة فتسقط الشهادة، و
 .اإلجارة فتضعف التهمة فتقبل الشهادة

أن  كل من ردت شهادته للرق أو الكفر أو للصبا ثم زالت هذه الموانع فأداها  -١٤
قبلت، ولو ردت لفسق أو زوجية أو العبد لمواله أو المولى لعبده ثم زالت فأداها 

 .لم تقبل
سه في شهادة المحدود في القذف إذا تاب تهمة ضعيفة أن تهمة دفع المعرة عن نف -١٥

ال تقوى على رد الشهادة، ولذلك ذهب الشافعية ومن وافقهم إلى القول بقبول 
  .شهادته
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  المراجع
  القرآن الكريم -١
اإلبانة في اللغة العربية، لمؤلفه أبي المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي  -٢

وزارة التراث القومي : الناشر. عبد الكريم خليفة وآخرون. د:  تحقيق)العماني اإلباضي(
 م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة.  سلطنة عمان- مسقط - والثقافة 

اتفاق المباني وافتراق المعاني، لإلمام سليمان بن بنين بن خلف بن عوض، تقي الدين،  -٣
األولى، :  األردن، الطبعة–ر يحيى عبد الرؤوف جبر، دار عما: الدقيقي المصري، تحقيق

 م١٩٨٥هـ ١٤٠٥
فؤاد عبد المنعم : اإلجماع، لإلمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق  -٤

 مـ ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة األولى : الطبعة . دار المسلم للنشر والتوزيع. أحمد
عبد السالم : لحنفي، تحقيقأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص ا: أحكام القرآن، لإلمام -٥

األولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية بيروت : محمد علي شاهين، الناشر
 م١٩٩٤/هـ١٤١٥

االختيار لتعليل المختار، لإلمام عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين  -٦
 .م١٩٣٧ -  هـ ١٣٥٦مطبعة الحلبي : أبي الفضل الحنفي، الناشر

زكريا بن محمد بن زكريا : ى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ اإلسالمأسن -٧
 األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، دار الكتاب اإلسالمي

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، : الَْأشْباه والنَّظَاِئر علَى مذْهِب َأِبي حِنيفَةَ النُّعماِن، لإلمام -٨
األولى، : الطبعة.  لبنان–لمصري، دار الكتب العلمية، بيروت المعروف بابن نجيم ا

 م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩
اإلشراف على نكت مسائل الخالف، لإلمام القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  -٩

 -هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة. دار ابن حزم. الحبيب بن طاهر: البغدادي المالكي، تحقيق
 م١٩٩٩

الدكتور : عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، تحقيق ودراسةاَألصُل، لإلمام أبي  - ١٠
 -  هـ ١٤٣٣األولى، : الطبعة.  لبنان–دار ابن حزم، بيروت : محمد بوينوكالن، الناشر

 .م٢٠١٢



– 
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. أعالم الحديث شرح صحيح البخاري لإلمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق د - ١١
مركز البحوث العلمية وإحياء (جامعة أم القرى .  آل سعودمحمد بن سعد بن عبد الرحمن

 م١٩٨٨- هـ١٤٠٩األولى، : الطبعة) التراث اإلسالمي
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين : إعالم الموقعين عن رب العالمين، لإلمام - ١٢

. ييروت –دار الكتب العلمية : الناشر. محمد عبد السالم إبراهيم: ابن قيم الجوزية، تحقيق
 م١٩٩١ -هـ ١٤١١األولى، : الطبعة

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا األنصاري، أبي البركات، كمال : أسرار العربية، لإلمام - ١٣
 م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠األولى : الطبعة. دار األرقم بن أبي األرقم: الدين األنباري، الناشر

، ألبي بكر بن حسن بن »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك«أسهل المدارك  - ١٤
  لبنان–دار الفكر، بيروت : عبد اهللا الكشناوي، الناشر

أبي بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة : األضداد، لإلمام - ١٥
المكتبة : الناشر. محمد أبو الفضل إبراهيم: بن فَروة بن قَطَن بن دعامة األنباري، تحقيق

 م١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧: عام النشر.  لبنان–العصرية، بيروت 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، لإلمام أبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي  - ١٦

 م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨األولى، : الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة
يرمي على الخطيب، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطيب الشربيني، بهامش حاشية البج - ١٧

 م١٩٥١- ه١٣٧٠مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة األخيرة 
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى : اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، لإلمام - ١٨

عبد اللطيف محمد : بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبي النجا، تحقيق
 .المعرفة بيروتدار . موسى السبكي

األم، لإلمام الشافعي أبي عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  - ١٩
 بيروت - دار المعرفة : المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، الناشر

 م١٩٩٠/هـ١٤١٠
 عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، لإلمام - ٢٠

 .الثانية: الطبعة. المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لإلمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم  - ٢١

 .الثانية: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الناشر. المصري
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 محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان البحر المحيط في التفسير، لإلمام أبي حيان - ٢٢
 ـ.ه١٤٢٠ بيروت –دار الفكر : صدقي محمد جميل، الناشر: أثير الدين األندلسي،  تحقيق

في فروع المذهب الشافعي، لإلمام الروياني، أبي المحاسن عبد الواحد بن (بحر المذهب  - ٢٣
 م٢٠٠٩األولى، : لطبعةا. دار الكتب العلمية: الناشر. طارق فتحي السيد: إسماعيل، تحقيق

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لإلمام عالء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  - ٢٤
 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الحنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لإلمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  - ٢٥
 م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ القاهرة -  الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث القرطبي

البناية شرح الهداية، لإلمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى  - ٢٦
األولى، : الطبعة.  بيروت، لبنان- دار الكتب العلمية ) ٩/١٤١(الحنفى بدر الدين العينى 

 م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠
مطبعة :  لإلمام عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي العاني، الناشربيان المعاني، - ٢٧

 م١٩٦٥ - هـ ١٣٨٢األولى، : الطبعة.  دمشق–الترقي 
البيان في مذهب اإلمام الشافعي، لإلمام أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني  - ٢٨

األولى، :  جدة، الطبعة–ر المنهاج دا: قاسم محمد النوري، الناشر: اليمني الشافعي، تحقيق
 م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١

أبي الوليد محمد بن : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لإلمام - ٢٩
دار الغرب اإلسالمي، : الناشر. د محمد حجي وآخرون: أحمد بن رشد القرطبي، حققه

 م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة.  لبنان–بيروت 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري : لتاج واإلكليل لمختصر خليل، لإلماما - ٣٠

األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية: الغرناطي، أبي عبد اهللا المواق المالكي، الناشر
 م١٩٩٤- هـ١٤١٦

: علي بن محمد الربعي، أبي الحسن، المعروف باللخمي، دراسة وتحقيق: التبصرة، لإلمام - ٣١
: الطبعة. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر: الناشر. تور أحمد عبد الكريم نجيبالدك

 م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢األولى، 



– 

  )٢٨٨٨(

جمال الدين أبو : تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، لإلمام - ٣٢
: عد، الناشرعبد اهللا بن عبد الرحمن الس: محمد عبد اهللا بن يوسف بن محمد الزيلعي، تحقيق

 هـ١٤١٤األولى، : الطبعة.  الرياض–دار ابن خزيمة 
دار : عبد القادر عودة، الناشر: التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، المؤلف - ٣٣

 .الكاتب العربي، بيروت
علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ضبطه وصححه : التعريفات، لإلمام - ٣٤

األولى : الطبعة. لبنان–دار الكتب العلمية بيروت : الناشر.  بإشراف الناشرجماعة من العلماء
 م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣

دار : الناشر) ١٠٧: ص(محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي : التعريفات الفقهية، لمؤلفه - ٣٥
: الطبعة) م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان (الكتب العلمية 

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األولى، 
عبيد اهللا بن الحسين بن الحسن أبي القاسم ابن : التفريع في فقه اإلمام مالك بن أنس، لإلمام - ٣٦

: الطبعة.  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت . سيد كسروي حسن: الجلَّاب المالكي، تحقيق
 م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨األولى، 

المكتبة العصرية : ، الناشرناجي سويدان: تفسير آيات األحكام، محمد علي السايس، تحقيق - ٣٧
 ٠١/١٠/٢٠٠٢: تاريخ النشر. للطباعة والنشر

التفسير الكبير، لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي  - ٣٨
.  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، الناشر

  هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، للشيخ العالمة محمد األمين بن عبد تفسير  - ٣٩

الدكتور هاشم محمد علي بن حسين : اهللا األرمي العلوي الهرري الشافعي، إشراف ومراجعة
  م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة.  لبنان–دار طوق النجاة، بيروت : الناشر. مهدي

 –وهبه الزحيلي، دار الفكر المعاصر . يدة والشريعة والمنهج، دالتفسير المنير في العق - ٤٠
  هـ١٤١٨الثانية ، : دمشق، الطبعة

خليل إبراهيم . د: التقفية في اللغة، لمؤلفه اليمان بن أبي اليمان البندنيجي، أبي بشر، تحقيق - ٤١
 -) ١٤( إحياء التراث اإلسالمي - وزارة األوقاف -الجمهورية العراقية : العطية، الناشر
 .م١٩٧٦:  بغداد- مطبعة العاني 
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التَّنْبيهاتُ المستَنْبطةُ على الكُتُِب المدونَِة والمخْتَلَطَِة، للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن  - ٤٢
الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم : عمرون اليحصبي السبتي، أبي الفضل تحقيق

 م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢األولى، : الطبعة. لبنان –دار ابن حزم، بيروت : حميتي، الناشر
أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، عالم : التنبية في الفقه الشافعي، المؤلف - ٤٣

 .الكتب
التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، لإلمام محيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد  - ٤٤

:  الموجود، علي محمد معوض، الناشرعادل أحمد عبد: بن الفراء البغوي الشافعي، تحقيق
 م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة

التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، لإلمام خليل بن إسحاق بن موسى،  - ٤٥
أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه . د: ضياء الدين الجندي المالكي المصري تحقيق

 م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩األولى، : تراث، الطبعةللمخطوطات وخدمة ال
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج : التوقيف على مهمات التعاريف، لإلمام - ٤٦

 عبد ٣٨عالم الكتب : العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، الناشر
 م١٩٩٠- هـ١٤١٠األولى، : الطبعة. القاهرة- الخالق ثروت

الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لإلمام صالح بن عبد السميع اآلبي الثمر  - ٤٧
 . بيروت–األزهري، المكتبة الثقافية 

: أبي بكر محمد بن عبد اهللا بن يونس التميمي الصقلي، تحقيق: الجامع لمسائل المدونة،لإلمام - ٤٨
ياء التراث اإلسالمي معهد البحوث العلمية وإح: الناشر. مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

دار الفكر للطباعة : توزيع) سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها( جامعة أم القرى - 
  م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤األولى، : الطبعة. والنشر والتوزيع

أبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزِبيِدي اليمني الحنفي، : الجوهرة النيرة، لإلمام - ٤٩
 هـ١٣٢٢األولى، : الطبعة. ة الخيريةالمطبع: الناشر

شمس الدين محمد بن أحمد بن : جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، لإلمام - ٥٠
: الناشر. مسعد عبد الحميد محمد السعدني: علي بن عبد الخالق، المنهاجي األسيوطي، تحقيق

 م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة.  لبنان–دار الكتب العلمية بيروت 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرِمي المصري : حاشية البجيرمي على الخطيب، لإلمام - ٥١

 م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: تاريخ النشر. دار الفكر: الشافعي، الناشر



– 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لإلمام محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  - ٥٢
 .دار الفكر: الناشر

علي بن أحمد بن مكرم ، كفاية الطالب الرباني، لإلمام أبي الحسنحاشية العدوي على شرح  - ٥٣
 - هـ ١٤١٤ بيروت - يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر : الصعيدي العدوي، تحقيق

 م١٩٩٤
أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن : الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، لإلمام - ٥٤

 الشيخ -الشيخ علي محمد معوض : ماوردي تحقيقحبيب البصري البغدادي، الشهير بال
- هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة.  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت . عادل أحمد عبد الموجود

 م١٩٩٩
 أو منال أو -محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال : درر الحكام شرح غرر األحكام، لإلمام - ٥٥

 .يةدار إحياء الكتب العرب:  خسرو، الناشر–المولى 
محمد بن علي بن محمد الِحصني : الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، لإلمام - ٥٦

دار الكتب : الناشر. عبد المنعم خليل إبراهيم: المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي، تحقيق
 م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣األولى، : الطبعة. العلمية

منصور بن يونس : تهى اإلرادات، لإلمامدقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح من - ٥٧
األولى، : الطبعة. بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، عالم الكتب

 م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤
محمد علي بن محمد بن عالن بن إبراهيم : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، لإلمام - ٥٨

.  لبنان– والنشر والتوزيع، بيروت دار المعرفة للطباعة: البكري الصديقي الشافعي، الناشر
 م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥الرابعة، : الطبعة

الجامعة : الدين والسنن الكونية، أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهاللي، الناشر - ٥٩
 -هـ ١٣٩٢ محرم -  العدد الثالث -السنة الرابعة : اإلسالمية بالمدينة المنورة، الطبعة

 م١٩٧٢فبراير
 اإلمام مالك، لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، الذب عن مذهب - ٦٠

 الرابطة المحمدية -المملكة المغربية : محمد العلمي، الناشر. د: القيرواني، المالكي، تحقيق
: الطبعة) ١٣(سلسلة نوادر التراث -  مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث - للعلماء 
 م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢األولى، 



 

 )٢٨٩١(

أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير : الذخيرة، لإلمام - ٦١
: الطبعة.  بيروت-دار الغرب اإلسالمي: الناشر. محمد حجي وآخرين: بالقرافي، تحقيق

 م١٩٩٤األولى، 
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز : رد المحتار على الدر المختار، المؤلف - ٦٢

 م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة. بيروت-دار الفكر: عابدين الدمشقي الحنفي، الناشر
شهاب الدين محمود بن عبد : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف - ٦٣

.  بيروت–دار الكتب العلمية : علي عبد الباري عطية، الناشر: اهللا الحسيني األلوسي، تحقيق
 هـ١٤١٥األولى، : الطبعة

علي بن محمد بن أحمد، أبي القاسم الرحبي المعروف : روضة القضاة وطريق النجاة، لإلمام - ٦٤
 دار -مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر. صالح الدين الناهي. بابن السمناني، تحقيق د

 م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الثانية، : الطبعة. الفرقان، عمان
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن : إلمامالروض المربع شرح زاد المستقنع، ل - ٦٥

 .عبد القدوس محمد نذير: إدريس البهوتى الحنبلى، خرج أحاديثه
السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير، لإلمام شمس  - ٦٦

 هـ١٢٨٥ القاهرة –الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مطبعة بوالق 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، : سنن الترمذي، ألبي عيسى - ٦٧

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي : أحمد محمد شاكر وآخرين الناشر: تحقيق وتعليق
 م١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥الثانية، : الطبعة.  مصر–الحلبي 

حديث رقم (الخراساني، السنن الصغرى للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  - ٦٨
: الطبعة.  حلب–مكتب المطبوعات اإلسالمية : الناشر. عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق) ٥٧١١
 ١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، 

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني، لإلمام قاسم بن عيسى بن  - ٦٩
 - هـ ١٤٢٨األولى، : الطبعة.  لبنان–ناجي التنوخي القيرواني، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م٢٠٠٧
: أبي عبد اهللا محمد بن علي بن عمر التَِّميمي المازري المالكي، تحقيق: شرح التلقين، لإلمام - ٧٠

الطبعة األولى، : دار الغرب اِإلسالمي، الطبعة: سماحة الشيخ محمد المختار السالمي، الناشر
 م٢٠٠٨



– 

  )٢٨٩٢(

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن : شرح زروق على متن الرسالة، لإلمام - ٧١
:  لبنان، الطبعة–عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧األولى، 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي : الشرح الكبير على متن المقنع، لإلمام - ٧٢

 .الفرج، شمس الدين، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيعالجماعيلي الحنبلي، أبي 
. شرح مختصر الطحاوي، لإلمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق د - ٧٣

:  ودار السراج، الطبعة- عصمت اهللا عنايت اهللا محمد وآخرين، دار البشائر اإلسالمية 
 م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١األولى 

عربية، لإلمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح ال - ٧٤
الرابعة : الطبعة.  بيروت–دار العلم للماليين : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: تحقيق
  م١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧

محمد : محمد بن إسماعيل أبي عبداهللا البخاري الجعفي، تحقيق: صحيح البخاري، لإلمام - ٧٥
 هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة. دار طوق النجاة: ناشرزهير بن ناصر الناصر، ال

محمد فؤاد : مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: صحيح مسلم، لإلمام - ٧٦
  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر. عبد الباقي

ة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزي: الطرق الحكمية، لإلمام - ٧٧
 .مكتبة دار البيان

العدة شرح العمدة، لإلمام عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي  - ٧٨
 .القاهرة- دار الحديث) ٦٨٥: ص(

. العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء - ٧٩
 - ستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض أحمد بن علي بن سير المباركي، األ. تحقيق د

 م١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠الثانية : الطبعة . جامعة الملك محمد بن سعود اإلسالمية
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، لإلمام - ٨٠

: الناشر. الموجود عادل أحمد عبد - علي محمد عوض : أبي القاسم الرافعي القزويني، تحقيق
 م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة.  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت 



 

 )٢٨٩٣(

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، لإلمام - ٨١
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار المعرفة ، الفتاوى الهندية، تأليف لجنة علماء برئاسة 

 هـ١٣١٠الثانية، : الطبعة. دار الفكر: م الدين البلخي، الناشرنظا
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لإلمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  - ٨٢

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، الناشر
ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن : قاسم، لإلمامالعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي ال - ٨٣

علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبي عبد اهللا، عز الدين، من آل الوزير، 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، : شعيب األرنؤوط، الناشر: تحقيق
 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثالثة، : الطبعة

لرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، أبي عبد ا: العين، لإلمام - ٨٤
 .دار ومكتبة الهالل: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: تحقيق

أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، : عيون المساِئل، لإلمام - ٨٥
 دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت .علي محمد إبراهيم بورويبة: دراسة وتحقيق

 م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، : الطبعة.  لبنان–
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة، لإلمام عمر بن إسحق بن أحمد  - ٨٦

األولى : الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبي حفص الحنفي، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة
 هـ١٩٨٦- ١٤٠٦

مز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر، لإلمام أحمد بن محمد مكي، أبي العباس غ - ٨٧
 -هـ١٤٠٥األولى، : الطبعة. شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية

 م١٩٨٥
عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن : فتاوى ابن الصالح، لإلمام - ٨٨

 –عالم الكتب ، مكتبة العلوم والحكم : الناشر. موفق عبد اهللا عبد القادر. د: الصالح، تحقيق
 ١٤٠٧األولى، : الطبعة. بيروت

فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي، لإلمام محمد بن محمد، ابن شَرف الدين الخليلي  - ٨٩
 الشافعي القادري، طبعة مصرية قديمة

 هـ١٣١٠الثانية، : ين البلخي، دار الفكر، الطبعةالفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الد - ٩٠



– 

  )٢٨٩٤(

سليمان بن : فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل، لإلمام - ٩١
 .دار الفكر: عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل، الناشر

 يحيى بن مهران أبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن: الفروق اللغوية، لإلمام - ٩٢
 –للنشر والتوزيع، القاهرة . دار العلم والثقافة: الناشر. محمد إبراهيم سليم: العسكري، تحقيق

 .مصر
أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس : أنوار البروق في أنواء الفروق، لإلمام= الفروق  - ٩٣

 .عالم الكتب: بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الناشر
٩٤ - الِم، لإلمامالفَوِد السبلى قَواِعِد ابِن عع امالِجس عمر بن رسالن بن نصير بن صالح : اِئد

. محمد يحيى بالل منيار. د: الكناني، العسقالني الشافعي، أبي حفص، سراج الدين، تحقيق
 م٢٠١٣ -  هـ ١٤٣٤األولى، : الطبعة.وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر: الناشر

بن سالم ) أو غنيم(ه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لإلمام أحمد بن غانم الفواك - ٩٥
 م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي دار الفكر 

مكتب : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: القاموس المحيط، لمؤلفه - ٩٦
مؤسسة : محمد نعيم العرقسوسي، الناشر:  الرسالة، بإشرافتحقيق التراث في مؤسسة

 م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة.  لبنان–الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
مطبوع بآخر (» الدر المختار شرح تنوير األبصار«قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار علي  - ٩٧

 محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد عالء الدين محمد بن: لإلمام) رد المحتار
 –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : العزيز عابدين الحسيني الدمشقي، الناشر

 لبنان
أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن : قواعد األحكام في مصالح األنام، لإلمام - ٩٨

طه عبد الرؤوف : ملقب بسلطان العلماء تحقيقأبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، ال
  القاهرة–مكتبة الكليات األزهرية : الناشر. سعد

أبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي : القوانين الفقهية، لإلمام - ٩٩
 .الغرناطي

بن محمد بن أبي محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد : الكافي في فقه اإلمام أحمد، لإلمام -١٠٠
 - هـ ١٤١٤األولى، : الطبعة. قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، دار الكتب العلمية

 م١٩٩٤



 

 )٢٨٩٥(

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لإلمام أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  -١٠١
 -الثالثة : الطبعة.  بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر) ٢/٤٧٨(الزمخشري جار اهللا 

 هـ١٤٠٧
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن : اف القناع عن متن اإلقناع، لإلمامكش -١٠٢

 .إدريس البهوتى الحنبلى، دار الكتب العلمية
إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني : كشف الخفاء ومزيل اإللباس، لإلمام -١٠٣

ميد بن أحمد بن يوسف بن عبد الح: المكتبة العصرية، تحقيق: الدمشقي، أبي الفداء، الناشر
 م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : هنداوي، الطبعة

أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، : كفاية النبيه في شرح التنبيه،  المؤلف -١٠٤
دار الكتب : الناشر. مجدي محمد سرور باسلوم: نجم الدين، المعروف بابن الرفعة، تحقيق

 م٢٠٠٩األولى، : الطبعة. العلمية
أيوب بن موسى الحسيني القريمي : ليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لإلمامالك -١٠٥

مؤسسة : الناشر.  محمد المصري- عدنان درويش : الكفوي، أبي البقاء الحنفي، تحقيق
 . بيروت–الرسالة 

محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، لإلمام -١٠٦
: طبعة أولى. لبنان- دار إحياء التراث العربي، بيروت: رماني، الناشرشمس الدين الك

 م١٩٨١ - هـ ١٤٠١: طبعة ثانية. م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦
عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي : اللباب في شرح الكتاب، لإلمام -١٠٧

 . لبنان–ية، بيروت المكتبة العلم. محمد محيي الدين عبد الحميد: الميداني الحنفي، تحقيق
أحمد بن محمد بن محمد، أبي الوليد، لسان الدين : لسان الحكام في معرفة األحكام، لإلمام -١٠٨

 ١٣٩٣الثانية، : الطبعة.  القاهرة–ابن الشِّحنَة الثقفي الحلبي الحلبي، مطبعة البابي الحلبي 
– ١٩٧٣. 

 بن محمد ابن مفلح، أبي إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا: المبدع في شرح المقنع، لإلمام -١٠٩
   األولى، : الطبعة.  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : إسحاق، برهان الدين، الناشر

 م ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨
 –محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، دار المعرفة : المبسوط، لإلمام -١١٠

 م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤بيروت 



– 

  )٢٨٩٦(

. نة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانيةلجنة مكو: مجلة األحكام العدلية، المؤلف -١١١
 نور محمد، كارخانه تجارِت كتب، آرام باغ، كراتشي: الناشر. نجيب هواويني: تحقيق

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو : مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر المؤلف -١١٢
 .يعرف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي، بشيخي زاده

جموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لإلمام محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن الم -١١٣
جامعة أم القرى، . عبد الكريم العزباوي: محمد األصبهاني المديني، أبي موسى، تحقيق

 مكة - مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
:  المملكة العربية السعودية، الطبعة- باعة والنشر والتوزيع، جدة المكرمة  ودار المدني للط

 األولى
أبي زكريا محيي الدين : لإلمام)) مع تكملة السبكي والمطيعي((المجموع شرح المهذب  -١١٤

 دار الفكر: يحيى بن شرف النووي، الناشر
اهللا بن عبد السالم بن عبد : المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، لإلمام -١١٥

 -مكتبة المعارف: الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبي البركات، مجد الدين، الناشر
 مـ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية : الطبعة. الرياض

) ٤/١٢٢(أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي : المحكم والمحيط األعظم، تأليف -١١٦
              األولى، : الطبعة.  بيروت– العلمية دار الكتب: عبد الحميد هنداوي، الناشر: تحقيق
 م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١

أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي : المحلى باآلثار، لإلمام -١١٧
  بيروت–دار الفكر : الظاهري، الناشر

بن المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لإلمام أبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد  -١١٨
: عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي، الناشر

 م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان
المختصر الفقهي، لإلمام محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبي عبد  -١١٩

مؤسسة خلف أحمد الخبتور : حمن محمد خير، الناشرحافظ عبد الر. د: اهللا، تحقيق
 م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥األولى، : لألعمال الخيرية، الطبعة

خليل إبراهم : أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: المخصص، لإلمام -١٢٠
 م١٩٩٦هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة.  بيروت–دار إحياء التراث العربي . جفال



 

 )٢٨٩٧(

دار : الناشر) ٤/٢٠(لك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني المدونة، لإلمام ما -١٢١
 م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥األولى، : الكتب العلمية، الطبعة

علي بن سلطان محمد، أبي الحسن نور الدين : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لإلمام -١٢٢
 -هـ ١٤٢٢ى، األول: الطبعة.  لبنان–دار الفكر، بيروت : المال الهروي القاري، الناشر

 .م٢٠٠٢
مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح، لإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن  -١٢٣

  الهند–الدار العلمية . محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لإلمام مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي  -١٢٤

هـ ١٤١٥الثانية، : الطبعة. م الدمشقي الحنبلي، المكتب اإلسالميشهرة، الرحيبانى مولدا ث
 م١٩٩٤ - 

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبي عبد اهللا، : المطلع على ألفاظ المقنع، لإلمام -١٢٥
. مكتبة السوادي للتوزيع. محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب: شمس الدين،  تحقيق

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة األولى : الطبعة
المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة، لإلمام محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر  -١٢٦

دار الكتب : سيد محمد مهنى، الناشر: الحثيثي الصردفي الريمي، جمال الدين، تحقيق
 م١٩٩٩ -  هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة.  بيروت–العلمية 

 الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن أبي هالل: معجم الفروق اللغوية، لإلمام -١٢٧
مؤسسة : الناشر. الشيخ بيت اهللا بيات ومؤسسة النشر اإلسالمي: تحقيق. مهران العسكري

 هـ١٤١٢األولى، : الطبعة» قم«النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بـ 
عالم : الناشر) ٣/٢٥٠١(معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر  -١٢٨

 م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، : الكتب، الطبعة
أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي : المعونة على مذهب عالم المدينة، لإلمام -١٢٩

المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز : الناشر. حميش عبد الحقّ: تحقيق. البغدادي المالكي
  مكة المكرمة- 

بي محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المغني البن قدامة،  أ -١٣٠
 مكتبة القاهرة) ١٠/١٧٤(المقدسي 



– 

  )٢٨٩٨(

الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزيداني : المفاتيح في شرح المصابيح، لإلمام -١٣١
 لجنة مختصة من :الكوفي الضرير الشِّيرازي الحنَفي المشهور بالمظِْهري، تحقيق ودراسة

دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة . نور الدين طالب: المحققين بإشراف
 م٢٠١٢ -  هـ ١٤٣٣األولى، : الطبعة.  وزارة األوقاف الكويتية- اإلسالمية 

أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب : المفردات في غريب القرآن، لإلمام -١٣٢
 دمشق - دار القلم، الدار الشامية : الناشر.  عدنان الداوديصفوان: األصفهانى، تحقيق

 هـ١٤١٢ -األولى : الطبعة. بيروت
شمس الدين : المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، لإلمام -١٣٣

محمد عثمان : تحقيق) ٦٥١: ص(أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 
 م١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٥األولى، : الطبعة.  بيروت–ر الكتاب العربي دا: الخشت، الناشر

الدكتور : المقدمات الممهدات، لإلمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق -١٣٤
 -هـ ١٤٠٨األولى، :  لبنان، الطبعة–دار الغرب اإلسالمي، بيروت : محمد حجي، الناشر

 م١٩٨٨
لمبدع في شرح المقنع، البن مقلح إبراهيم بن محمد بن المقنع، لموفق الدين ابن قدامة مع ا -١٣٥

.  لبنان–عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبي إسحاق، برهان الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 
 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األولى، : الطبعة

أبي : ممنَاِهج التَّحِصيِل ونتائج لطائف التَّْأِويل في شَرِح المدونة وحلِّ مشِكالتها، لإلما -١٣٦
 م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨األولى، : الطبعة. الحسن علي بن سعيد الرجراجي، دار ابن حزم

أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث : المنتقى شرح الموطإ، لإلمام -١٣٧
 هـ١٣٣٢األولى، : الطبعة. مطبعة السعادة: التجيبي القرطبي الباجي األندلسي، الناشر

تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، : ممنتهى اإلرادات، لإلما -١٣٨
األولى، : الطبعة. مؤسسة الرسالة: الناشر. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: تحقيق
 م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهللا : منح الجليل شرح مختصر خليل، لإلمام -١٣٩
 م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ . بيروت–المالكي، دار الفكر 
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: تحقيق. أبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغْدي، حنفي: النتف في الفتاوى، لإلمام -١٤٠
بيروت /  عمان األردن -مؤسسة الرسالة / دار الفرقان : صالح الدين الناهي، الناشر. د

 ١٩٨٤ – ١٤٠٤الثانية، : الطبعة. لبنان
إبراهيم بن محمد : الدين ابن تيمية، المؤلفالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، لمجد  -١٤١

 –مكتبة المعارف : بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبي إسحاق، برهان الدين، الناشر
 ١٤٠٤الثانية، : الطبعة. الرياض

عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد : نهاية المطلب في دراية المذهب، لإلمام -١٤٢
عبد العظيم محمود / د. أ: تحقيق. ، الملقب بإمام الحرمينالجويني، أبي المعالي، ركن الدين

 م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األولى، : الطبعة. دار المنهاج: الناشر. الديب
محفوظ بن : الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، لإلمام -١٤٣

 ماهر ياسين الفحل، - عبد اللطيف هميم: أحمد بن الحسن، أبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق
م ، اإلقناع في فقه ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥األولى، : الطبع ة. مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

 .اإلمام أحمد بن حنبل
الوسيط في المذهب، لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق أحمد  -١٤٤

األولى، : لطبعة القاهرة، ا–دار السالم : محمد محمد تامر، الناشر، محمود إبراهيم 
 .هـ١٤١٧
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  مقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمـة             
اهللا للعالمين سيدنا محمد بن عبد اهللا الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق، وجعل رسـالته                

  .رحمة لجميع الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  وبعد ،،،

 الوقوف الصحيح على هدى اإلسالم وقيمه الرفيعة التـى تقـيم          هذا البحث أنشد فيه   فإن  
أواصر الصلة بين أفراد األسرة على أساس التراحم، والبعد عن العنف، وبخاصة ذلـك              
التراحم الذى يجب أن يحكم عالقة األزواج بزوجاتهم واآلباء بأبنائهم وبناتهم ، وحتـى              

قات اإلنسانية ما ينغص الحياة أو يكدر الخاطر، فـال          ال يحدث من العنف فى تلك العال      
يستطيع أفراد األسرة فى ظله أن يمارسوا حياتهم وفقاً لما ينتظر منهم أن يقومـوا بـه،               

ما كـان    : ( فإن العنف ما كان فى شيىء إال شانه ، كما جاء فى الحديث عن النبى                
  .)١()الرفق فى شيىء إال زانه ، وال نزع من شيىء إال شانه

والعنف فى ذاته سلوك مرفوض فى ديننا اإلسالمي العظيم ، وصفة كريهـة فـى كـل             
عرف، حيث يمثل ذلك السلوك أذى لمن يمارس ضده فيحس باأللم ويـشعر بـالحزن،               
وقد يمنعه ذلك األذى عن القيام بمهمته التى طلبها اهللا منه، ويعطل لديه القـدرة علـى                 

فكير، وال يستطيع أن يؤدى ما هو منـوط بـه مـن             العطاء واإلنجاز فال يقوى على الت     
الواجبات العامة أو الخاصة، ولهذا حذر اإلسالم من العنف، وطلب مـن المـسلمين أن               
يكونوا على هدى سنته الشريفة فى منعه فال يقسوا أحدهم على اآلخر، وال يتعامل معـه        

  .بالعنف، حتى ولو صدر منه 

                                         
 .٢٥٩٤ ، حديث رقم ٤/٢٠٠٤ باب فضل الرفق -٢٣الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ،  ) ١(

 
 

 
  لدراسات السكانيةمدرس الفقه بالمركز الدولي اإلسالمي ل

   جامعة األزهر–وكيل كلية الشريعة والقانون 
 



– 

  )٢٩٠٢(

سالمي والطب والقانون من العنف ضد المرأة       موقف الفقه اإل  ( : وتحت عنوان البحث    
 تتفرع الموضوعات وتتنوع على نحو يغطى المسائل األساسية والقـضايا        )داخل األسرة 

الموضوعية التى يتكون منها،  والتى تعالج موضوعات العنف ضد المرأة وفقا لتدرجها             
 إطار تلك الرحلـة  العمرى لتبدأ معها منذ بواكير حياتها وحتى نهاية عمرها المديد، وفى 

العمرية تمت معالجة أنواع العنف التى تمارس ضدها ووضع الحلول اإلسالمية الكفيلـة       
بمعالجتها ووضع حٍد لنهايتها، وذلك كالتميز بين الذكر واألنثى فـى األسـرة ، وفـى                
ممارسة العادات الضارة ضد األنثى، كالخفاض أو ما يعرف بختان اإلناث والذى فـى              

نتهاكاً أو تشويها لبدن األنثى، وذلك بقطع أجزاء على درجـة كبيـرة مـن      حقيقة أمره ا  
األهمية والتأثير على كيانها وحياتها اآلتية والمستقبلية، ومن ذلك تزويج األنثى مبكـراً،             
وقبل أن تصل إلى السن الذى تكون به أهال لتحمل أعباء الزواج والمسئولية عنه وعـن           

اتقها بمجرد أن يتم عقده، ومنها مـا يتعلـق بـالزوج،            أداء الواجبات التى تلقى على ع     
ومنها ما يتعلق بالواجبات األسرية، وهموم اإلنجاب من الحمـل والـوالدة واإلرضـاع     
والتربية والعناية وهى مسئوليات كبيرة ال تقدر على القيام بها إال من وصل سنها حـدا                

 –وبعد رحلتهـا فـي الحيـاة    يكتمل فيه بناء بدنها ويتم فيه نضجها النفسى والروحي ،   
 تحرم من الميراث الذي فرضه اهللا تعالى لها ، فكان ال بد من بيـان  –طالت أم قصرت  

  .موقف الفقه اإلسالمي والقانون من هذا العنف 
  خطة البحث

هذا ، وقد اقتضت هذه الدراسة أن ُأقَسم البحث إلى مقدمة وستة مباحث وخاتمة على 
  :النحو التالي 

 . في أهمية الموضوع ، ودواعي الكتابة فيه :المقدمة  - 
  . التعريف بالعنف وأنواعه وأسبابه :المبحث األول  - 
 . النوع وموقف الفقه اإلسالمي منه التمييز بين األوالد بسبب:ثاني  ال المبحث - 
 . ختان اإلناث وموقف الطب والفقه اإلسالمي والقانون منه :المبحث الثالث  - 
 .طب والفقه اإلسالمي والقانون منه  المبكر وموقف ال الزواج:المبحث الرابع  - 
  . موقف الفقه اإلسالمي والقانون من العنف في إطار الزواج:المبحث الخامس  - 
 . موقف الفقه اإلسالمي والقانون من حرمان المرأة من الميراث:المبحث السادس  - 
 . في نتائج البحث وأهم التوصيات :الخاتمة  - 

    وباهللا التوفيق ،، 
  



 

 )٢٩٠٣(

  المبحث األول
  التعريف بالعنف وأنواعه وأسبابه

  :مفهوم العنف 
، العين والنون والفاء أصل صحيح يدل على خالف ) عنُف( من :في اللغة  - 

العنف ضد الرفق ، تقول عنُف يعنُف عنفاً فهو عنيف : الرفق ، قال الخليل 
 .)١(إذا لم يرفق في أمره

 : منها بتعريفين فله تعريفات عدة ، نكتفي : أما اصطالحاً - 
ضد اآلخرين داخل األسرة أو خارجها ى  أو قهرى هجومىنمط سلوك هو )١

  العنف أشكاالً عديدة فهناك العنفويأخذ  بانفعاالت وتوتراً مصحوب
 .)٢(ى والسياسي والمجتمعى المدرساألسرى و

هو مصطلح مناف للرفق ، ويقصد به القيام بأمر مدمر ، أو مؤذ من قبل  )٢
 .ة من األفراد ضد اآلخرين فرد أو مجموع

  :العنف المبنى على النوع االجتماعى
أى فعل ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم : "يعرفُ العنف المبنى على النوع االجتماعى بأنه

عنه أذى، أو معاناة جسدية، أو جنسية، أو نفسية للمرأة، بما فى ذلك التهديد باقتراف 
التعسفى من الحرية ، سواء وقع ذلك فى الحياة مثل هذا الفعل أو االكراه أو الحرمان 

   .)٣("العامة أو الخاصة
تهتم الدراسات االجتماعية الحديثة برصد وتحليل ظواهر العنف القائم على النوع 
االجتماعى والتى يشيع أغلبها فى الدول النامية حيث ترتفع معدالت الفقر واألمية 

نتشار الخرافات والعادات والتقاليد غير ومعها تزداد ظواهر االستغالل االقتصادى وا
  .)٤(روح وتفاسير ضيقة للنصوص الدينية شنالصحيحة كما تظهر فيها فى بعض األحيا

                                         
 مجمع اللغة ٢/٦٣١المعجم الوسيط م ، و١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ دار الفكر - ٤/١٥٨معجم مقاييس اللغة البن فارس  )١(

 . الناشر دار الدعوة –العربية 
  .٢٦العنف ضد المرأة ، ص )٢(

  .١٩٩٥تعريف منظمة األمم المتحدة  ) ٣(
 . ، وما بعدها ٢٦موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة ص)٤(



– 

  )٢٩٠٤(

وقد حاولت مراكز البحث والمنظمات العالمية حصر كافة أنواع العنف القائم على 
  :أساس النوع وحددتها أربع مجموعات من المظاهر والسلوكيات وهى

االعتداء البدنى واإلجبار على ( سلوكيات العنف الجسدى :ولى المجموعة األ -
  ).اإلجهاض، أو الحرمان من الطعام والدواء

واالغتصاب، ، التحرش الجنسى( العنف الجنسى ويتضمن :المجموعة الثانية  -
  ).والدعارة، وختان اإلناث، وزواج القاصرات، واعتزال الزوجات

ويظهر أحياناً فى شكل فرض : واالقتصادى  العنف االجتماعى :المجموعة الثالثة  -
الوصاية على االختيارات الشخصية، والمنع من استكمال فرص التعلم، أو 

 ءالحصول على عمل، وإجبار الضحية على عمل غير مشروع، والتهديد بإيذا
األطفال كنوع من الضغط النفسى واالجتماعى على أحد الوالدين، وأخيرا جرائم 

  .عنف االقتصادى الحرمان من الميراثالشرف، كما يضم ال
ويشمل التخويف واإلرهاب بالتصريح والتلميح :  العنف النفسى:المجموعة الرابعة -

ووصم الضحية بالشرود أو الجنون، أو معاملتها معاملة سيئة، أو اإلهمال الكامل 
  .لوجودها ودورها ومكانتها فى الحياة

مان المرأة من حقوقها السياسية أو حر السياسى ويشمل  العنف:المجموعة الخامسة -
 .النزاع المسلح بين الدولاستغاللها فى 

  :أسباب العنف  
 :للعنف أسباب متعددة منها ما يلى

 .الفقر والبطالة  )١
 .ىغياب الوازع الدين )٢
 . ىالتفكك األسر )٣
للرجل وأنها بحاجة إلى  تابعة  تنظر للمرأة على أنهاى التالثقافة االجتماعية )٤

  .توجيه
  .سلوك عادى تنظر إلى العنف على أنه ى التاهيم السائدةالمف )٥
نفعالية أو السلوكية أو األشخاص الذين األمراض النفسية كاالضطرابات اال )٦

ون للعنف كأسلوب لحل أ المخدرات والكحول يلجىيتعودون على تعاط
 .مشكالتهم



 

 )٢٩٠٥(

 . اإلساءات االجتماعية التى القاها الجيل السابق للجيل الالحق تصدير )٧
 . تشجع المرأة أن تكون سلبيةىجتماعية التالعادات والتقاليد اال )٨
 .افتقاد آداب التحاور بين األطراف المختلفة فى المجتمع )٩

  . )١(طبيعة مرحلة البلوغ والمراهقة وما يرافقها من مشكالت سلوكية وجسدية )١٠
 المبحث الثاني

  التمييز بين األوالد بسبب النوع وموقف الفقه اإلسالمي منه
  : اإلسالمي من التمييز بين األطفال بسبب النوع الفقه وقفم

من أخطر الظواهر الضارة باألوالد التمييز بينهم ، وكانت نظرة بعض الناس إلى 
األنثى فى المجتمع الجاهلى نظرة خاطئة، امتد فيها الخطأ إلى درجة الظلم واإلجرام، 

اً وسبة فى حياتهم ، ومن ذلك حيث أصبحت حياتها رخيصة، بل تمثل عبئاً ثقيالً وعار
 ٍَُِّّّّنئ : ما حكاه القرآن الكريم إنكارا لتلك النظرة قال اهللا تعالى

 يت ىت زتمتنت يبرت ىئيئربزبمبنبىب نئ ّٰرئزئمئ
  .)٢( مئىفيفىق رثزثمثنثىثيث

ولقد جاء اإلسالم بهدِيه الواضح، فأرسى منهج الحق والعدل، وأقام أسس اإلصالح فـى           
مة، وكانت النظـرة اإلسـالمية الحانيـة       شتى المجاالت، للفرد واألسرة، والمجتمع واأل     

لطفولة األنثى البريئة، تشع تألقاً وهدى وتكشف عن تلـك النزعـة العدوانيـة والظلـم                
  .الفاضح، الذى تدهورت إليه البشرية فى تلك الحقبة المظلمة

لقد رفع اإلسالم الظلم عن البنات، ذلك الظلم الذى وصل إلى حد أن يحمل بعض الناس                
  .رة على ذراعيه ليدفنها حية فى الترابابنته الصغي

أية قسوة هذه القسوة؟ وأية صورة من الغلظة تلك الصورة المهولة؟ ماذا يكون حسابهم 
 نئ : قال اهللا تعالى. وعقابهم يوم أن يؤاخذهم اهللا على ظلمهم الكبير وعدوانهم الخطير

  .)٣ ( مئيئربزبمب مئنئىئ زئ
سباب األمن واالستقرار مـا يكفـل الحيـاة    لقد حرم اإلسالم وأد البنات، وهيأ لهن من أ        

المطمئنة، وقرر لهن الحقوق العادلة، واإلنصاف التام ووعد على ذلك بـدخول الجنـة              

                                         
  .٣١موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة ص)١(

 .٥٩ ،٥٨ن  اآليتا-سورة النحل) ٢(

 .٩،٨ اآليتان –سورة التكوير ) ٣(



– 

  )٢٩٠٦(

 )١(من عال جـاريتين   : ( قال رسول اهللا      :  قال - رضى اهللا عنه     -فعن أنس بن مالك   
ـ  : ( ، وضم أصابعه، وفى رواية )حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو       اريتين من عـال ج

 رضـي   –، وعن ابن عباس     )٢(وضم إصبعيه   ) حتى يدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين      
من كانت له أنثى فلم يئدها ، ولم يهنها ، ولـم        : ( قال رسول اهللا    :  قال   –اهللا عنهما   

  ٣)يفضل أوالده الذكور عليها ، أدخله اهللا الجنة
 مدى مكانة من يعول البنات، إنه وهنا نقف على القيمة العالية لتربية البنات، وعلى

، قريب من رحمة اهللا، آمن من عذابه إذا استقام على الحق قريب من رسول اهللا 
  .وأدى واجبه نحو بناته تربية وعناية ورعاية

وإذا كانت العادات الجاهلية قد انتهت بانقضاء عهدها ، إال أن هناك بعض الرواسب 
إذا جاءت له أنثى، فال يفرح لها كما يفرح تتمثل فى تبرم بعض الناس واشمئزازه 

للذكر، ويستقبلها من أول وهلة على مضض، وال يقتصر األمر على هذا الحد فحسب؛ 
بل إن بعضهم يتبرم بزوجه ويسىء معاملتها وقد يطلقها، وكأن هذا األمر بيدها، مع أنه 

 مج حج نئ الى ويقول الحق تبارك تع- سبحانه وتعالى–ال يملكه إال الخالق القادر 
 مظ حط مض خض حض جض مص جحمحجخمخجسحسخسمسحصخص

  . )٤( مئحكخك جغمغجفحفخفمفحقمقجك مع جع
واإلنسان العاقل الذى يؤمن  باهللا حق اإليمان هو الذى يفرح لألنثى كما يفرح للذكر، 
ويعلم أن فى إرادة اهللا وحكمته الخير كل الخير، وأن هذا األمر بيد اهللا تعالى وحده 

  .وهو على كل شئ قدير
 عن روح اإلسالم، المترسبة فى النفوس الضعيفة كراهة البنات، ومن الصور البعيدة

 هو الذى – سبحانه وتعالى –مع أن اهللا . وسوء معاملة الزوجة بسبب إنجاب البنات
يصور الخلق فى األرحام، من ذكورة أو أنوثة، ومن بياض أو سواد، وهكذا، قال 

، ويثيب )٥( مئيقاكلكمكىكيكملىل يثىفيفىق ىث مثنث نئ سبحانه
                                         

 ).البنتان(والمقصود بالجاريتين )   ١(
 .٤٦٣١، ح٢٠٢٨-٤/٢٠٢٧فضل اإلحسان إلى البنات ، :  باب– كتاب البر –رواه مسلم  فى صحيحه   ) ٢(

دار .  ، ط٥١٤٦ حديث رقم ٣٤٠ و ٤/٣٣٩ باب فضل من عال يتيماً – كتاب األدب –أخرجه أبو داود في سننه  )٣(
 .الريان

 .٥٠،٤٩ اآليتان –سورة الشورى )   ٤(

  .٦ اآلية -سورة آل عمران  )  ٥(



 

 )٢٩٠٧(

 خلملنئ  :أو أنثى على عمله الصالح، قال اهللا تعالى اهللا كل ذكر
 يه ىه ينجهمه جنحنخنمنىن يم ىليلجمحمخمممىم

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ميىيييٰذ حيخي جي
 نبىب زبمب يئرب ىئ زئمئنئ رئ ُِّّّٰ َّ
  .)١( مئ يب

ومن هذه الصور التمييز بين البنين والبنات فى التغذية والتعليم بحيث ال تنال الفتاة 
رتب على ذلك من آثار نصيبا مساويا لنصيب أخيها الذكر فى هذا المجال مع ما يت

من كان له ثالث بنات أو ثالث أخوات : (قال رسول اهللا . صحية ونفسية واجتماعية
 أو بنتان أو : فسأله بعض الصحابة،يغنيهن اهللا فله الجنة البتة فعلمهن وأدبهن حتى

 .)٢() أو بنتان أو أختان : فأجاب،أختان يارسول اهللا

  :األوالد بسبب النوعالعالج اإلسالمي لمنع التمييز بين 
على الرغم من أن اإلسالم أنصف كال من الذكر واألنثى وحرم العادات السيئة من وأد 
البنات وبغضهن، كما حرم الرواسب األخرى من كراهية والدة البنات وسوء معاملة 
الزوجة بسبب ذلك، فقد بقى شىء آخر من تلك الرواسب ، قد يكون أكثر انتشارا فى 

مية، ويجب على كل مسلم معالجته، ذلك هو تفضيل الولد الذكر على البيئة اإلسال
، ويظهر ذلك واضحا إذا وجد  كان ولد واحد مع مجموعة من البنات، فيجعل )٣(األنثى

األب أو األم للولد معاملة خاصة ، وهذا يتنافى مع مبادئ اإلسالم، والعدل بين األبناء 
يدل  لنشأة، وقد نادى اإلسالم بالعدل بين األبناءمطلوب ، وله ثمرته وأثره فى التربية وا

أعطانى أبى : ( قال – رضى اهللا عنه -على ذلك ما روى عن النعمان بن بشير 
  فأتى رسول اهللا  ال أرضى حتى تشهد رسول اهللا : عطية، فقالت عمرة بنت رواحة

 يا إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتنى أن أشهدك : (فقال

                                         
  .١٩٥ من اآلية -سورة آل عمران ) ١(
، وأخرجه محمد بن راشد في جامعه باب نفقة        عن ابن عباس   ١٣/٤٤شرح السنة ألبى محمد الحسينى الباخورى       ) ٢(

 .هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية –العلمي بباكستان  ، الناشر المجلس ١٠/٤٥٨الرجل على أهله 

  . وما بعدها ٣٦موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة ص)٣(



– 

  )٢٩٠٨(

فاتقوا  اهللا : ال، فقال النبى : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال: رسول اهللا، قال
  .)١() فرجع فرد عطيتـه: واعدلوا بين أوالدكم، قال

وأيضا فإن من األمور التى ال تتفق مع عدالة اإلسالم ما نراه فى بعض البيئات من 
وهذا مخالف لقول اهللا . لحقيقىحرمان األنثى من الميراث أو إعطائها أقل من نصيبها ا

 جن يم ىم مم خم حم جم يل خلملىلنئ :  تعالى
  .)٢( مئيهجي ىه  مه جه ين ىن من خن حن

فإذا أضفنا إلى ذلك أن نصيب األنثى فى بعض الحاالت يكون أكبر من نصيب الذكر، 
 ال تحجب حجب حرمان بمعنى أنها ال تمنع من الميراث بأى - أنثى–وأن األم وهى 

دى إنصاف اإلسالم لألنثى وعدالته فى تقرير الحقوق أدركنا م. حال من األحوال
 رن مم ام ىليل مل يك ىكنئ المقررة لها، يقول اهللا تعالى 
 مئ خئ حئ جئ زيمينيىييي ٰىري ين زنمنننىن
 جس مخ جخ مح مججح حج هتمث مت جتحتخت مبهب هئجبحبخب
 حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس
 هلجمحمخم مل حلخل جل    مك  لك خك جكحك مق مفحق خف
  .)٣ ( مئ خن جنحن مم

لناس جميعا فى الواجبات والحقوق العامة، ألنهم عبيد هللا إن أحكام اإلسالم تسوى بين ا
 مق حق مف جفحفخف نئ ال يستثنى من هذه العبودية أحد، يقول اهللا تعالى

  .)٤( مئخلملهل حل لكمكجل جكحكخك
 حم يلجم خلملىلنئ : وألنهم من أب واحد وأم واحدة يقول اهللا تعالى

 خي حي جي ىهيه جهمه خنمنىنين حن جن يم ىم خممم
هم بسبب اختالف الجنس أو ، فال مجال للتمييز بين)٥( مئٌٍّّ ٰى ٰر ييٰذ ميىي

  .النوع أو اللون أو الدين أو اإلعاقة أو المال أو أى سبب آخر

                                         
 .ط٢٥٨٧ ح٥/٢١١اإلشهاد فى الهبة، :  باب– كتاب الهبة –رواه البخارى فى صحيحه  ) ١(

 .٧ اآلية –سورة النساء )  ٢(
 .١١ اآلية -سورة النساء )  ٣(

 .٩٤-٩٣يتان  اآل-سورة مريم )   ٤(

 .١ من اآلية -سورة النساء )   ٥(



 

 )٢٩٠٩(

  المبحث الثالث
  ختان اإلناث وموقف الطب والفقه اإلسالمي والقانون منه

 ختان اإلناث من المنظور الطبي
كـون  ختان اإلناث هو أحد السلوكيات والتقاليد الضارة التى يعتقد أنها  تُِعـد الفتـاة لت               

امرأة، وإن كان سن الختان يتفاوت كثيرا ما بين ثقافة وأخرى، ففـى بعـض الثقافـات        
تختن الفتيات فى السنوات األولى من الطفولة، بينما قد تتأخر عملية الختان فى ثقافـات               
أخرى حتى تبلغ الفتاة سن الزواج، أى حين تصبح بين الرابعة عشرة، والسادسة عشرة              

  .)١(الفتيات فى الغالب بين سن الرابعة والحادية عشرةتقريبا،  ويجرى ختان 
 أنواع ختان اإلناث: 

على الرغم من أن كثيرا من الدراسات تشير إلى وجود أنواع عديدة مختلفـة مـن                
  :ختان اإلناث، إال أنه يمكن تصنيفها إلى ثالثة أنواع 

 . كله فى هذه العملية يتم قطع جزء من البظر أو:  قطع البظر  :النوع األول -
 . إزالة البظر والشفرين الداخليينفى هذه العملية تجرى:  االستئصال:النوع الثانى -
وفى هذه العملية، تتم إزالة البظر، إضافة       ): رتق المهبل (   الخفاض     :النوع الثالث  -

إلى الشفرين الصغيرين، ثم يلى ذلك شق الشفرين الكبيرين لخلق رقعتين بـارزتين     
ما ملتصقتين عن طريق ربط الرجلين معـا حتـى يلتئمـا            يتم رتقهما معا وإبقاؤه   

 .مكونتين غطاء من الجلد يغطى فتحة البول والجانب األكبر من المهبل
 هو غير مصنف ويشمل األشكال التى لم تذكر ومنها ثقـب وكـى              :النوع الرابع  -

  .البظر
 وعندما تضع المرأة التى ختنت بهذا النوع من الختان عن طريق المهبل أو يجـرى      
لها عملية جراحية مهبلية يحتاج الطبيب إلى شق العجان حتى يمكن والدة الطفل أو              
إجراء العملية وفى أغلب األحوال تطلب السيدة التى وضعت أو ُأجريت لها العملية             
الجراحية تحت ضغط من أسرتها والدائرة المقربة منها بإعادة عملية رتق العجـان             

ل إهداراً لكرامة المرأة وآدميتها إضافة إلى ما        وهذا يسمى بإعادة الخفاض وهذا يمث     
تتضمن من مخاطر صحية وفى بعض البلدان التى حرم فيها الختان كثيرا ما يقـوم          
مقدمو الخدمات الصحية إلجراء الختان تحت إدعاء تقليل المخاطر إال أن هذا عير             

                                         
  .٤٩موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة ص)١(



– 

  )٢٩١٠(

صحيح حيث حدثت وفيات ألطفال ُأجرى لهم ختان بواسـطة مقـدمى الخـدمات              
صحية كما أن إجراء الختان بواسطة األطباء يعتبر إخالالً ونقصاً للمواثيق الطبية            ال

واألخالقية وللقوانين وتساعد على استمرار إجراء الختان لإلناث بدالً من استئصاله           
  .)١(تماماً

 مضاعفات الختان ومضاره:  
لـى  أثبت العلم أن عملية الختان لها مضاعفات كثيرة وتنقسم هـذه المـضاعفات إ             

  :قسمين
  :مضاعفات قد تحدث أثناء عملية الختان :  أولهما -
 .آالم شديدة مكان الجرح ) ١
النزف الشديد الناتج من تهتك األوعية الدموية وتهتك أجزاء الجسم المجـاورة             ) ٢

 .لمكان إجراء العملية
 .حدوث التهابات شديدة بالجرح قد تؤدى إلى تسمم دموى ) ٣
 .للنزيف الشديدقد تحدث صدمة تؤدى إلى الوفاة نتيجة  ) ٤
نتيجـة  ) س(قد يحدث انتقال لعدوى مرض اإليدز أو التهاب الكبـد الوبـائى              ) ٥

 .لتلوث اآلالت بالدم
  :  مضاعفات ومخاطر صحية مستمرة وبعيدة المدى:ثانيهما -  
  :بالنسبة للمرأة) ١(

 ).نتيجة لتكون الندب(تشوهات وتليف حول منطقة الجرح   )أ 
 .حة المهبلتليف يؤدى إلى انكماش وضيق فى فت  )ب 
 .آالم عند التبول والتهابات مجرى البول والسلس البولى واالحتباس البولى  ) ج 
تلوث الجرح يؤدى إلى التهابات وآالم مزمنة بالحوض، وقد يؤدى إلى حدوث              ) د 

 .العقم
ضيق شديد فى فتحة المهبل يؤدى إلى صعوبة فى الوالدة والحاجة إلى قطـع                ) ه 

 .ى إجراء عملية قيصريةوتوسيع منطقة العجان وقد يصل األمر إل

                                         
  .٥٠المرجع السابق ص   )١(



 

 )٢٩١١(

طول فترة الوالدة مما يؤدى إلى الضغط على منطقة المثانة واألنسجة المحيطة   )و 
فتحة بين مجرى البول (وتنتهى بتهتك األنسجة وتكون الناسور البولى 

 ).فتحة بين المهبل والمستقيم(أو الناسور الشرجى ) والمهبل
ت السن نتيجة لعدم النضج زيادة نسبة الوالدات المتعسرة فى اإلناث صغيرا  )ز 

الكامل مع وجود تشوهات فى فتحة المهبل والمنطقة المجاورة نتيجة إجراء 
 .عملية الختان

 .عدم التوافق الجنسى بين الزوجين وما يتبعه من مشكالت  )ح 
  :بالنسبة للمولود)  ٢ (

مما يؤدى إلى  زيادة نسبة إصابة نسيج ) الوالدة المتعسرة(طول فترة الوالدة   )أ 
 . أو الوفاةالمخ

زيادة نسبة انخفاض أداء األجهزة الحيوية لألطفال عقب الوالدة  ووفيات   )ب 
وزيادة نسبة حاجة األطفال إلى الرعاية الطبية فى ال حديثى الوالدة، األطف

  .)١(العناية المركزة
  :موقف الفقه اإلسالمي من ختان اإلناث

اش من جهات متعددة من الموضوعات التي كَثُر فيها النقإلناث موضوع ختان ا
 فوائده ومضاره، وعلماء االجتماع ىوتخصصات مختلفة، فترى األطباء مختلفين ف

  . مشروعيتهصحةكذلك، والفقهاء أيضاً مختلفون حول 
 نقف على مدى ىولك .اول الموضوع من الناحية الشرعيةأتن سيوأياً ما كان األمر، فإنن

 تقع ى التصرفات الت–ه القطعوعلى وج– ختان اإلناث يلزم أن نعرف ةمشروعي
  ".ختان"وتوصف بأنها 

 تمارس ختان النساء تختلف فيما بينها؛ ى أن الدول التوتشير اإلحصائيات الدولية إلى
الشفرين الصغيرين، ومنهم و بقطع البظر فقط، ومنهم من يقطع البظر ىفمنهم من يكتف

فعال يصفونها بأنها ختان  وكل هذه األ،من يقطع البظر والشفرين الصغيرين والكبيرين
 ىجنسلعضو  تشويه أنهاتوصف وصفها الصحيح ، وهى ليست ختانا، وإنما للبنات

  .)٢( من فعل ذلكتوجب العقاب الجنائى والمالى  اإلسالم ىلإلناث، وهو جريمة ف
                                         

 .٥١جمال أبو السرور وموقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة ص. د.أ)١(

  .٥٢موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة ص)٢(



– 

  )٢٩١٢(

 على قطع البظر أو االقتصارذلك أننا إذا نظرنا إلى أخف فعل من هذه األفعال وهو 
ألن هذا العضو عند .  لدى المرأةى قد قطعنا جزءاً من عضو جنسبعضه، نجد أننا

 له حشفة مثل الرجل، غاية األمر أن حجمه ىالمرأة مثله عند الرجل عضو اسفنج
فهل قطع . ، فإذا قطعناه أو جزءاً منه فكأننا قطعنا ذكر الرجل أو جزءاً منه)١(صغير

إن ختان ! ألعضائه التناسلية؟ أم هو تشويه ى أو جزٍء منه هو ختان للصبىذكر الصب
 الحشفة فقط، ولم يقل أحد بقطع الحشفة أو ى تغطىالولد عبارة عن قطع الجلدة الت

  .العضو كله
 للمرأة أو ىقطع لعضو جنسهو وكذلك الحال بالنسبة للبنت، فقطع البظر أو جزٍء منه 

  .قطع لحشفته
 ىف بأنه جريمة يعاقب فاعلها فولم يقل أحد من الفقهاء نهائياً أن هذا ختان، وإنما يوص

عليه الدية إن فعله وأمكن القصاص منه، واإلسالم، ويقتص منه إن فعل ذلك عمداً 
  . خطأ

أننا نستبعد الصورتين األخريين، فهما أشد بالء ويمثالن اعتداء فومن باب األولى 
 والرحمة فاضحاً على جسد المرأة ال يتناسب نهائياً وأدنى درجة من العلم واألخالق

  .واإلنسانية
 تقع ظلماً على أجساد ىومن هنا، فإننا من البداية نستبعد تماماً هذه الممارسات الت

  .الفتيات بال رحمة، وال يليق بعاقل أن ينسب ذلك إلى دين أو ثقافة
  :للبس في الحكم الشرعي لختان اإلناثاسبب 
ويحدث من انتهاكات  عدم إحاطة علماء الشريعة بما حدث ى المشكلة فسببيتمثل 

، والخجل من إعالنه مع أن سالف البيان على النحو" ختان البنات"للفتيات تحت مسمى 
: السكوت عن ذلك سكوت عن الحق والسكوت عن الحق ال يجوز يقول اهللا تعالى

  .)٢( مئيئ ىئ مئنئنئ 

                                         
؛ نحـو  ١٦الحميد، ص  أحمد رجاء عبد .على عادة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، د       للقضاءنحو رؤية بديلة      ) ١(

 .٢٤أحمد رجاء عبدالحميد، ص. د. أو جمال أبو السرور،  .د.القضاء على عادة ختان اإلناث، أ

 .٣٥ جزء من اآلية  –سورة يونس )  ٢(



 

 )٢٩١٣(

هم بل إن كثيراً منيطلعوا على نماذج مختلفة من الختان ن فقهاء الشريعة لم أإلى جانب 
  .)١( هذا العضوىمنها ولم يتأمل فير حتى مع زوجته لم 

 ال ىوالذ– تقطيع جسم المرأة على النحو سالف البيان ىكذلك من األسباب المهمة ف
 السائد لدى بعض الناس وهو أن قطع هذه األجزاء الخاطئ هو الفهم - يعرفه العلماء

ى اإلنحراف تحت ضغط  إليخفف الرغبة الجنسية عند الفتاة حتى ال تكون مدفوعة
الشهوة مع أن هذا ليس له أى أساس علمى حيث إن الشهوة يكون مصدرها المخ 

  .والعوامل االجتماعية المختلفة التى تتحكم فيها وهو أمر جعله اهللا فى الرجل والمرأة
وقد جعل الخالق عز وجل قضاء الشهوة حقاً للرجل والمرأة على السواء ولذلك وجه 

إذا جامع ":   يقول النبى  إلى األنس باآلخر حتى يقضى شهوته كال من الزوجين
  . )٢(" حاجتهاىالرجل أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته فال يعجلها حتى تقض

 واستثارة شهوتهن الزوجات على مالطفة األزواج  اإلسالم يحثوتحقيقاً لهذا المعنى 
 ) ٣( "تقع البهيمةعلى امرأته كما ال يقعن أحدكم  ": قبل الجماع، حيث قال رسول اهللا 

وإذا كان ذلك مطلوباً شرعياً فإن البظر الذى يقطع فى الختان هو أداة تحقيق هذا . 
  .المطلوب الشرعى ومن هنا وجب بقاؤه

                                         
 ولم ير قبض رسول اهللا  "- اهللا عنهاىرض- عن عائشة ىوإال أن األولى أال ينظر لما ر: قوله": ىقال الزيلع   )١(

تبيين الحقائق شـرح كنـز الـدقائق،    (، وهذا من مكارم األخالق فال يدل على تحريم النظر لما قلنا"  ولم أر منه   ىمن
  ).ىللزيلع

، فتنال من  ويستحب أن يالعب امرأته قبل الجماع؛ لتنهض شهوتها         " ١٠/٢٣٢،٢٣٣، البن قدامة،    ى المغن :راجع٢)(
ال تواقعها إال وقد أتاها من الشهوة  ": أنه قال ى عن عمر بن عبد العزيز، عن النبىوقد رو. لذة الجماع مثل ما ناله

نعم، إنك تقبلها، وتغمزها، وتلمسها، فإذا رأيت أنه قد         : "؟ قال ىوما ذلك إلي  : قلتُ". مثل ما أتاك، لكيال تسبقها بالفراغ     
قال رسول :  عن أنس بن مالك، قالىفإن فرغ قبلها كُِره له النزع حتى تفرغ؛ لما رو". قعتهاجاءها مثل ما جاءك، وا

 ذلك ضرراً ى وألن ف،  حاجتهاىإذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ، ثم إذا قضى حاجته، فال يعجلها حتى تقض":  اهللا 
  ".عليها، ومنعاً لها من قضاء شهوتها

 .٣٧٢:٥ إتحاف السادة  المتقين للزبيدى – ٥٢:٢اقى المغنى عن حمل األسفار للعر)٣(



– 

  )٢٩١٤(

  : فى ختان اإلناثأقوال الفقهاء
 ، وذهب )١(تعددت أقوال الفقهاء في حكم ختان اإلناث فذهب األحناف إلى أنه مكرمه 

 ، وذهب الحنابلة إلى أنه )٣(، وذهب الشافعية إلى أنه واجب) ٢(الكية إلى أنه مندوبالم
  .) ٤(مكرمة غير واجب

ولقد تناول الفقهاء القدامى تعريف الختان فى كتبهم ومن مطالعة ماذكروه فى ذلك يبدو 
 هو :  ىقال الماورد أنهم يقصدون به قطع الجلده وليس قطع العضو التناسلى الخارجى

  .)٥("قطع جلدة تكون أعلى فرجها كالنواة أو عرف الديك
  .وآراء الفقهاء األربعة تدل على مشروعيته 

بعدة أحاديث ، نذكر منها ما وقد استدل  القائلون بمشروعية الختان على قولهم بالسنة 
  :يلي
 أن ى حيث رو الموضوعى هذا  وهو من أشهر األحاديث ف:حديث أم عطية )١

، فإنه أسرى للوجه وأحظى ى وال تنهكىيا أم عطية أشم": هال قال رسول اهللا 
 . المكان عالياًىبقإ ى شيئاً قليالً، أو أشمى خذى أى  أشمومعنى  ،)٦("عند الزوج

ويجاب عن هذا االستدالل بأن هذا الحديث روي من طرق متعددة كلها ضعيفة ، وهي 
  :على النحو التالي 

 وأبونعيم من حديث الضحاك بن قيس، ى والبيهقىفقد رواه الحاكم والطبران  ) أ
)  عبدالملك بن عميرىأ( وقد اختلف فيه على عبدالملك بن عمير فقيل عنه

 .ىعن الضحاك وقيل عنه عن عطية القرظ

                                         
 . الطبعة األولى – ١/٦٣شرح فتح القدير على الهداية البن الهمام )  ١(

 – ١٥٢و ٢/١٥١الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك ألبي البركات أحمد بن محمد الدردير )٢(
 .طبعة دار المعارف 

 . طبعة دار الفكر – ١/٣٠٠ للنووي المجموع شرح المهذب)٣(

 . طبعة مكتبة القاهرة – ١/١١٥المغني البن قدامة )٤(

 النهى، البن ى معونة أولى؛ وتعريف الحنابلة ف   ١/٢٧٣،  ىللعين  البناية شرح الهداية،     ىتعريف الحنفية ف  :  وراجع)٥(
 . ١/٢٢١ نيل األوطار ى فىالشوكان و. ١/٢٤٧النجار، 

 ، وقال أبو ٥٢٧١ حديث رقم ٤/٣٧٠ باب ما جاء في الختان –كتاب األدب   : أبو داود في سننه     الحديث أخرجه    )٦(
 قال أبو داود وليس هو بالقوى وقد روى مرسـالً  –روى عن عبيد اهللا بن عمرو عن عبدالملك بمعناه واسناده   : داود  

 كتاب األشربة باب السلطان يكـره  ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى  
 . وقال هذا حديث ضعيف ٨/٣٢٤على االختتان 



 

 )٢٩١٥(

 .عن أم عطية) عبدالملك بن عميري أ(كما رواه أبو نعيم عنه    ) ب
ف  السنن وأعله بمحمد بن حسان فقال إنه مجهول ضعيىكما رواه أبوداود ف  ) ت

 بن سعيد فقال ى أيضاً وخالفهم عبدالغنى تجهيله والبيهقى فىوتبعه ابن عد
 . الزندقةىهو محمد بن سعيد المصلوب ف

 من حديث سالم بن عبداهللا بن عمر، والبزار من حديث ىكما رواه ابن عد  ) ث
يا نساء األنصار، اختضبن  ":نافع كالهما عن عبداهللا بن عمر مرفوعاً بلفظ

 ".، وإياكن وكفران النعمغمساً وال تنهكن
 إسناد ابن ى وهو ضعيف، وفى نعيم مندل بن على إسناد أبىوف: قال الحافظ   ) ج

 . وهو أضعف من مندل ى خالد بن عمرو القرشىعد
قال ابن .  داودى من حديث أنس نحو حديث أبى وابن عدىكما رواه الطبران  ) ح

 تفرد ىالطبرانوقال .   عن ثابتى تفرد به زائدة وهو منكر قاله البخارىعد
  .)١(به محمد بن سالم

ومن  وغير مؤكد السند للنبى   ضعيفةوعلى ذلك فهذا الحديث طرقه كلها 
  .ثم ال تقوم به حجة

 .) ٢("الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ": حديث  )٢
 المليح بن ى من حديث الحجاج بن أرطأة عن أبىرواه أحمد والبيهقهذا الحديث "

وتارة رواه بزيادة   رواه هكذا،فتارةجاج مدلِّس وقد اضطرب فيه والح. أسامة عن أبيه
 العلل ى حاتم فى شيبة وابن أبىأخرجه ابن أب ، و المليحىشداد بن أوس بعد والد أب

 ىأخرجه أحمد وذكره ابن أب.  الكبير وتارة رواه عن مكحول عن أيوبى فىوالطبران
 عنه وهو عبدالواحد ىوا من الر العلل وحكى عن أبيه أنه خطأ عن حجاج أوىحاتم ف

  .بن زياد
  . هو ضعيف منقطعىوقال البيهق

هو ليس  التمهيد هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة وىوقال ابن عبدالبر ف
  .)٣( يحتج بهممن

                                         
  .١/١١٣، ىللشوكان نيل األوطار  ١)(
  .١٤/١٢٤عون المعبود في شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آباي . أخرجه أبو داود في سننه ) ٢(
 .١٤/١٢٤عون المعبود في شرح سنن أبي داود  )٣(



– 

  )٢٩١٦(

 ى فى فقد رواه الطبران، وله طرق أخرى من غير رواية حجاج: قال الحافظ
 ى السنن وقال فى فىاً وضعفه البيهق من حديث ابن عباس مرفوعىالكبير والبيهق

 ثوبان عن ابن عجالن عن ىال يصح رفعه وهومن رواية الوليد عن أب: المعرفة 
  .)١( عكرمة عنه ورواته موثوقون إال أن فيه تدليساً

  .فإن هذا الحديث ال يصلح لالحتجاج به وال تقوم به حجهوعلى هذا، 
 .  )٢("إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ":حديث )٣

 سننهما ى فى صحيحه وابن ماجه والترمذى الموطأ ومسلم فىرواه مالك ف
  .وغيرهم

فهو يشير إلى وجود ختان ، "إذا التقى الختانان":   ىقول النب: وجه االستداللو
  .للرجل وختان للمرأة وهو يدل على مشروعية الختان للمرأة

ختان اإلناث، مشروعية على نوقش هذا االستدالل بأن ذكر الختانين ال يدل وقد 
 اللغة العربية ترد لجمع األمرين باسم أحدهما على سبيل التغليب، ىألن التثنية ف

 من الشخصين أو الشيئين، أو استعمل العرب صيغة التغليب بالنسبة لألشهروقد 
 ىاألقوى، أو األقدر، أو األخف نطقاً، أو األعظم شأناً، وقد يغلبون اسم األنثى ف

 بكر وعمر، والقمران ىمن أمثلة ذلك، قول العرب العمران ألب. سميةهذه الت
للشمس والقمر، والنيران للشمس والقمر، والعشاءان للمغرب والعشاء، والظهران 

  . للظهر والعصر، والبحران للبحر والنهر، والمروتان للصفا والمروة
  .وعية الختان جاء من هذا القبيل وال داللة فيه على مشر) الختانان(فلفظ 

  .)٣(" الختان خبر يرجع إليه وال سنة تتبع ىليس ف"وقال ابن المنذر
ليس هو بالقوى ، وقال أبو داود محمـد  : "وقال أبو داود تعليقا على حديث أم عطية       

بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف واألحاديث التى رويت فى ختـان المـرأة              
   .)٤(" بطرق مختلفة كلها ضعيفة ال يحتج بها 

                                         
 .١/١١٣، ىللشوكان نيل األوطار ١)(
، كتاب الحيض، باب نـسخ      " الختان الختان فقد وجب الغسل     ، ومس إذا جلس بين شعبها األربع     ": رواه مسلم بلفظ  ٢)(

 وما بعدها ١/٢٧٢ باب إنماالماء من الماء – كتاب الحيض –، وأخرجه البخاري في صحيحه ٢/٢٧٦الماء من الماء، 
   .١/٦٦ باب الغسل إذا التقى الختانان – كتاب الطهارة –طأ  ، وأخرجه مالك في المو٣٤٩، حديث رقم 

 .١١٣-١١٢ص ١ جـ–نيل األوطار   للشوكانى ٣)(

  .١٣/٦٥٩انظر بذل المجهود فى حل سنن أبى داود، للسهارنفورى )٤(



 

 )٢٩١٧(

أحاديث األمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح : "وقال الشيخ سيد سابق فى فقه السنة 
  .)١(" منها شئ

ومع ذلك فإن الذين  تكلموا فى مشروعيته على نحو ما سبق لم تكن مضار الختان 
  .النفسية والصحية واالجتماعية قد ظهرت لهم بعد

 أنها كانت موجودة عند تناولهم له ولهذا كان تناولهم له بعيدا عن تلك المخاطر ولو
لتغير الحكم فيه عندهم وذلك على نحو ماتناوله الفقهاء فى عدم مشروعيته بعد ظهور 

  .مضاره ومن هؤالء العلماء المعاصرين 
 .م١٩٠٤الشيخ محمد رشيد رضا عام  )١
 .ى الخمسينيات من القرن الماضىالشيخ محمود شلتوت شيخ األزهر ف )٢
 .م١٩٨٥ عام الدعوة بوزارة األوقاف  مدير عام جارالشيخ عبدالرحمن الن )٣
 وشيخ -  يرحمه اهللا – مصر ى مفتىفضيلة األستاذ الدكتور محمد سيد طنطاو )٤

ء بعض العلماء القدامى ارآ، حيث قال بعد استعراض  السابق األزهر
 صحيح يحتج به على ختان ى ال يوجد نص شرع: مسألة الختانىوالمحدثين ف

وقال ابن .  حكَم المحققون من العلماء عليها بالضعف آثارىالنساء، وإنما ه
 . الختان خبر يرجع إليه وال سنة تتبعى ليس ف:المنذر

 .  أستاذ الحديث رئيس جامعة األزهر األسبقأحمد عمر هاشم. د.أ )٥
الشيخ ابراهيم حمروش رئيس لجنة الفتوى باألزهر وعضو هيئة كبار العلماء  )٦

 . وغيرهم كثيرباألزهر
عن أحد ذلك ولم ينقل ،  ختن بناتهلم يرد نص يشير إلى أن رسول اهللا ألنه و -

،  وفى العديد من البالد ذات المرجعية اإلسالمية فى من الصحابة أو التابعين
 .التشريع

من قريب أو - ومن هنا يتضح أن القرآن الكريم قد خال من أى نص يتضمن إشارة  -
 تتعلق بوصف الختان مثل الختان  إلى ختان اإلناث واطالق مسميات- بعيد

المشروع أو الختان اإلسالمي أو ختان السنة فهذه كلها تمثل نوعاً من الخداع 
إلضفاء المشروعية عليه بدون حق وتضليل الناس على أنه من اإلسالم وهو ليس 

 .من اإلسالم
                                         

   .١٩ ، وختان اإلناث بين المغلوط علمياً والملتبس فقهياً ص٣ هامش ١/٣٣فقه السنة للشيخ سيد سابق، ) ١(



– 

  )٢٩١٨(

 وآراء بعض العلماء القدامى والحقيقة الواضحة من األحاديث المنسوبة للنبى  -
والمعاصرين وأهل االختصاص فى هذا المجال تؤكد أن هذه المرويات ليس فيها 

 .)١(دليل واحد صحيح السند من أمهات الكتب وأدلة التشريع
- وبعد أن استبان ذلك وتأكد لنا أن ما يجرى من تقطيع األعضاء التناسلية للمرأة  -

 .هاء قديماً أو حديثاً ال يعد ختاناً ولم يقل به أحد من الفق- على نحو ما سبق بيانه
 ولهذا يعد ارتكابه جريمه يستحق فاعلها العقاب على النحو الذى صدرت به  -

 .القوانين الخاصة بذلك وهى ال تخالف الشريعة اإلسالمية
  :ثموقف القانون المصري من ختان اإلنا

ون  من قان٢٤٠ث أحد األفعال المعاقب عليها بالمادة القانون المصري يعتبر ختان اإلنا
: ( العقوبات والتي تنص على العقاب بالسجن من ثالث إلى خمس سنوات لكل من 

أو نشأت ... أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته 
  .) ٢(...)عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها

 م ، ٢٩/١٢/١٩٩٧كذلك هناك قرار المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة الصادر في 
تخضع : ( المؤيد لقرار وزير الصحة بحظر ختان اإلناث ، وينص القرار أيضاً على 

عملية ختان اإلناث ألحكام قانون العقوبات التي تحظر المساس بجسم اإلنسان إال 
 بتعديل بعض أحكام قانون ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ ، وقد صدر القانون رقم )٣(لضرورة طبية

 م  ، وقانون العقوبات الصادر بالقانون ١٩٩٦ لسنة ١٢الطفل الصادر بالقانون رقم 
 م ، في شأن األحوال المدنية ١٩٩٤ لسنة ١٤٣ م ، والقانون رقم ١٩٣٧ لسنة ٥٨رقم 

  .م ١٦/٦/٢٠٠٨، وقد بدأ العمل به اعتباراً من 
م المشار إليه مادة جديدة ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦وقد أضاف المشرع بمقتضى القانون رقم 

 من قانون العقوبات ، ٦١مع مراعاة حكم المادة : (  نصها اآلتي  مكررا٢٤٢ًبرقم 
ودون اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 
ثالثة أشهر وال تتجاوز سنتين أو بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تتجاوز خمسة آالف 

                                         
 ، ومجلة التوحيد عـدد  ١٩٥١يراجع في ذلك مجلة لواء اإلسالم العدد األول من السنة الخامسة الصادر في يونيه    )١(

 .م١٩٥٨ أكتوبر ٢٨هـ ومجلة التحرير الصادرة في ١٤٢٥جمادى األول 

  ١٢٠ ص–مجدي حلمي . د:  تقرير توثيقي ، إعداد –ث في مصر  ختان اإلنا–كاريتاس مصر  : ٢٠٠٠يونيسيف )٢(
  ٤٠٠١/٩٧٨المحكمة اإلدراية العليا بمجلس الدولة ، قرار رقم  )٣(



 

 )٢٩١٩(

من قانون  ) ٢٤٢ ، ٢٤١(تين جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في الماد
  ).العقوبات عن طريق ختان األنثى 

م أيدت المحكمة الدستورية العليا قانون تجريم ختان اإلناث وذلك ٢٠١٣وفي فبراير 
برفضها الدعوى المقامة من أحد األشخاص إللغاء القانون باعتباره متعارض مع المادة 

  . )١(الثانية من الدستور المصري
   المبحث الرابع

  الزواج المبكر وموقف الطب والفقه اإلسالمي والقانون منه 
  موقف علماء الطب من الزواج المبكر: أوالً 

  :تمهيد 
وقد . يشكل الزواج بداية مرحلة هامة من مراحل الحياة البد من اإلعداد الكافى لها

يحمل مخاطر على ) قبل سن الثامنة عشرة(أثبتت معظم الدراسات أن الحمل المبكر 
األم والجنين ، فالزواج المبكر يعرض الفتاة الحتماالت الحمل المبكر قبل أن تتأهل 
صحيا لذلك، ولذلك يلزم النضج التام للهيكل العظمى والجهاز التناسلى حتى ال تتعرض 
الزوجة أو طفلها المرتقب لمتاعب صحية وتسفر مضاعفات الحمل والوالدة فى السن 

  .)٢(ن ألف امرأة سنويا فى مختلف بلدان العالمالمبكر عن وفاة أكثر من سبعي
 فتاة تحت سن الثامنة عشرة يتزوجن كل ٣٩٠٠٠تشير بيانات األمم المتحدة إلى أن 

يوم وفى الدول النامية فإن واحدة من كل ثالث فتيات تتزوج قبل سن الثامنة عشرة، 
ء الفتيات هن من الفتيات الحوامل فى الدول النامية متزوجات وأن هؤال% ٩٠وحوالى 

. األقل استخداما لوسائل تنظيم األسرة وكذلك يمثلن أعلى نسبة فى الحاجات غير الملباة
 عام فى الدول النامية ويصل ١٨ والدة لفتيات أقل من ٢٠٠٠٠ويحدث كل يوم حوالى 

من والدات المراهقات فى % ٩٥ مليون كل عام وهذا يمثل ٧,٣هذا العدد إلى 
  . )٣(العالم

                                         
 – إصدار المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية         –ختان اإلناث بين المغلوط علمياً والملتبس فقهياً        )١(

 .جامعة األزهر 
  .٦٣موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة ص)٢(

(٣) UNFPA state of world population ٢٠١٣, Motherhood in childhood, facing the challenge or 
adolescent pregnancy. 



– 

  )٢٩٢٠(

 يتاح لكل الفتيات الوقت الكافى للنضوج قبل أن يصبحن أمهات، وفى ويجب أن
المجتمعات التى يحدث فيها زواج الفتيات الصغيرات، يجب على األزواج تأخير الحمل 
األول حتى سن الثامنة عشرة على األقل ألسباب صحية وغير صحية، ولذلك ينصح 

ذه السن ليست مهيأة جسميا للحمل بأال يحدث الحمل قبل سن الثامنة عشرة فالفتاة فى ه
وتكون أكثر عرضة لمخاطر الحمل والوالدة ولوضع أطفال ناقصى الوزن، فإن مثل 
هؤالء األطفال هم أكثر عرضة للوفاة خالل السنة األولى من العمر، ويرجح أن تكون 
عملية الوالدة نفسها أكثر صعوبة، كما أن المخاطر التى تهدد صحة األم الصغيرة 

  .ة جداكبير
  :المخاطر الناتجة عن الزواج المبكر

  )١(:المخاطر الصحية: أوالً
  :   مخاطر عضوية )١
  .آثار جسدية تتمثل فى تمزق المهبل والعجان ومجرى البول  )أ 
  .زيادة احتماالت نقص الكالسيوم  )ب 
 .زيادة نسبة حدوث القىء المستمر عند الحمل لدى صغيرات السن  )ج 
طبيعية فى حاالت الحمل المبكر وذلك لعدم زيادة نسبة اإلجهاض عن معدالتها ال  )د 

تأقلم الرحم على عملية حدوث الحمل مما يؤدى إلى انقباضات رحمية متكررة 
 ). مليون اجهاض غير آمن سنويا٣,٢(قد تحدث نزيفا مهبليا 

الوالدة المبكرة من أهم مضاعفات الحمل المبكر حيث تقل نسبة استعداد الرحم   )ه 
لمبكرة لها تأثيرها المباشر على ازدياد نسبة الوفيات لتحمل الجنين، والوالدة ا
 .فى األطفال حديثى الوالدة

والذى يكون مصحوبا بارتفاع ضغط الدم أثناء : ازدياد نسبة حدوث تسمم الحمل  )و 
فترة الحمل وتورم بالجسم وإفراز زالل فى البول ويؤدى تسمم الحمل إلى إعاقة 

االت تسمم الحمل قد يحدث لها وفى بعض ح. نمو الجنين بالمعدل الطبيعى
 .مضاعفات مثل التشنجات التى قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة لألم والطفل 

 .ازدياد نسبة حدوث نزيف ما قبل الوالدة  )ز 

                                         
 .٦٤أحمد رجاء عبدالحميد ، موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة ص. د.جمال أبو السرور ، و أ. د.أ )١(



 

 )٢٩٢١(

تعسر الوالدة وذلك لعدم اكتمال عظام الحوض فى الفتاة الصغيرة، وزيادة نسبة   )ح 
 .رالوالدة القيصرية نتيجة لتعسر الوالدات فى العمر المبك

تتزايد نسبة مضاعفات الحمل : ارتفاع نسبة الوفيات  فى األمهات الصغيرات  )ط 
المبكر لألمهات تحت سن الثمانى عشرة عاما  بشكل خطير منها النزف المهبلى 

 فقر الدم الشديد وتقدر هذه النسبة بوفاة واحدة فى – تسمم الحمل - اثناء الحمل 
  .)١( حالة تقريبا وهذه نسبة عالية جدا١٠٠ًكل 

 .ازدياد نسبة حدوث حمى النفاس  )ي 
تتضاعف نسبة حدوث الناسور البولى المهبلى أو الناسور المستقيمى المهبلى فى   )ك 

وذلك ) من حاالت الناسور الوالدى فى العالم% ٣٠(األمهات صغار السن، 
لطول مدة الوالدة وتعسرها نتيجة لوجود ضيق بالحوض وكبر رأس الجنين مما 

نسجة المثانة أو المستقيم والمهبل بين رأس الجنين وعظام يؤدى إلى انضغاط أ
الوالدة (الحوض لفترة طويلة، وينتج عن ذلك عدم وصول الدم لفترة طويلة 

وانفصال أنسجة المهبل والمثانة والمستقيم بعد ذلك، مما يؤدى إلى ) المتعسرة
 البول أو وجود ناسور بين المثانة والمهبل، أو المستقيم والمهبل مؤديا لنزول

البراز من المهبل وهذه تعد من أسوأ المضاعفات على األم من الناحية النفسية 
والصحية، وصاحبات هذه الحاالت يعانين دائما من اكتئاب حاد، أو حدوث 

  .طالق، وقد تحدث حاالت انتحار 
  :   مخاطر نفسية )٢
ا   الحرمان العاطفى من حنان األبوين بسبب زواجها المبكر، مما يعرضه  )أ 

لضغوط تعود بها إلى هذه المرحلة من الطفولة التى لم تستمتع بها ، وقد ينتج 
عن ذلك أمراض نفسية مثل الهستيريا والفصام واالكتئاب و القلق و اضطرابات 

 . الشخصية واضطرابات فى العالقة الجنسية بين الزوجين 
والمودة نتيجة عدم فهم الطفلة لما يعنيه الزواج من مسؤولية عن األسرة والسكن   )ب 

لكثرة الضغوط الملقاة عليها، وأيضا لعدم اكتمال النضج الذهنى لديها فى اتخاذ 

                                         
  .٢٠١٣تقرير األمم المتحدة للسكان )  ١(



– 

  )٢٩٢٢(

القرارات األسرية وما يترتب علي ذلك من إهمال العناية بوليدها واإلخالل 
 .)١(بحقوق زوجها  واضطراب العالقة مع أقاربه

ث إن األم القاصر الشعور بالحرمان، حي: اآلثار النفسية على األطفال ألم قاصر  )ج 
 .)٢(ال يمكن أن تقوم بعملها كأم ناضجة

 :  مخاطر تصيب األطفال المولودين ألمهات مراهقات )٣
انخفاض الوزن نتيجة للوالدة المبتسرة مما يؤدى إلى قصور فى الجهاز التنفسى   )أ 

 .لعدم اكتمال نمو الرئتين واعتالل الجهاز الهضمى
دم وجود ثقافة عن تربية وإرضاع سوء التغذية للرضيع وذلك لصغر أمه  وع  )ب 

 .الطفل
بنسبة % ٥٠ ارتفاع معدل وفيات الرضع المولودين ألمهات مراهقات بنسبة   )ج 

 .أعلى فى أطفال األمهات عنها فى األمهات  األكبر سنا
  مليون طفل الذين يولدون سنويا لألمهات ١٣،١يتوفى حوالى مليون طفل من   

 .من عمرهماألطفال قبل نهاية السنة  األولى  
 .زيادة نسبة الوالدة القيصرية نتيجة تعسر الوالدات فى العمر المبكر  )د 

  :المخاطر االجتماعية والتنموية:   ثانياً
يؤدى الزواج المبكر إلى تسرب الفتاة من التعليم مما ينتج عنه نقص فرص 
العمل بالنسبة لها وازدياد نسبة حدوث المشاكل الصحية واالجتماعية  وعدم 

 .)٣(دها على نفسها مما يؤدى إلى الفقر ويؤثر سلبيا على تنمية المجتمعاعتما
سواء فى الحكم (وفى هذا اإلطار يجب على الحكومات والبرلمانين واألحزاب 

والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية ) أو المعارضة
جابية العمل ومنظمات األمم المتحدة ومقدمى الخدمات الصحية والمنظمات اإلن

  .على محاربة زواج األطفال

                                         
 .٦٥أحمد رجاء عبد الحميد ، موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة ص. د.سرور ، و أجمال أبو ال. د.أ )١(

 . وما بعدها ٦٥هاشم بحري ، موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة ص.د )٢(

 . وما بعدها ٦٥مرفت محمود ، موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة ص. د )٣(



 

 )٢٩٢٣(

  موقف الفقه اإلسالمي من الزواج المبكر: ثانياً 
  :تمهيد 

زواج األطفال والمعروف أيضاً بالزواج المبكر، فى كتب الفقه اإلسالمي، بل فى الكتب 
الشرعية عامة عندما يعبر بالصغار فإنه يكون المراد بهم من هم دون سن البلوغ، 

الشرع أنه قبل البلوغ ال يكون اإلنسان مكلفاً بالتكليفات الشرعية وتبين نصوص 
كالصالة والصيام والحج، وذلك ألن األحكام الشرعية تتوجه إلى البالغ، فال يكلف بها 

رفع القلم عن ثالثة، عن الصبى حتى يبلغ، وعن النائم : (غير البالغ، قال رسول اهللا 
، وألن البلوغ هو مظنة وجود العقل القابل )١()حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق

  .للتكليف غالباً فارتبط به
إن اإلجماع الدولى على أن يمتد التعريف اإلجرائى للطفولة من بداية تكوين الجنين 

وحتى سن الثامنة عشرة لم يأت من فراغ و إنما يعكس االقتناع الذى ) قبل الميالد(
 فترة الرعاية والتأهيل الجسمانى والنفسى يستند إلى أسس علمية، ألهمية أن تمتد

واإلجتماعى للطفل لفترة ال تقل عن ذلك بل قد تزيد، قبل أن يصبح الفتى أو الفتاة 
تحمل المسئوليات المختلفة المنوطة به ويكون قادراً أيضاً على  إتخاذ  قادرا على

  .القرارت ذات التأثير الممتد على  حاضره ومستقبله مثل قرار الزواج
 البطئ لظاهرة زواج األطفال دون الثامنة عشرة إال أنها ما ىنحسار التدريجورغم اال

بعض المناطق حيث يشجع اآلباء  لها فى جتماعىتزال موجودة نتيجة الدعم اال
 قسراً إليها ، حرصا عليهن وصيانة م بناتهونواألمهات األبناء عليها أو قد يدفع

وهذا التوجه وإن كان ظاهره الرحمة إال أن . ألعراضهن أو للتخلص من عبء إعالتهن
الطب الحديث قد أثبت بما ال يدع مجاال للشك أن المضاعفات واآلثار السلبية الحالية 

ستهانة بها أو التقليل من والتراكمية المترتبة على  هذا الزواج المبكر، ال يجب اال
  .شأنها

عة وتداخلها قبل أن يكتمل فمن الناحية الصحية نجد أن تعدد حاالت الحمل والرضا
 فترات للراحة لتسترجع حالتها الغذائية الالزمة للنمو  النمو الجسمانى للفتاة ودون

كذلك ترتفع .  إلى حالة يطلق عليها االستنزاف الغذائىىوالحمل والرضاعة ، يؤد
                                         

 ٤فى المجنون يسرق أو يصيب حداً ، ج       :   باب - كتاب الحدود  -، وأبو داود    ٢٥١٥٧ رقم   ٦/١٤٤أخرجه أحمد    )١(
 .٤٤٠١ رقم ١٤٠ص



– 

  )٢٩٢٤(

معدالت الوفيات بين األمهات الصغيرات كما ترتفع نسبة والدة األطفال المبتسرين هذا 
. إلى جانب العديد من األمراض التى  تصيب الجهازين البولى والتناسلى لألم الصغيرة

كذلك  هناك العديد من الدالئل العلمية على  أن مخاطر انتقال العدوى بمرض اإليدز 
 ، وتزيد هذه المخاطر )١(من خالل الممارسة الجنسية أعلى  بين اإلناث عن الذكور

الصغيرات الالتى لم يكتمل نموهن الجسمانى تماماً والالتى بدرجة أكبر بالنسبة لإلناث 
يخضعن فى كثير من األحيان للعالقة الجنسية قهراً مع أزواج أكبر منهن سنا كانت لهم 

أضف إلى ذلك المشاكل النفسية واألسرية واالجتماعية المرتبطة . تجارب جنسية سابقة
، سمانى والعاطفى للزوجة أو للزوجكتمال النضج الجابهذه الظاهرة والناتجة عن عدم 

   .كما يحرم زواج األطفال من حقهم فى النمو الطبيعى والتعليم
  .فكان البد من بيان موقف الفقهاء في تقدير حد البلوغ بالسنين 
  :اختلف الفقهاء فى تقدير حد البلوغ باألعوام، وذلك كما يلى

 الوالدة يكون البلوغ،  يرى فريق منهم أنه بمضى خمس عشرة سنة من حين:أوالً -
  .سواء أكان ذلك فى الذكر أم فى األنثى

 يرى بعض فقهاء المالكية والحنفية أنه سبع عشرة سنة للذكر واألنثى وهو :ثانياً -
  .رأى أبى حنيفة فى رواية عنه

 ذهب أبو حنيفة فى رواية أخرى عنه إلى أن سن البلوغ فى الغالم ثمانى :ثالثاً -
  .عشرة سنة

 أبو حنيفة فى رواية ثالثة عنه إلى أن سن البلوغ تسع عشرة سنة  ذهب:رابعاً -
  .)٢(للذكر وسبع عشرة سنة لألنثى 

 ذهب أبو حنيفة فى رواية أخرى عنه إلى أن سن البلوغ تسع عشرة سنة :خامساً -
  .)٣(للفتى والفتاة 

 وقد نصت قوانين معظم الدول ووثائق األمم المتحدة وخاصة اتفاقية حقوق الطفل على
  .البلوغ هى الثامنة عشرة بالنسبة للذكر واألنثى أن سن

                                         
أحمد رجاء عبدالحميد ، المنظور اإلسالمي لحماية األطفال من العنف واالنتهاكات   . د.جمال أبو السرور ، وأ    . د.أ )١(

 .٣٠الضارة ص

  . ٥١٤ ص٤ البن قدامة ج-المغنى) ٢(
 .٣٥ ص٥ القرآن، للقرطبى جالجامع ألحكام)  ٣(



 

 )٢٩٢٥(

ومن هنا يفهم أن الزواج اآلمن المفضل صحيا وشرعيا  هو بعد الثامنة عشرة، قال 
  : تعالى

 حفخفمفحقمق جف حضخضمضحطمظجعمعجغمغ جض نئ 
 من خن خلملهلجمحمخمممجنحن حل حكخكلكمكجل جك
  .) ١( مئ هي جهمهٰهجيحيخيمي هن

  :الزواج المبكر   آراء الفقهاء في
ان ما يراه فقهاء اإلسالم فى الزواج المبكر، أو ما يمكن التعبير عنه واآلن ننتقل إلى بي

  .بتزويج الصغار
  :)٢(للفقهاء فى هذه المسألة ثالثة آراء

 ما يراه بعض الفقهاء، أن لألب الحق فى تزويج ابنته الصغيرة وابنه :الرأى األول -
تدلوا على ذلك الصغير، سواء كان ذلك باختيار الصغار أو بغير اختيارهم ، وقد اس

  بالكتاب والسنة 
ذهب ابن حزم الظاهرى إلى صحة تزويج الصغيرة دون الصغير، :الرأى الثانى -

تزوج عائشة ) (ويبدو أنه استند فى استثنائه الصغيرة إلى ما ورد أن رسول اهللا 
  . وهى صغيرة-  رضى اهللا عنها-

 بالكوفة فى عهد ما يراه عثمان البتى، وابن شبرمة وكان قاضياً:الرأى الثالث -
الخليفة المنصور، وأبو بكر األصم من كبار علماء المعتزلة، وهو أنه ال يصح 

 :تزويج الصغيرة أو الصغير، واحتج لهذا الرأى بأمرين
  .أنهما ال يحتاجان للزواج لعدم البلوغ   :أولهما

  . أن تزويجهما يؤدى إلى اإلضرار بهما:وثانيهما
  :تزويج الصغارحقيقة الخالف بين الفقهاء فى 

من يتأمل الخالف بين الفقهاء فى تزويج الصغار يجد أنه خالف شكلى وليس خالفا 
  : حقيقيا، وذلك لألمور اآلتية

                                         
 . ٦ اآلية   من-سورة النساء )١(

الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل المراهقين من المنظور اإلسالمي للدكتور أحمد حسني طه ، رئيس جامعـة                 )٢(
 . وما بعدها ٨األزهر األسبق ص



– 

  )٢٩٢٦(

 أن أدلة المجيزين لتزويج الصغار فى سن قبل البلوغ، ال تدل على  المطلوب :أوال -
 جخ محنئ : بأسلوب قطعى الداللة، ومنها على سبيل المثال قول اهللا تعالى

 مضحط خض حض جض مص خص حص مخجسحسخسمس
 حك جك خفمفحقمق جفحف مغ جغ مع جع مظ

  .)١( مئخكلكمك
وعلى فرض دخول الصغيرة التى لم تحض فى معناه يكون هذا المعنى محتمال 
وليس قاطعا، وقد يضعف ذلك االحتمال بالمبادئ الشرعية القاطعة الداللة بأنه ال 

 الزواج تكليف بما ال يطيقه اإلنسان، وتزويج الصغيرة التى ال تحتمل أعباء
ومسئولياته من هذا القبيل، وألنه ليس بشرط فيمن لم تحض أن تكون صغيرة، فقد 
تكون كبيرة تطيق الزواج  وتستطيع  القيام بأعبائه، ولكنها ال تحيض فال يكون  

  .للصغيرة التى ال تطيق النكاح ورود هنا
 خلملىليلجمحمخممم نئ  ومن هذا القبيل قوله تعالى:ثانياً -

،  فإن اَأليم هى التى ال )٢ (مئ يه يمجنحنخنمنىنينجهمهىه ىم
زوج لها صغيرة أو كبيرة، وفى اآلية داللة على جواز تزويجها بغير إذنها،  كما 
قال المجيزون لتزويج الصغار، بيد أن هذه الداللة مراد بها أن الخطاب الموجه 
لألولياء منوط بمصلحة الصغيرة، وقدرتها على الوفاء بالتزامات النكاح البدنية 

، وحيث أنها ال تستطيع ذلك يكون الخطاب بشأنها وارداً على غير ما والنفسية
ـَّه الشارع فال يجوز   .سن

 رضى اهللا –  تزوج عائشة   أما ما استدلوا به من السنة من أن النبى :ثالثاً -
 وهى ابنة ست سنين، وبنى بها وهى ابنة تسع، وقد زوجها أبوها أبو بكر –عنها 

  .)٣(الصديق
 رضى اهللا – من السيدة عائشة زم عن ابن شبرمة أن تزوج النبى فقد حكى ابن ح

علقا كان من خصائصه، ومن ثم يكون األمر مت.   وهى ابنة تسع سنين–عنها 

                                         
 .٤ من اآلية -سورة الطالق ) ١(
  .٣٢ من اآلية –سورة النور )٢(
من بنى بامرأة وهى بنت تسع سـنين  :  باب– كتاب النكاح عن عروة بن الزبير       –بخارى فى صحيحه    أخرجه ال ) ٣(

٢٨-٧٠/٢٧.  



 

 )٢٩٢٧(

 مه جه نئ ومما يرجح ذلك قول اهللا تعالى.  )١(ا بقضيــة عين ال عموم له
 ٰىٌٍَُِّّّّّ ٰر ٰذ خيميىييي ىهيهجيحي
 من المعلوم أن تقدير السن ، وعلى فرض أنه ليس قضية عين، فإنه)٢( مئّٰرئزئ

قبل اعتماد التاريخ الهجرى فى عهد عمر بن الخطاب لم يكن يعتمد على حساب زمنى 
  . منضبط كما هو معمول به فى عصرنا

 وهي عادة قد ن التبكير بالزواج لم يكن سوى عرف وعادة وليس شريعة وعبادة،إ
 فسن الزواج يكون عند تودى بما ال يدع مجاالً للشك الى عواقب غير صحية ولذلك

  .)٣(الثامنة عشرة
  :موقف الفقهاء المعاصرين من الزواج المبكر  

  :استخلص من أقوالهم ما يلي 
شرع اهللا الزواج وجعله أداة للتواصل اإلنسانى، ووسيلة لتحقيق مراده من خلق  -

: اإلنسان حين قدر عليه أن يكون خليفة فى األرض كما قال اهللا سبحانه وتعالى
 مت هب  مب  هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه جهمهنئ 
،  وحين قال اهللا )٤( مئ مل مك لك هش مش هس مس مثهث هت

 جنحنخنمنىن ىميم حمخممم ىليلجم خلملنئ : سبحانه
 ٌّ ميىيييٰذٰرٰى جيحيخي يه ىه جهمه ين
، فقد أخبر اهللا عز وجل أنه خلق اإلنسان وهيأ له أسباب الحياة لتحقيق ما )٥( مئٍّ

خلف خلقه من أجله، وذلك عن طريق االستخالف الذى تتعاقب فيه األجيال وي
بعضها بعضاً، فيأتى الخلف بعد السلف، ويجىء األبناء بعد اآلباء، ومن ثم تستمر 
الحياة وتنتقل مبادئ الدين وأحكامه وهديه عبر األجيال ومن السلف للخلف إلى أن 

  .يرث اهللا األرض ومن عليها

                                         
  . طبعة الحلبى األخيرة– ١٣٧ ص – ٦ ج–نيل األوطار للشوكانى ) ١(
  .٣٢ من اآلية –سورة األحزاب ) ٢(
 . وما بعدها٩أحمد حسني ، ص. صحة الشباب والمراهقين ، د )٣(

  .١٦٥ من اآلية -ألنعام سورة ا)  ٤(
 .٣٠ اآلية -سورة البقرة )  ٥(



– 

  )٢٩٢٨(

وعقد الزواج هو الذى يبيح التالقى بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق مقصود  -
 الحكيم فى التناسل وتعاقب األجيال، ونظرا ألهمية هذا العقد، وما يوصل الشارع

إليه من المصالح المقصودة من مشروعيته، فقد اتسم بعدد من الخصائص المميزة 
له عن بقية العقود والتصرفات التى يباشرها اإلنسان فى حياته، ومن تلك 

  :الخصائص ما يلى
 ًمن بين بقية العقود والتصرفات، بأنه  -  وحده -أن عقد الزواج يختص :أوال

العقد الوحيد الذى يتضمن المساس ببدن اإلنسان فى أخطر خصوصياته 
البدنية، وهى مواطن الحياء منه، فإن بدن اإلنسان بوجه عام ومواطن الحياء 
منه بوجه خاص، يعد من أهم خصوصيات حياته، ألن الحياء فطرة فى 

و موجود فى اإلنسان فطرة وطبعاً، فإن اإلنسان، والحياء مطلوب شرعاً وه
الطفل الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا ما تعرض موطن الحياء من بدنه للكشف 

ال تخطئها . أو اعتراه العرى، فإنه سرعان ما يبادر إلى تغطيته بطريقة تلقائية
  يشبه بحيائها العين المجردة، والحياء فى األنثى أشد ولهذا كان حياء النبى 

:   قال – رضى اهللا عنه –بكر فى خدرها، فقد روى أبو سعيد الخدرى وهى 
 أشد حياء من البكر فى خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه كان رسول اهللا (

، والبكر هى العذراء التى لم يسبق لها الزواج، وهى )١()عرفناه فى وجهه
  .تكون أكثر حياء عندما تتزوج، ويختلى بها زوجها

 فى سننه الشريفة إلى التخلق بالحياء فى حديثه   كما دعا رسول اهللا
، وذلك فيما رواه أبو هريرة )٢()الحياء شعبة من شعب اإليمان: ( الشريف 

الحياء ال يأتى إال : (  قالوفيما رواه عنه عمران بن حصين أن رسول اهللا 
 ، حيث أفادت هذه األحاديث)٤()الحياء خير كله( ، وفى رواية لمسلم )٣()بخير

  .وأنه ال يأتى إال بخير.وغيرها أن الحياء مطلوب شرعا
                                         

 ، وأخرجه اإلمام أحمد ٦٧ رقم ١٦، وأخرجه مسلم فى كتاب الفضائل ب٣٢:٨،٣٥ ، ٢٣٠:٤صحيح البخارى  )   ١(
  .١٩٩،١٩٢،١٠، وأخرجه البيهقى ٩١،٧١:٣

 ١١٠:٨ ، وأخرجه النسائى ١٤، وأخرجه أبو داوود فى كتاب السنة ب٨٥,٥٧صحيح مسلم فى كتاب اإليمان )  ٢(
 ٤٢٧:٤ ، ورواه أحمد فى المسند ٦٠ ، وأخرجه اإلمام مسلم فى باب اإليمان ٣٥:٨صحيح البخارى )  ٣

، ومجمـع الزوائـد   ٤٤٢،٤٤٠،٤٣٦،٤٢٦:٤، وأخرجـه اإلمـام أحمـد    ٦١صحيح  مسلم فى كتاب اإليمـان   ) ٤(
٩:١٧،٢٦:٨. 



 

 )٢٩٢٩(

وإذا كان الحياء ال يأتى إال بخير فإن الزواج الذى يعطى لكل واحد من 
الزوجين حق االستمتاع باآلخر،  فالبد أن يكون خيره أكبر وعطاؤه أكثر، وقد 

بقاء اختص عقد الزواج بتلك الميزة عن بقية العقود والتصرفات، ألنها تتعلق ب
  .النوع وما يتعلق ببقاء النوع أقوى مما يتعلق بخدمة البدن

 ميىييي خي يهجيحي نئ وهذا يفيده قول اهللا تعالى
  .)١( مئٌٍّّ ٰى ٰذٰر

 ًإن االستطاعة شرط للتكليف بالزواج، كما أنها شرط الستمراره، وإذا :ثانيا 
كان عقد الزواج ال يختلف فى ذلك عن بقية العقود والتصرفات، بل وكافة ما 

  مئمججحمحجخمخ حج مثنئ :   عمال بقوله تعالى-  سبحانه –ه اهللا شرع
قة بطرفيه، مع أنها فى التصرفات ، إال أن االستطاعة فيه تبقى ذاتية متعل)٢(

األخرى يمكن أن تتحقق بواسطة اإلنابة، والزواج هو العقد الوحيد الذى ال بد 
أن تمارس مهامه بواسطة طرفيه، السيما ما يتعلق بالمقصود األسمى منه، 
وهو المعاشرة الزوجية، فإنها ال يمكن أن تحدث إال منهما، وإال لخرج األمر 

لحظر، ومن المشروعية إلى الجريمة التى تطيح بأصل من من اإلباحة إلى ا
  .أصول اإلسالم وهو المحافظة على النسل

 ولهذا يعرف عقد الزواج بأنه اختصاص يتضمن حق استمتاع كل واحد من 
أى أنه أمر ال يمارس إال من : الزوجين باآلخر قصداً، ومعنى أنه اختصاص

لمتعة قصداً، ومن ثم يكون ما ذوى الحق فيه دون غيرهم، وأنه منصب على ا
عداها من إبرام العقد بواسطة الولى وتحمل الكفيل أو الضامن للنفقة أو لبعض 

. حقوقه من األمور الخادمة لهذا المقصد، فهى تابعة له أو موصلة إلى تحقيقه
وقد جعل الشارع الحكيم استطاعة الزواج شرطاً لإلقدام عليه، وذلك عمال 

 منوطة – ومنها النكاح –مة التى تدل على أن أحكام اهللا بأدلة الشريعة العا
 ، )٣ ( مئجخمخ مججحمح حج مثنئ : باالستطاعة، وذلك فى قول اهللا تعالى 

                                         
 .٢١ اآلية - سورة النساء )١(

  .٢٨٦ من اآلية - سورة البقرة ) ٢(
 .٢٨٦ من اآلية -سورة البقرة  )   ٣(



– 

  )٢٩٣٠(

، كما دلت سنة النبى )١( مئحلخلملهلجمحمخم جل مكنئ اهللا تعالى  وقول
  على أن االستطاعة شرط لإلقدام على الزواج فى جانب طرفى العقد، وأن

 موجه لمن تتوافر فيه أهلية تلقى الخطاب ، وهم التكليف بهذا األمر الشرعى
يا معشر الشباب : (األولياء، ومن يريدون اإلقدام على الزواج، يقول النبى 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم 
  .)٢()يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
  : ف أمرانوالمراد باالستطاعة فى هذا الحديث الشري

 االستطاعة المادية التى يقدر بها الزوج على القيام بنفقة زوجته وما :  أولهما 
يلزم لتربية أبنائه منها ورعايتهم بأسلوب يجعل منهم خلفا صالحاً، وليس من 
المروءة أن يرتبط الزوج بامرأة وهو ال يقوى على القيام بما يلزمها من النفقة 

فى أيدى غيرها من النساء والرجال، ولهذا كانت التى تمنعها من التطلع لما 
القدرة على اإلنفاق شرطا الستمرار العقد فإذا عجز الزوج عن اإلنفاق على 
زوجته، يكون مقصراً فى حقها ولها أن تطلب التطليق منه لضرر العجز عن 

  .اإلنفاق عليها
 ه وإعفافها،  المقدرة البدنية التى تجعل الزوج قادراً على إمتاع زوجت:ثانيهما

فإذا كان الزوج عاجزاً عن القيام بهذا الحق، فإنه يكون غير صالح الستمرار 
  .عالقته بها ويكون من حقها أن تطلب التطليق عليه بسبب عجزه عن إعفافها

   كما أن المقدرة البدنية ال تتوقف على جانب الزوج وحده، بل تتعدى إلى 
ية البدنية، ومن الناحية العقلية على الزوجة، وذلك بأن تكون قادرة من الناح

القيام بأعباء النكاح وبخاصة القدرة على الحمل واإلنجاب، فإن ذلك يمثل 
المقصود األسمى من خلق اإلنسان على وجه العموم، وتحقيق مقصود الشارع 

  .من خالفة األجيال لبعضها على وجه الخصوص
االستطاعة فى الزواج  وإذا كان اإلنجاب يقتضى مقدرة صحية تمثل مضمون 

 يقتضى نضجا عقليا ونفسياً تقوى به –من جانبها، فإنه فى نفس الوقت 

                                         
 .٢٨٦ من اآلية -سورة البقرة  )   ١(

، وأخرجه بن ماجه . ١٦٩ ص٤ ، وأخرجه النسائى ج٢,١، ورواه مسلم فى النكاح ٣ ص ٧صحيح البخارى ج )  ٢(
 .٤/٢٨٦ ، والبيهقى ٣٨٧ ص ١ ، ومسند أحمد ج١٨٤٥



 

 )٢٩٣١(

الزوجة على تربية ولدها تربية صحيحة من الناحية البدنية ومن الناحية العقلية 
  .والنفسية 

  :الزواج مبنى على اإلرادة الحرة الواعية
ه من أهم العقود التى يبرمها نظرا لما يتسم به الزواج من تلك الخصائص التى تجعل

اإلنسان فى حياته، كان من أهم أسباب وجوده وانعقاده أن تكون إرادة كل من طرفيه 
حرة وواعية وخالية من العيوب التى تؤثر على صحة التراضى فيه، وإذا لم توجد هذه 
اإلرادة لكل من طرفيه فإن عقده ال يوجد، كما أن ما يترتب عليه يكون ناتجا عن 

  .رف باطل فال يعتد به شرعاًتص
واإلرادة عمل ذاتى فى عقد الزواج، وال ينال من ذاتيتها أن تتم فى بعض صورها 

ألن تلك الوالية مبناها على وجود إرادة األصيل، وذلك بناء على . بالوالية فى الزواج
ه،  القاعدة التى تقضى بأن كل ما يملك اإلنسان مباشرته بنفسه، فإنه يملك أن ينيب في

ومن ثم كان وجود الحق لمن يمارس العقد نيابة عن المرأة ، أو بوصفه وليا عنها مبنيا 
على وجود إرادتها أصال، وإذا تصادم حق الولى مع إرادة الفتاة أو مصالحها، فإن 
المعول عليه يكون إلرادة الفتاة وليس إلرادة الولى، وفى جميع األحوال ال يجوز أن 

ال ترضاه زوجا لها، وإذا تم العقد عن طريق الوالية، فإن لها يفرض على المرأة من 
أن تطالب بإبطاله، وال يفرض عليها أن تتحمل تبعاته،كما ال يجوز أن يحتج بهذا العقد 

  .عليها، ولها أن تطالب القضاء بإصدار حكم بإبطاله
 ال تنكح األيم حتى:  (  قال عن النبى –يدل على ذلك ما روى عن أبى هريرة 

، قال إذنها !وكيف إذنها :  قالوا يا رسول اهللا –تستأمر وال تُنكح البكر حتى تستأذن 
  .)١() سكوتها

تستأمر اليتيمة فى نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فال : ( وعنه عن النبى 
أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت : ، وعن خنساء بنت خزام األنصارية) جواز عليها

  .)٢() فرد نكاحهل اهللا ذلك، فأتت رسو

                                         
، وأخرجه النسائى باب النكـاح   .٦٤ رقم   ٩، وأخرجه مسلم فى كتاب النكاح ب      ٣٣:٩ ،   ٢٣:٧صحيح البخارى   )  ١(

  ٣٢ب
 ، ٢/٢٥٩ ، وأخرجه أحمد فى المسند ٣٦ ، وأخرجه النسائى فى كتاب النكاح ب٢٠٩٤، ٢٠٩٣أخرجه أبو داود )  ٢(

٤٨،٤١١، ٤/٣٩٤، ٤٧٥.  



– 

  )٢٩٣٢(

  :ووجه الداللة فى هذه األحاديث أمران
أنه ال يجوز الزواج بدون رضا المرأة ثيبا كانت أو بكراً صغيرة كانت أو :األول -

  .كبيرة
 أن المرأة إذا زوجت بدون رضاها، فإنه ال يعتد بزواجها، وال يحتج بعقده :الثانى -

باً، صغيرة أو كبيرة، إال أن الصغيرة لن عليها يستوى فى ذلك أن تكون بكراً أو ثي
تستطيع أن تعبر عن رأيها فى رفض الزواج المخالف إلرادتها إال بعد أن تصل 

  .إلى مرحلة البلوغ واألهلية إلبرام التصرفات
 من أم المؤمنين وال يجوز االحتجاج على صحة هذا الزواج بخبر زواج النبى 

الخبر لو صح يكون قضية عين ال عموم لها، عائشة وهى فى سن تسع سنين، فإن هذا 
إن هذه السن ال تنضبط بما : ألن نساء النبى لسن كأحد من النساء، وقد قال المحققون

يقدر به الوقت فى أيامنا، ولو تم توحيد المقاييس الزمنية بما يسوى بينها لوصل سن 
  . الباحثين إلى ثمانى عشرة سنة كما قال بعض- رضى اهللا عنها –السيدة عائشة 

وفى أيامنا هذه كثرت أعباء الزواج كثرة يصعب على الفتاة الصغيرة أو يتعذر عليها 
  .أن تقوم بها، ولهذا تكون االستطاعة مفتقدة بحقها

وإذا تم تزويج الصغيرة دون إراداتها، وبقصد التكسب المالى من ذلك التزويج كما 
رد االستمتاع بالفتيات يحدث فى تزويج القاصرات لألثرياء ومن يريدون مج

الصغيرات، فإنه يمثل جريمة تستحق العقاب، ألن  إساءة الولى فى ممارسة واليته 
على الصغيرة يبطلها ، فيكون ببطالن واليته على ابنته فى حكم األجنبى عنها، فال 
تشفع له أبوته لها فى تبرئته من جريمة استغاللها فى هذا الطريق الخاسر من أجل 

  ).١(مادى ويتعين عقابه على ذلك، كما يتعين عقاب كل من يشاركه فيهالتكسب ال
  موقف القانون من الزواج المبكر: ثالثاً 

  ١٢٦وقد انتهى قانون الطفل إلى تكريم زواج القاصرات حيث أضيف بموجب القانون 
بشأن األحوال المدنية، مادة جديدة  ١٩٩٤ لسنة ١٤٣ الى القانون رقم ٢٠٠٨  لسنة
  :  مكرر  نصها كاآلتى ٣١برقم 

                                         
عبداهللا . د.جمال أبو السرور ، أ .د.زهر ، أ  موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المرأة لنخبة من علماء جامعة األ           )١(

طـه ابـو   . د.ميرفت محمود ، أ. د.أحمد حسني ، أ. د.أحمد رجاء عبدالحميد ، أ. د.حامد أبوطالب ، أ  . د.النجار ، أ  
 . وما بعدها ٦٧هاشم بحري ، ص. د.شكري عبدالعظيم ، أ. د.صفاء الباز ، أ. د.كريشة ، أ



 

 )٢٩٣٣(

. ال يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميالدية كاملة
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من 
االمراض التى تؤثر على حياة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعالمهما بنتيجة هذا 

يصدر بتحديد تلك األمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص الفحص، و
ويعاقب تأديبياً كل من وثق . لها به قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير العدل 

   .زواجاً بالمخالفة ألحكام هذه المادة 
ومن هنا يتبين أن زواج األطفال باطل شرعاً، وقد يشكل جريمة يعاقب عليها كما أنه 

ثل تهديداً خطيراً للمسئوليات األسرية، ويخل بمقصود الشارع الحكيم من جعل الناس يم
خالئف فى األرض كما يمثل امتهانا لبدن األنثى واعتداء على كيانها كإنسان، وعلى 
حقوقها اإلنسانية المقررة، والتى يجب حمايتها والمحافظة عليها فى اإلسالم، بل وفى 

 . تعين منعه وعدم االعتداد بهولهذا ي. كل شرائع السماء
  المبحث الخامس

 موقف الفقه اإلسالمي من العنف في إطار الزواج
  :تمهيد 

واآليات في ذلك كثيرة منها . حث اإلسالم على نبذ  العنف  داخل األسرة بكافة أشكاله
 مظجع مضحط خض حصخصمصجضحضنئ : قول اهللا تعالى
 هتمث حتختمتنئ : وقول اهللا تعالى)١( مئ حف جف مغ معجغ
 ينجهمهىهنئ : وقوله تعالى  ، )٢(مئحسمحجخمخجس جح مج حج
 زنمن يلامممرننئ  :  عز وجل، وقوله)٣(  مئ حيخيمي جي يه

 مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ننىنين
    .)٤( مئهبجت مب حبخب هئجب

 التى يوصى فيها األزواج بحسن معاملتهم لزوجاتهم، وكذلك أحاديث رسول اهللا 
 : " ول حتى تكون العالقة بينهم عالقة مودة ورحمة، وليست عالقة استبداد وظلم فيق

                                         
  .١٩ من اآلية رقم -سورة النساء١)(
 .٢٦٣ اآلية رقم –سورة البقرة )٢(

  .١٥٩ اآلية رقم  -سورة  آل عمران )٣(

 .٢٣ اآلية رقم  -سورة اإلسراء)٤(



– 

  )٢٩٣٤(

خيركم خيركم ألهله ، وأنا خيركم : " أيضا–، ويقول )١( ...."اتقوا اهللا فى النساء 
 ، )٣("ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضى منها آخر "، ويقول  )٢("ألهلى

 امرأة وال خادما قط وال ضرب بيده قط إال فى سبيل اهللا أو ما ضرب رسول اهللا "و
  . )٤(" فينتقم هللاتنتهك محارم اهللا

وهذه اآليات واألحاديث تبين بوضوح موقف اإلسالم الرافض للعنف األسرى بكافة 
أشكاله المادية والمعنوية وتظهر دعوته لألزواج لحسن معاملة الزوجات واإلحسان 
إليهن حتى ولو كان الزوج يكره زوجته، مع أن المسلم الحقيقى  اليكره زوجته أبدا، 

  .خلقًا ويرضى آخرفقد يكره منها 
ومع وضوح دعوة اإلسالم األزواج لإلحسان للزوجات وإكرامهن ومعاملتهن المعاملة 
اإلسالمية الالئقة ، إال أن بعض األشخاص يخالفون شرع اهللا ويتجاوزون فى حقوقهم 

  . ويظلمون زوجاتهم
  : ومن بعض صور التجاوز ما يلى

 :ضرب الزوجات )١
نون أن اإلسالم يبيح لألزواج ضرب زوجاتهم يخطئ بعض الناس فى التفكير ويظ

حيث يجتزئون كلمة " واضربوهن: "ويستدلون على ذلك خطأ بقول اهللا تعالى
  . الذى سنوضحه فيما بعد–واضربوهن ويخرجونها من سياقها 

ولم يقل أحد من العلماء والعقالء أن عقد الزواج  يهدر حق الزوجة فى سالمة 
اء على زوجته، ومن ثم فعصمة جسد الزوجة باقية جسدها، ويبيح للزوج  االعتد

بعد الزواج، ولم تُهدر هذه العصمة لمجرد زواجها، بل إن حرمة جسدها 
ومعصوميته من أهم الحقوق التى تتمتع بها المرأة كالرجل تماما، سواء قبل الزواج 

  .أو بعده

                                         
  .١٢١٨صلى اهللا عليه وسلم، الحديث  رقم -حجة النبى: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب١)(
حديث حسن صـحيح  :  وقال٣٨٩٥صلى اهللا عليه وسلم، الحديث رقم      - أخرجه الترمذى، باب فضل أزواج النبى      ٢)(

  .غريب
  ".ال يفرك أى ال يكره"الوصية بالنساء، وقوله : صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب٣)(
  .٣٣٠٧صفة النبى، الحديث رقم :  صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب٤)(



 

 )٢٩٣٥(

وشرع  – كقاعدة –وبناء على ذلك ال يجوز فى اإلسالم أن يضرب أحد أحدا 
  .اإلسالم عقوبات لالعتداء على جسد اإلنسان ومعصوميته

وأما استدالل من يرى .  وتسرى هذه القاعدة العامة على الزوج فى عالقته بزوجتة
 يي ىي مينئ :  ول اهللا تعالىـــجواز ضرب الزوجات بق

 رئ ّٰ ٍَُِّّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
على جواز ضرب " واضربوهن: " حيث استدلوا بقول اهللا تعالى)١(مئ مئنئ زئ

فإن هذا االستدالل غير صحيح، ذلك أن الضرب هنا ليس موجها .  الزوجات
لجميع الزوجات وإنما لفئة معينة قليلة جدا وهن الناشزات، أى  الالئى يستعلين 

فإذا وجد الزوج استعالء  من زوجته عليه فله أن يعظها أى .  على أزواجهن
والتكبر  فإن أطاعته فبها، وإال يخوفها من عقاب اهللا تعالى لها على هذا االستعالء 

فله هجرها فى مضجعه، بأن يدير لها ظهره إشارة إلى غضبه منها، فإن استمرت 
  .فى تعنتها وتكبرها، فله ضربها

واألمر بالضرب هنا لإلرشاد وليس للوجوب ويستهدف إصالح األسرة وليس 
   .)٢("وال يضرب خياركم  : "إفسادها ولذلك قال رسول اهللا 

استمر  الحال  على ما هو عليه من النشوز وتعالى الزوجة وغضب الزوج وإذا 
وإن : "وترتب على ذلك شقاق فى األسرة فقد أمر اهللا بالتحكيم هنا ، قال اهللا تعالى

خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يرو اصالحا يوفق اهللا 
  )٣(" بينهما

بين األزواج من المودة والرحمة -سبحانه وتعالى-هللاويؤيد هذا الفهم ما جعله ا
  .وهما يتنافيان مع الضرب  الذى يؤذى  الجسد

  . عن ضرب المرأة بقوله وفعلهكما يؤيده قول نهى  رسول اهللا 
  امرأة ما ضرب رسول اهللا : (رضى اهللا عنها–وأيضا ما روته السيدة عائشة 

  .)٤(....)وال خادماً قط 

                                         
 .٣٤من اآلية  -سورة النساء١)(
   .١٠/٢٩١ورواه الحاكم فى المستدرك، ).  ضربولن ي( ، طبعة دار الكتب بلفظ ٧/٤٩٦السنن الكبرى للبيهقى، )٢(
  .٣٥ اآلية -النساء  سورة )٣(
  ٣٣٠٧ الحديث رقم - ٣/١٣٠٦صفة النبى : المناقب، باب: صحيح البخارى كتاب٤)(



– 

  )٢٩٣٦(

  :المعاملةإساءة الحديث و )٢
أمر اإلسالم العظيم األزواج بحسن معاملة الزوجات و معاشرتهن بالمعروف، قال  

، ومن المعروف إعطاؤها حقوقها وما )١( مئحصخصمصنئ : اهللا تعالى 
تستحقه من المهر واإلنفاق والجماع، وترك أذاها وإساءة عشرتها بالكالم الغليظ 

والقطوب فى وجهها بغير ذنب واإلعراض عنها والميل إلى غيرها وترك العبوس 
، بل عليه أن يطيب أقواله لها، وأن يحسن أفعاله وهيئته )٢("وما جرى مجرى ذلك

: الىما قال تعكما يحب ذلك منها فيفعل مثله كبحسب قدرته، 
إنى :"-رضى اهللا عنه– وقال ابن عباس ،)٣( مئ امممرنزنمننننئ 

  .)٤( "زين لىلها كما أحب أن تتأحب أن أتزين 
أنه جميل العشرة، دائم البشر يالعب أهله   (من أخالق رسول اهللا وكان 

ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق أم المؤمنين عائشة 
  فسبقته قبل أن سابقنى رسول اهللا :  تودداً إليها بذلك، قالت-رضى اهللا عنها–

  . )٥()هذه بتلك: نى، فقالأحمل اللحم، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم   فسبق
ومن المعلوم أن المسلم مطالب بمعاملة زوجته معاملة حسنة، ومنهى عن إساءة 

 حصخصمصجضنئ : معاملتها حتى ولو كرهها، ألن اهللا تعالى يقول
 ، وقد )٦( مئ حف مظجعمعجغمغجف مضحط خض حض

تطلبت هذه اآلية من المسلم أن يحسن معاملة زوجته على النحو سالف الذكر حتى 
، ودعاه اإلسالم أن يصبر عليها ويحسن معاملتها حتى ولو كان ولو كرهها

:  يكرهها، وأخبر اهللا تعالى أن الخير ربما كان فى الصبر على ما نكره، قال تعالى
 جنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحيخي يم ممىمنئ 

                                         
 .١٩ من اآلية -سورة النساء١)(

 .٢/١٠٩أحكام القرآن ، للجصاص  ٢)(
 .٢٢٨ من اآلية -سورة البقرة٣) (

 . ومابعدها١٢٣ ص -٣حكام القرآن جـ الجامع أل–القرطبى ) ٤(
، والحـديث  ٤٩٦١ ح ١٠/٥٤٥ذكر إباحة المسابقة باألقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهان       : رواه بن حبان باب   ) ٥(

 .١٠٢ ص – ٨ جـ–نيل األوطار للشوكانى :  راجع–رواه أحمد وأبو داود 

 .١٩ من اآلية  -  سورة النساء٦)(



 

 )٢٩٣٧(

، وعسى أن يكون صبر الزوج على زوجته التى )١( مئٰرٰى ييٰذ ميىي
 فى - رضى اهللا عنه–بن عباس يكرهها فيه خير كثير فى الدنيا واآلخرة، كما قال ا

  .هذه اآلية، وهو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداً ويكون فى ذلك الولد خير كثير
ال : (وفضالً عن ذلك؛ فالمؤمن ال يكره زوجته حتى وإن كره منها شيئاً فقد قال 

  .)٢()يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضى منها آخر
ا وإحاطة المسلمين بها إال أن بعضاً منهم يظلم ومع وضوح هذه األحكام وظهوره

زوجته ويسيء معاملتها ويعاملها معاملة سيئة، ال تليق بمسلم، يدخل مكفهر الوجه 
عابساً ، من غير داع، ال يتكلم إال بأوامر وكأن زوجته أسيرة أو خادمة عنده، 

ه سبحان–مسخرة لخدمته وطاعة أوامره مما يوقع الزوج فى معصية الخالق 
  . إلغفاله حقوق زوجته- وتعالى

  :اإلساءة فى العالقة الحميمية )٣
    :إكراه الزوجة على العالقة الحميمية  ) أ

نظم اإلسالم العالقة الجنسية بين الزوجين، حتى تكون عالقة روحية بينهما تختلط 
 يم ىمنئ : ال اهللا تعالىـقها أرواحهم وتمتزج فيها أجسامهم، في

  .)٣( مئمنىن جنحنخن
يتجرد من العواطف والمشاعر واألحاسيس ويسلك سلوكا لكن بعض األزواج 

حيوانيا فيهجم على زوجته بدون مراعاة لشعورها ومدى استعدادها لذلك، وال يقدم 
لما يريد أن يفعل، بل  ويكرهها على هذا الفعل ويستوفيه بالقوة، ويجعله عالقة 

لمتعة واللذة التى حيوانية بدال من أن تكون عالقة عاطفية مملوءه بالحب والمودة وا
وفى بضع أحدكم صدقة ،  : " .... يؤجر عليها شرعا حيث قال رسول اهللا 

يا رسول اهللا، أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟، قال أرأيتم لو : قالوا
  .)٤("وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك  إذا وضعها فى الحال ل كان له أجر

                                         
 .٢١٦آلية  من ا-  سورة البقرة١)(

الوصـية  : والحديث رواه مسلم  فى صحيحه، كتاب الرضاع، بـاب  .  ١/٤٧٧تفسير القرآن العظيم، البن كثير،   ٢)(
  .  ١٤٦٩ ح رقم - ٢/١٠٩١  بالنساء

   .١٨٧   من اآلية –سورة البقرة  )٣(

  .١٠٠٦ث رقم بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، الحدي: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب)٤(



– 

  )٢٩٣٨(

اه  الزوجة على إتيان هذه العالقة رغما عنها وبدون وال شك أن هذا السلوك وإكر
رغبتها أمر يتنافى مع اآلداب اإلسالمية فى العالقة بين الزوجين، فقد نهى  رسول 

 عن إيذاء الزوجة أو ضربها ثم يطلب الرجل حقه فى الفراش، دون مراعاة اهللا 
  .لمشاعرها

ن واستثارة شهوتهن قبل ويحث اإلسالم الرجال على مالطفة الزوجات  ومالعبته
ال يقعن أحدكم على امرأته كما يقع البعير،   : "الجماع، حيث قال رسول اهللا 

  )١(" القبلة والكالم: وما الرسول ؟ قال : وليكن بينهما رسول ، قيل
وال شك أن إكراه المرأة على هذه العالقة واستيفائها بالقوة يتنافى وهذه اآلداب 

  .اإلسالمية
إن الزوج الذى يكِْره زوجته على إتيان هذه العالقة وبدون إرادتها :  لويمكن القو

  .)٢(ورغبتها يقع فى محظور شرعى
  :  االمتناع عن العالقة الحميمية  ) ب

من صور إساءة معاملة الزوجة االمتناع عن العالقة الجنسية ذلك أن االستمتاع 
و حق للزوجة حق متبادل بين الزوجين، فهو حق للزوج واجب على زوجته، وه

واجب على الزوج، ويجب على كل منهما أن يؤدى واجبه فى هذا المجال تجاه 
اآلخر وال يجوز لواحد منهما أن يستعمل هذا الحق فى إيذاء اآلخر وإالمه، فال 
يجوز للزوجة أن تمتنع عن إعطاء الزوج حقه كيدا وعنتًا للزوج وعنادا له، حيث 

جل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها إذا دعا الر: " قال رسول اهللا 
  ). متفق عليه ()٣(" لعنتها المالئكة حتى تصبح 

وهذا ما لم يكن لها عذر فى االمتناع، كمرض أو إرهاق أو عذر شرعى أو نفسى، 
ألن الحق متبادل فى هذه العالقة، وكما أن للزوج حقا فيها فإن للزوجة نفس الحق 

  .)٤(" حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك: "  وبالتساوى لقول النبى 
                                         

  . والحديث ضعيف اإلسناد ،وأما ما تضمنه من معان وتوجيهات فهى صحيحة٢/٥٠أورده الغزالى فى اإلحياء )١(
طه أبو كريشة ، في موقف الفقه اإلسالمي من العنف ضد المـرأة  . د.عبداهللا النجار ، أ  . د.حامد أبوطالب ، أ   . د.أ)٢(

   .٧٨:٧٣ص
امتناعها مـن  : ذكر المالئكة، وصحيح مسلم،  فى كتاب النكاح  ، باب : ق، باب صحيح البخارى، كتاب بدء الخل    )٣(

  .فراش زوجها
  . الناشر دار طوق النجاه٢٦٣٩ رقم ٢/١٦٨رواه البخارى )٤(



 

 )٢٩٣٩(

وكذلك ال يجوز للزوج أن يمتنع عن إعطاء الزوجة هذا الحق، إيالما لها، وكيدا، 
وتجاوزا فى الخصومة، واعتبر الشرع الحكيم امتناع الزوج عن إعطاء زوجته 
حقها الشرعى اعتداء عليها، ووقف بجانبها، ووضع حدا لتجاوز هذا الزوج إذا 

ف أن ال يطأ زوجته،  فإذا استمر ممتنعا أربعة أشهر، أعطى  الشرع للزوجة حل
 ىييي  حيخيمي جي ىهيه جهمهنئ : حق الطالق، قال اهللا تعالى
 وهكذا أقام اإلسالم )١( مئزئمئنئ ِّّٰرئ ُّ ٰذٰرٰىٌٍَّّّ

التوازن بين الزوجين فى أداء هذا الحق  واستيفائه  فال يجوز للزوجة أن تمتنع 
  . للزوج أن يمتنع عن إعطاء الزوجة حقهاعن إعطاء الزوج حقه وال يجوز

والسبيل إلى عالج األخطاء التى يقع فيها بعض الناس فى هذه األمور بزيادة الوعى 
الدينى عن طريق وسائل اإلعالم، المكتوبة والمسموعة والمرئية، والتركيز على إيضاح 

  .هذه اآلداب اإلسالمية
  المبحث السادس

   من حرمان المرأة من الميراثموقف الفقه اإلسالمي والقانون
  :موقف الفقه اإلسالمي من حرمان المرأة من الميراث

 حق كل وارث سواء أكان رجالً أم امرأة فيما تركه مورثه - سبحانه وتعالى -بين اهللا 
 خلملىليلجمنئ : قليالً كان أو كثيراً وحدد نصيب كل وارث، قال تعالى

 ىه ينجهمه ىن خنمن حن جن ىميم  مم خم حم
  .)٢( مئيهجي

 اهللا  مقدار نصيب كل وارث ولم يترك ذلك لرغبات الناس وأهوائهم حيث قال وقد حدد
 ين ملىليلامممرنزنمنننىن يك ىكنئ : تعالى
 مبهب هئجبحبخب مئ مينيىيييجئحئخئ زي ٰىري
 مصجضحضخض هتمثحجمججحمحجخمخجسحسخسمسحصخص مت خت جتحت
 جفحفخفمفحقمقجكحكخكلك مغ جغ مع حطمظجع مض
 خلملىليلجم خن خمممجنحن جمحم جلحلخلملهل مك

  ىه  مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم حمخممم
                                         

   .٢٢٧، ٢٢٦   اآليتان –سورة  البقرة )  ١(

 .٧ اآلية -سورة النساء ٢)(



– 

  )٢٩٤٠(

 ٌٍَُِّّّّّّٰ ٰرٰى ييٰذ ىي مي خي حي يهجي
 زتمت ىبيبرتنب زبمب ىئيئرب رئزئمئنئ

 ىقيقاكلكمك يف ىف يث ىث نتىتيترثزثمثنث
 ٰى ىنين نن ملىليلامممرنزنمن يك ىك

 خبمبهبجت جبحب حئخئمئهئ جئ ريزيمينيىييي
  .)١( مئمت خت حت

: وبعد أن بينت هاتان اآليتان مقدار نصيب كل وارث جاء قول اهللا تعالى
 حص مخجسحسخسمس جحمحجخ هتمثحجمجنئ 

 جغ مع جع مظ  حط مض حضخض جض مص خص
 )٢( مئ مفحقمقجكحكخكلك خف حف جف مغ

نصبة حددها اهللا سبحانه وتعالى ومن ، وهذا يبين على وجه القطع أن هذه الحقوق واأل
 يدخله جنات – سواء أكان رجالً أم امرأة –يطع اهللا ورسوله ويعطى كل ذى حٍق حقه 

تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص اهللا ورسوله 
لداً ويمتنع عن إعطاء حقوق الوارثين ويتعدى على حدود اهللا وأحكامه يدخله ناراً خا

 .فيها وله عذاب مهين
ومع وضوح هذه األحكام واإلحاطة بها من المسلمين جميعاً إال أن بعض المجتمعات 

منهم من يحرمها من الميراث بالكلية .  تحرم النساء من الميراث بصورة أو أخرى
ويسود هذا الفكر المنحرف، ويتوارث الناس هذا العرف الخاطئ، ويقرونه ويحرمون 

  .لميراث حتى ال تؤول أموال األسرة الى أسرة أخرىالمرأة من ا
ومنهم من يحرمها من . ومنهم من يحرمها من الميراث فى العقارات دون المنقوالت

ومنهم من . الميراث فى األراضى الزراعية والحدائق ويورثها فى الدور والمبانى
ة تمكنها من يعترف بحقها ولكن يحرمها منه عمالً فال تستطيع أن تملك ملكية كامل

  !!!وإنما يعترف لها بأنها وارثة فقط  االستعمال واالستغالل والتصرف
وال جدال أن كل هذه الصور تخالف ما جاء به اإلسالم العظيم من حقوق للمرأة فيما 

ومن يحرمها من هذا الحق فسيلقى الجزاء . ترك الوالدان واألقربون مما قل منه أو كثر
                                         

  .١١،١٢ اآليتان -سورة النساء ١)(

  .١٣،١٤ اآليتان -سورة النساء    ٢)(



 

 )٢٩٤١(

 جعمعجغمغنئ : الكريمة فى قوله تعالىالشديد الذى بينته اآلية 
  . )١( مئ لك جكحكخك مفحقمق خف جفحف

وبناء على ذلك يجوز للحاكم أن يحدد عقوبة تعزيرية تطبق على من يحرم المرأة من 
  .ميراثها أو يظلمها فيه

  :ثموقف القانون المصري من حرمان المرأة من الميرا
الشريعة اإلسالمية أحكامه من  ١٩٤٣ لسنة ٧٧ رقم  قانون المواريث المصري استقى

التي نصت على أن لألنثى الحق في الميراث الذي قد يصل في بعض الحاالت أضعاف 
 مادة من ٤٨ما للرجل وبرغم من ذلك قد خلت مواد قانون المواريث البالغ عددها 

ان زيادة عدد قضايا النزاع على الميراث . عقوبة تقع على مانع الميراث عن المرأة
 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام ٢٤٤ملحوظ الن هناك بين األشقاء بشكل 

 قضيه حجر لعدم أهليه للتصرف في ممتلكات على ٤٧٥٠القضاء سنويا باإلضافة إلى 
أحد الوالدين أو كليهما يقيمها أبناؤهم أو األشقاء ضد بعضهم البعضأن التشريعات 

كن الطمع الذي تمكن من والقوانين حددت الميراث وقسمته بشكل عادل ومناسب ول
القلوب نتيجة غالء األسعار والبطالة وغيرهما من أمراض المجتمع هو السبب والدافع 

 .الرئيسي لتنامي الظاهرة
 آالف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد األسرة الواحدة بسبب ٩٦٠٠أن هناك 

قضية نزاع على  ألف ٢٢٣الميراث وهو رقم مفجع يتزايد سنويا بسبب الميراث و
  قضية حجر على أحد األبوين أو األشقاء فلسفة القانون المقترح٩٥٠٠ميراث و

ال سيما في محافظات الريف (يهدف الحفاظ على كيان األسرة وضمان لحقوق المرأة 
 ٧٧( بإضافة نص عقابي لبعض أحكام قانون المواريث رقم ) والمناطق الصحراوية 

افة مادة جديدة ويتضمن التعديل إض.. ى البرلمان تمهيدا لعرضه عل ) ١٩٤٣لسنه 
مع عدم االخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها “: تنص علي اآلتي ) ٤٩( تحت رقم

قانون آخر يعاقب بالحبس مده التقل عن ستة أشهر والتزيد على سنة وبغرامة التقل 
 كانت عن ألف جنيه والتجاوز عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث 
الن أسباب تعديل هذه .. ”  نصيبه فى ريعها وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس

                                         
  .١٤اآلية  -سورة  النساء١)(



– 

  )٢٩٤٢(

المادة هو ضمان حصول المرأة على حقوقها خاصة فى حالة وفاة الزوج وكذلك 
 مصر والمناطق الصحراويه حيث ينظر الى حرمان اإلناث من الميراث فى صعيد

المرأة على أنها ليس لديها أى التزامات مالية ومن ثم فال داعى لتوريثها خاصة إذا 
وكذلك نظرا لطول فتره التقاضى .. كانت متزوجة من رجل غريب عن العائلة 

 .رأة من إثبات أحقيتها فى الميراثوصعوبة االجراءات التى تمكن الم
وال يحق ألحد أن يحرمها منة وال يحق لصاحب  ة في الميراث إجباريإن حق المرأ

الحق أن يتنازل عنة وال يجوز للوريث التنازل ألنه ال يضار ويجوز التخارج بشرط 
أن الميراث فريضة إسالميه وعقوبة الدين لمن يرفض توزيع . عدم وجود تباغض

 تاب اهللا عليه وإن لم المواريث هو صاحب كبيرة فإن تاب ورد المواضيع ألصولها
يتب فأمره إلى اهللا إن شاء يعذبه أو يرحمه، وفي هذا الصدد يقول صل اهللا عليه وسلم 

أن بعض العادات والثقافات السلبية  “ من حرم وارثا من إرثه حرم اهللا عليه الحنة“
الموروثة تؤثر على اتجاه البعض لمنع المرأة من حقها فى الميراث ما يمثل خروجاً 

ى شرع اهللا،إن بعض الناس ال يكفيهم التذكير باهللا واليوم اآلخر والتحدث عن العقاب عل
فى اآلخرة، ويجب ردعهم من خالل تشريعات دنوية وسن قوانين تضمن حصول كل 
شخص على حقه ومعاقبة كل من يعرقل حصول موروث على ميراثه، ورغم ما حققته 

ازالت تعاني من السيطرة الذكورية وعدد المرأة من تقدم في مختلف المجاالت فإنها م
من العادات والتقاليد البالية في بعض مدن الصعيد التي ثبت باإلحصائيات والدراسات 

 من نساء تلك المدن ال يرثن ومحرومات من  %٩٠ و العينات العشوائية ان اكثر من
  . الميراث الذي شرعه اهللا عز وجل

اء على قانون المواريث، بتجريم االمتناع العمدى إن التعديالت التي أقرها مجلس الوزر
عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيا كان 
نوعه، تأخرت كثيرا، فال جريمة وال عقوبة إال بنص، أن من ال يرتدع بأدب شرعي 

، ألن »وبيوج«يردعه نص القانون، الن عقوبة الحبس في التعديالت يجب أن تكون 
من الورثه من لديه من الحيل والوسائل ما يمنع به وارثًا في أن يؤتى حقه، مستغالً في 

  .ذلك ماله من قوة بدينة أو سطوة وظيفية أو مالية
أن التكليف القانوني للجريمة التي ورد بها نص التعديل هي جريمة خيانة أمانة، ألن 

 من حجب مفردة من تلك من المفردات، مفردات التركة أمانة عند جميع الورثة، فكل



 

 )٢٩٤٣(

أو امتنع عن إيتاء وارث حقه المقرر شرعا في الميراث، فقد خان األمانة، بما يتعين 
معه مالحقته بنص التجريم الجديد، وهذا التجريم والتأثيم تستلزمه أحوال من فسدة 

 .سرائرهم وماتت ضمائرهم
، ولو تم تفعيلها فستصبح من »مظلومينقمة العدالة التي يتمناها ال«إن هذه التعديالت 

أعظم القرارات التي صدرت بشأن الوقوف بجانب الضعفاء وضمان استرداد الحقوق، 
  .داعيا إلى الضرب بيد من حديد على مرتكبي جريمة أكل المواريث

 من العقبات التي تواجه اي امرأة ترغب في المطالبة بميراثها مثل عدم أن هناك عدداً
الد حيث تبدأ معاناة المرأة في الميراث منذ ميالدها عندما ترفض األسرة اثبات المي

تسجيلها وبالتالي ال تملك شهادة ميالد وتصبح عالقتها باألسرة عالقة اجتماعية غير 
مرتب عليها عالقات قانونية مثل الميراث أو النسب أو اي تعامل مع مصالح حكومية 

 معترف بها من قبل الدولة وبالتالي عند بدء حيث إنها ال تملك بطاقة شخصية اي غير
المطالبة بالميراث أمام القضاء تفاجأ أوال بعدم قدرتها علي إثبات إنها وريثة بجانب 

  . عدم قدرتها علي توكيل محام للدفاع عنها
ان من ضمن المعوقات ايضا عدم وجود مستندات إثبات الميراث حيث تجد المرأة 

ق التي تثبت حقها في الميراث وتبدأ اإلشكالية من إعالم صعوبة في استخراج األورا
الوراثة الذي يقيد فيه كل الورثة الشرعيين ولو كانت لم تسجل واقعة ميالدها تصبح 
كما ذكر في سابق القول غير معترف بها قانونا ضمن الورثة الشرعيين تجد المرأة 

 عقود ملكية األرض أو صعوبة في استخراج األوراق الالزمة إلثبات الميراث مثال
العقارات حيث تكون في يد كبير العائلة والذي دائما هو الخصم في الدعوي يضاف 

  .علي كل هذا طول امد التقاضي وضعف عقوبة المنع او الحرمان من الميراث
ن حرمان اإلناث من الميراث يعتبر ظاهرة تنتشر في مصر خاصة في بعض قري إ

عات الصحراوية التي تري أن المرأة تكون مسئولة من ومدن الصعيد الي جانب المجتم
 وهذا يعمق  ، زوجها وال يحق لها ميراث أبيها خاصة وإن كان الزوج أجنبيا عن العائلة

صورة الغربة التي تكون فيها األنثى إذا ما تزوجت من خارج العائلة مما يجعل الذكور 
سرة لرجل أجنبي وهذه من أسرتها حريصين كل الحرص علي أال يخرجوا أموال األ

النظرة القاصرة قد أبطلها اإلسالم بتقريره ميراثا للمرأة قد يصل لعدة أضعاف ما 
 .للرجل



– 

  )٢٩٤٤(

في حين انه من المقرر شرعا أن اهللا سبحانه وتعالي جعل للنساء حقوقا في الميراث 
 ملىليلامممرنزنمنننىن يك ىكنئ   ’ من تركة مورثهم
 خبمب هئجبحب مئ مينيىيييجئحئخئ زي ٰىري ين
 مصجض مخجسحسخسمسحصخصهتمثحجمججحمحجخ مت خت حت جت هب
 جكحك جفحفخفمفحقمق مغ جغ حطمظجعمع مض حضخض
 )١( مئ خن خمممجنحن جلحلخلملهلجمحم مك خكلك

وبالتالي يتبين لنا من كل ما سبق أن حرمان النساء من اإلرث يشكل اعتداء علي 
المساواة في فرص الحصول علي هذا الحق المساواة التي نص عليها الدين اإلسالمي 

 و القساوسة تجاه هذا أألمركما انه ال يوجد توجيه ديني من قبل أئمة المساجد أ
 مادة  ٤٨ أن قانون المواريث قد استقي أحكامه من أحكام الشريعة اإلسالمية ووقع في

 أبواب وقد خلت نصوصه من نص عقابي يوقع جزاء علي من يخالف األحكام  ٨ علي
 ونظرا لشيوع الشكوى التي تتضمن حرمان بعض األشخاص من الميراث  ، الواردة فيه

 فقد أتي هذا المشروع بمادة واحدة تضاف إلي قانون المواريث  ،  المتحصل عنهاو الريع
 بهدف القضاء علي ظاهرة االمتناع بدون وجه حق عن  ، من أجل ضمان تطبيق أحكامه

  . عدم تسليم أي وريث حصته في التركة أو نصيبه في ريعها
 األسرة وانه ليس أن مقترح مشروع قانون المواريث الجديد جاء للحفاظ علي كيان

 كما انه يحافظ علي حقوق األيتام ألن المرأة في كثير من  ، لصالح المرأة وحدها
الحاالت هي المتضرر األول من عدم حصولها علي الميراث تحت مظلة األعراف 
والعادات والتقاليد التي تستنكف في كثير من المناطق أن يخرج جزء من ثروة األب 

 إذا كان الميراث أراضي زراعيه وأكثر هذه الحاالت تظهر إليها والي زوجها خاصة
   .في صعيد مصر وبعض أجزاء من محافظات مصر المختلقة

لكن تكمن المشكلة الحقيقية في تطبيق القوانين في ظل مجتمع ترسخت فيه ثقافات و
متوارثة تتمثل في عدم توريث الفتاة وإعطاء الميراث للذكر وهنا ال يكفي دور القانون 
وحدة فيجب القيام بعمل توعية ثقافية ودينية توجه للذكر ليعلم ما له وما عليه وتوجه 
لألنثى حني تعرف حقوقها حيث أن كثيرا من النساء في منطقة الشرق األوسط يشعرن 

 .بعدم استحقاقهن ميراثا بعد وفاة األب أو األم 
                                         

  .١١  رقم  اآلية– سورة النساء  )١(



 

 )٢٩٤٥(

  ةالخاتم
 والسالم على سيدنا ةوالصال، تعمته تتم الصالحاالحمد هللا سبحانه وتعالى الذي بن

هل الباقيات أ هصحابأهله وأ سيد السادات وعلى ،وحبيبنا محمد عبده ورسوله
  .لى يوم الميعادإ مالصالحات ومن سار على نهجه

  ،،، وبعد
سالمي موقف الفقه اإل( موضوع البحث فمن خالل ما تيسر لي بحثه والنظر فيه من

 من ةمجموعبن نخلص أيمكن ) ةسر داخل األةأوالقانون والطب من العنف ضد المر
   :النتائج والتوصيات تتلخص فيما يلي

 النتائج :والًأ :  -  
 .والزواج الشرعي الصحيح ه ةسرتكوين األلالسبيل الوحيد  )١
 .والد  العدل بين األةقامإ بوينيجب على األ )٢
 .عل ذلك فلمن  ويعد التميز ظلماًةسرنثى في األال يجوز التمييز بين الذكر واأل )٣
 ويحرمها من حق  ،نثى األنشويه و اعتداء على بدتو هناث ما يسمى بختان اإل )٤

 .ة  الزوجيهااالستمتاع بحيات
 . القانون فاعلها فييعاقب و ةمثل جريمينواعه أاث بجميع ن ختان اإل )٥
 على الزواج جبرها نج يدل على عدم صحته ألا على الزوأةالرضا من المرافتقاد  )٦

 ةهانإ و أة المرةراد يمثل اغتصاب إل وإنماد الشرعقه اليحقق العكرابالقهر واإل
 .كبرى لها 

 .ه شرط الستمرارانهأقدام على الزواج كما إلل شرط ةاالستطاع )٧
هو الهدف من ، وض ر األة اهللا عز وجل و عمارة زواج االطفال ال يحقق عباد )٨

 .اً غير قادرين على ذلك شرعمنسان النهخلق اإل
يات يه من اآلآالتي هي ة ،  والرحمة السكن و المودة يحقق غايطفال الزواج األ )٩

  . النهم ال يدركون ذلك ة ؛الرباني
 . بالمعروف بين الزوجين ةالعشربمر االسالم أ )١٠
 . و معاقب عليه قانوناً من الميراث محرم شرعاًأةحرمان المر )١١



– 

  )٢٩٤٦(

 ًالتوصيات :ثانيا :-  
  :يلي ملها في ما جو يمكن ان ن

 اله نه اعطاها من الحقوق ما لم تنأ و أةسالمي للمريع اإلرشتال اظهار تكريم  )١
   .في تشريع سابق

  .لها  ة من تكريم وصيانأة نحو المربواجبهقيام المجتمع  )٢
 .أة  ضد المرةرانبذ العنف والممارسات الض )٣
لقضاء ل ها بدورة والمرئية والمسموعة المقروءةعالم المختلف قيام وسائل اإل )٤

  .أة  بالمرةلتقاليد الضارعلى العادات وا
 .أة  للمرةواالجتماعية  والنفسية الصحيةتوفير الرعاي )٥
جتماعيين توجيه الناس ولفت اإل و ةعالميين و القاد و اإلة يجب على الدعا )٦

  . بين الزوجينة الجنسية العالقحكم التي تة الراقيةسالميداب اإللى اآلإانظارهم 
 هن ينفع بأو،  لوجهه الكريم بحثي هذا خالصاًن يجعل أل اهللا تعالى أسا و  ،،هذا
له وصحبه آ وصلي اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى  ،سالم والمسلميناإل
  .ن الحمد هللا رب العالمينأخر دعوانا آ و ،جمعينأ

  



 

 )٢٩٤٧(

  مصادر البحث ومراجعه
 .القرآن الكريم  )١

 -  ـ ه٢٦١ ةتوفى سنالم، مام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  صحيح مسلم لإل )٢
 .حياء التراثإ دار ةطبع

  .للزبيدي  المتقين ةاتحاف الساد )٣

 العجلوني يسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراح، إللباس كشف الخفاء ومزيل اإل )٤
ولى  األةالطبعة ،  المصرية الناشر المكتب، ـ ه١١٦٣ ة المتوفى سن-بو الفداءأالدمشقي 

  .م٢٠٠٠ /ـ ه١٤٢٠

 ةالمتوفى سن، مام الحافظ ابن عبد اهللا الحاكم النيسابوري لى الصحيحين لإلالمستدرك ع )٥
 . لبنان–  بيروت – ة دار الكتب العلميةطبع،  ـ ه٤٠٥

  . دار الفكرة طبع ، البن فارسةمعجم مقاييس اللغ )٦

 . ة الناشر دار الدعوة ، العربيةصدار مجمع اللغإ  ، المعجم الوسيط )٧

 .م ١٩٩٥ ة سنةمم المتحد األةمنظم )٨

 للدراسات سالمي اصدار المركز الدولي اإل ،سالم من العنف ضد المرأة موقف اإل )٩
    .االزهرة   جامع -والبحوث السكانية 

 ةطبعـ ،  ه٤٢١ ة المتوفى سن ،حمد بن حنبل الشيبانيأبي عبد اهللا ، ألحمدأمام مسند اإل )١٠
  .دار الفكر

 ٢٩٧ ة المتوفى سن ، سوره الترمذيبي عيسى محمد بن عيسى بنأمام سنن الترمذي لإل )١١
  . دار الحديثةطبعـ ، ه

  . دار الريانة طبع،بي داودأسنن  )١٢

 .هـ ١٤٠٣  ةسنة  الثانية الطبع ، المجلس العلمي بباكستان، الجامع لمحمد بن راشد )١٣

ـ  ه٢٥٦ ة المتوفى سن ،بي عبد اهللا محمد بن اسماعيل البخاريأمام صحيح البخاري لإل )١٤
 .ة  النجا دار طوقة طبع،

حمد رجائي عبد أ .د، ناث  لإلةعضاء التناسلي تشويه األة للقضاء على عادةنحو رؤي )١٥
 .االزهرة   جامع- للدراسات والبحوث السكانيةالمركز الدولي االسالمي اصدار –الحميد 

 عبد ءحمد رجاأ .د.أ  ،بو السرورأجمال .د.أ  ،ناث ختان اإلةنحو القضاء على عاد )١٦
 .االزهرة   جامع- للدراسات والبحوث السكانية لمركز الدولي االسالميااصدار  ،الحميد



– 

  )٢٩٤٨(

  .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )١٧

 .ة  القاهرة مكتبةالمغني البن قدامه طبع )١٨

مام الحافظ لإل واآلثار حاديثحياء من األالمغني عن حمل االسفار في تخريج ما في اإل )١٩
 .ـ ه٨٠٦زين الدين العراقي المتوفى سنه 

  . مصر –بوالق ، ولى  األةالطبع،  البن الهمام ة شرح فتح القدير على الهداي )٢٠

حمد بن محمد أبي بركات مام مالك أللى مذهب اإلإقرب المسالك أالشرح الصغير على  )٢١
  . دار المعارفة طبع ،الدردير

  . دار الفكرة طبع ،المجموع شرح المهذب للنووي )٢٢

 –  بيروت–  دار الفكرة طبع ،حمد العينيأحمد محمود بن بي م ألة في شرح الهدايبنايةال )٢٣
 .لبنان 

  .هي البن النجارى النُوِلأ ةمعون )٢٤

 .ة خير الحلبي األة طبع ،وطار للشوكانينيل األ )٢٥

 . ، طبعة دار الكتب السنن الكبرى للبيهقي )٢٦

 .بادي آشمس الحق العظيم لبي داود أعون المعبود في شرح سنن  )٢٧

 ـ ، ه١٧٩ ةالمتوفى سن ، صبحينس بن مالك بن عامر األأ مام مالك بن لإلأالموط )٢٨
  .حياء  التراث العربيإ دار ةطبع

 .نفوري سهارللبي داود أبذل المجهود في حل سنن  )٢٩

 . للشيخ سيد سابق ةفقه السن )٣٠

اصدار المركز الدولى اإلسالمي  -  والملتبس فقهياًختان اإلناث بين المغلوط علمياً )٣١
  .االزهرة   جامع - نية للدراسات والبحوث السكا

  . اللواء االسالميةمجل )٣٢

 . التوحيدمجلة  )٣٣

 .مجله التحرير  )٣٤

 :عدادتوثيقي ، إ تقرير  ،في مصر ختان اإلناث – مصر اسريتا ك٢٠٠٠سيف يوني )٣٥
 .مجدي حلمي .د

  .ة  العليا بمجلس الدولةداري اإلةالمحكم )٣٦

   . م٢٠١٣ ة للسكان سنةمم المتحدتقرير األ )٣٧



 

 )٢٩٤٩(

ة ، القاهر – دار الشعب ة طبعـ ، ه٦٧١ ة المتوفى سن ،ن للقرطبيآلقرحكام االجامع أل )٣٨
 . هـ١٣٧٢

حمد أسالمي للدكتور م والطفل والمراهقين من المنظور اإل األة و صحةنجابي اإلةالصح )٣٩
ة   جامع - للدراسات والبحوث السكانية  اصدار المركز الدولي االسالمي ،حسني طه

  .االزهر

 ة المتوفى سن ،شعيب بن علي الخراساني النسائي حمد بنأرحمن بو عبدالأسنن النسائي  )٤٠
 .ـ  ه١٤٠٦ ة الثانية الطبع ، حلب–ة سالميالناشر مكتب المطبوعات اإلـ ،   ه٢٠٢

، لهيثمي  ابي بكر بن سليمانأبي الحسن نور الدين علي بن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أل )٤١
ة ، القاهر –الناشر مكتبه القدس ، قدسي  المحقق حسام الدين الـ ، ه٨٠٧ ةالمتوفى سن

 . ـ  ه١٤١٤

 ـ ، ه٢٧٥ ةالمتوفى سن، يزيد القزويني بن بي عبد اهللا محمد أمام سنن ابن ماجه لإل )٤٢
  . دار الحديثةطبع

  .ن للجصاصآحكام القرأ )٤٣

عبد مان بن معاذ بن بحمد بن حأان بن بصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان محمد بن ح )٤٤
، رناؤوط  المحقق شعيب األـ ، ه٢٥٤ ةالمتوفى سن ، اتم الدارمي البستيالتميمي ابو ح
  . م١٩٩٢/ـ ه١٤١٤ ة الثانيةالطبع لبنان ، –  بيروت –ة  الرسالةالناشر مؤسس

  .ة  الثانيةالطبع لبنان ، –  بيروت – دار الفكر ةطبع، ن العظيم البن كثير آتفسير القر )٤٥

 ة المتوفى سن ، حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعيبيأ ةجمام الححياء علوم الدين لإلإ )٤٦
 .هـ ١٤٠٧ ةولى سن األة الطبع ، دار الريان للتراثةطبع،  ـ ه٥٠٥



– 

  )٢٩٥٠(

  



 

 )٢٩٥١(

  
  
  
  
  

   :المقدمة
 ، و حمـل عبـاده   شـيء  اهللا الذي جعل من وحيه المقدس هدى و موعظة و تبياناً لكل         أحمد

ة اهللا التي فطر النـاس عليهـا ،   المؤمنين على عبادته العبادة بإقامة وجوههم للدين القيم ، فطر 
نزيهاً لهم عن فرض عليهم فروضاً كثيرة ، أجلها اإليمان تطهيراً لهم من الشرك ، و الصالة ت      و

الكبر ، و الزكاة إبعاداً لهم عن الشح و البخل ، و الصيام ابتالء لهم في إخالص العمل ، و الحج 
أصلي و أسلم  المساواة بين جميع المسلمين ، وتقوية للدين و توثيقاً لعرى األخوة و تحقيقاً لمعنى

 األمانـة ، و كـان   دىة و أ للخلق أجمعين ، و الذي بلغ الرسال    المبعوثعلى رسوله األمين ،     
 رحيماً ، دعاهم إلى الخير ، و دلهم على صراط اهللا المستقيم ، و حثهم علـى   فاًبالمؤمنين رؤو 

تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن  : " ل في الدين ، و على التمسك بالشرع الحكيم ، حيث قالتفقها
 شأنه أن يؤلف بـين قلـوبهم   ، و شرع لهم كل ما من      " كتاب اهللا و سنتي     : تضلوا بعدي أبدا    

أجمعين ، و يبعد عنهم الخالف و التفرق في الدين ، ثم أما بعد ، فقد شرفني اهللا عز وجل أن                     
جعلني ممن يسعون إلى التفقه في دين اهللا ، ثم السعي إلى نشر العلم الشرعي من خالل هـذا                   

ساهمة فـي جمـع كلمـة        و الذي يتناول أحكام الكفين في الصالة ، بغية الم          المتواضع ثالبح
  . أن يجعله خالصاً صواباً متقبالً مبروراً ألالمسلمين و نبذ الفرقة و الخالف ، و اهللا أس

  : اختيار الموضوع سبب
 في المـسجد    لمصلينبسبب ما يقع بين ا    " أحكام الكفين في الصالة     : "  هذا الموضوع    اخترت

كام ، فأردت أن أوضـح أن هنـاك    حتى في البيت الواحد من خالف حول هذه األح        لالواحد ب 
 صلى اهللا عليه وسلم     –الكثير من األحكام األمر فيها واسع إذ أن معظمها ورد عن رسول اهللا              

 بتنوعها يحـدث هـذا   الدراية و قلة    – صلى اهللا عليه وسلم      – ، و بسبب الجهل بسنة النبي        -
 بين األقوال ،    أجمع أن   الخالف و التشنيع بل والتعصب و التحيز لقول دون اآلخر ، فاجتهدت           

  . األدلة الصحيحة فق في الترجيح ووسعيكما بذلت 
  : البحث طريقة

  . مع ذكر رقم اآلية هاأعزوا اآليات إلى سور) ١

 
 

 
  



– 

  )٢٩٥٢(

صحيحين أو أحدهما أكتفـي بهمـا ،        أخرج األحاديث التي أذكرها ، فإن كان لحديث في ال         ) ٢
  .قين ما استطعت إلى ذلك سبيالً إن كان في غيرهما فإني أذكر تخريجه و أقوال المحقو
اعتمدت على المصادر األصلية في النقل و البحث ، و المعتمدة في كل مذهب مـن المـذاهب                  ) ٣

  .األربعة 
  . الصحيحة دلة لألوفقاً بينها رجح الجمع فإني أنني بين أقوال الفقهاء فإن لم يمكمعأحاول أن أج) ٤

  : البحث خطة
  فيها في الصالة  المرأة كستر:  األول المبحث
  : الكفين في تكبيرة اإلحرام ، و فيه ثالثة مطالب أحكام:  الثاني المبحث
   اليدينرفع حكم:  األول المطلب
  حد رفع اليدين :  الثاني المطلب
  كيفية رفع الكفين :  الثالث المطلب
  : أحكام الكفين في القيام ، و فيه مطلبان : الثالث المبحث
   وضع الكفين عند القيامكيفية:  األول المطلب
  مكان وضع الكفين عند القيام:  الثاني المطلب
  : أحاكم الكفين في الركوع ، و فيه ثالثة مطالب : الرابع المبحث
  كيفية وضع الكفين في الركوع:  األول المطلب
  هيئة وضع الكفين عند الرفع من الركوع:  الثاني المطلب
  عتدال من الركوعهيئة الكفين عند اال:  الثالث المطلب
  : في السجود ، و فيه ثالثة مطالب الكفين المتعلقة باألحكام : الخامس المبحث
  هل يجب السجود على الكفين:  األول المطلب
  هل تجب مباشرة الكفين لألرض:  الثاني المطلب
    الكفين و الذراعين في السجود هيئة : الثالث المطلب
   في الجلوس بين السجدتينالكفينب المتعلقة األحكام  :س السادالمبحث
   حكم التصفيق بالكفين في الصالة  :سابع الالمبحث
      الكفين في التسليم من الصالةهيئة : ثامن الالمبحث

 حاولـت  قد و ، المتعلقة بالكفين في الصالة الفقهية حكام فقهية تشتمل على أهم األ  مباحث ثمانية فهذه
  . ، و اهللا أسأل التوفيق و السدادتيسر فهمها و الرجوع إليهابسط القول فيها و ترتيبها بطريقة 



 

 )٢٩٥٣(

  :ستر المرأة كفيها في الصالة :   األول المبحث
 المرأة كفيها في الصالة يعتمد على ما اذا كانت الكفين عورة في الصالة أم ليـستا                 ستر

ومن بعورة ، فمن اعتبرهما عورة أوجب على المرأة تغطيتهما و سترهما في الصالة ،               
رأى أنهما ليستا بعورة لم يوجب تغطيتهما و سترهما في الصالة ، و قد اختلف الفقهـاء      

   :قوال في ذلك على ثالثة أ- رحمهم اهللا -
أن الكفين ليستا بعورة في الصالة ، ظاهرهما و باطنهما ، و هـو قـول                :  األول   القول

   .٤حنابلة  و ال٣ و بعض الحنفية ٢ و الشافعية ١ المالكية الجمهور من 
أن الكفين ظاهرهما و باطنهما عورة في الصالة ، و هو قـول جمهـور               :  الثاني   القول

  .٥الحنابلة 
 ٦أن ظاهر الكفين عورة في الصالة دون باطنهما ، و هو قول الحنفيـة               :  الثالث   القول

  .في ظاهر الرواية عندهم 
   :األدلة
  :أدلة القول األول  : أوال

  قال سعيد بن جبير و عطـاء         ٧"  يبِدين ِزينَتَهنّ ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها        وَ ال : "  تعالى لهقو) ١
   .٨" الوجه و الكفان و الثياب : " و األوزاعي 

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى المرأة في اإلحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو               ) ٢
  . عورة لما حرم سترهما في اإلحرام فكان الوجه والك

                                         
 )١/٢١٥(و الفواكه الدواني) ١/٢١٤(و حاشية الدسوقي) ٢/١٠٥(الذخيرة)  ١
 )١/١٢٤(و المهذب ) ١/٣٩٧(و مغني المحتاج ) ١/١٢٣(اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )  ٢
 )١/٢٥٩( و فتح القدير ) ١/٤٠٥(و حاشية ابن عابدين  ) ٢/١٢٤( و البناية شرح الهداية ) ١/٢٨٤(البحر الرائق )  ٣
 )١/٤٣٢(غني و الم) ١/٢٢٦(و الكافي ) ١/٤٥٢(و االنصاف ) ١/١٥٠(شرح منتهى اإلرادات )  ٤
 )١/٤٣٢(و المغني )  ١/٢٢٦(و الكافي) ١/٤٥٢(و االنصاف ) ١/١٥٠(شرح منتهى اإلرادات )  ٥
 )١/٢٥٩(و فتح القدير ) ١/٤٠٥(و حاشية ابن عابدين  ) ٢/١٢٤( و البناية شرح الهداية ) ١/٢٨٤(البحر الرائق )  ٦
 ٣١/النور)  ٧
 )١٢/١٥٢(الجامع ألحكام القرآن للقرطبي)  ٨



– 

  )٢٩٥٤(

  : أدلة القول الثاني  : ثانيا
 حديث صحيح ، وهو عـامّ       ١»  عورةٌ رَأةُالْم«: -صلى اللَّه علَيِه وسلَّم     _قول النبي   ) ١

إال مـا   : "  بقوله تعـالى     دال مخصص له ، إذ اختلفوا في المرا       إلَّا ما خَصّه الدِّليل ، و     
 الكفان ، ورد عن ابِن مسعود أن المـراد        ، فكما ورد أن المراد به الوجه و       " ظهر منها   

 الذراع و القرطة    الكحل و السوار و الخضاب إلى نصف      : الثِّياب ، و قال ابن عباس       : 
   .٢الفتخ  و
لَا يِجب كَشْفُ الْكَفَّيِن ِفي الِْإحراِم ، إنَّما يحرم َأن تَلْبس ِفيِهما شَيًئا مـصنُوعا علَـى                 ) ٣
اَقَداِويِل، ورّالس سِل لُبجّلَى الرع مرحا يا كَملَِّذيِرِهمتَهروِبِه ع تُرسي .  

  :أدلة القول الثالث  : ثالثا
  . يتناول باطنه إنما الْكَفَّ عرفًا واسِتعمالًا لَا يتَنَاوُل ظَهر الكف و أن

  : و الترجيح المناقشة
  :قول الثالث  الجمهور على أصحاب الرد
١ ( اِطنوَ الْب ُل الظَّاِهرتَنَاوبأن الْكَفَّ لُغَةً ي.  
٢ (          ع نُهاِء إذْ كَودِتلَاِء ِبالِْإبلُوٌل ِباِلابعةً مروِنِه عكَو نالْكَفِّ ع اجةًإخْررِتلَـاِء     وذَا اِلابه عم 

  . متَحقِّقٌ ِفي باِطِن الْكَفِّ متَحقِّقٌ ِفي ظَاِهِرِه ِللْحرج وهذَا اِلابِتلَاء كَما هوبموِج
  : الراجح الرأي

ـ            و  لقـوة أدلـتهم ،      صالة الذي أرجحه رأي الجمهور من أن الكفين ليستا بعورة في ال
  .لموافقة رأيهم لقواعد الشرع العامة في نفي الحرج و المشقة و

  :أحكام الكفين في تكبيرة اإلحرام :  الثاني المبحث
  : المبحث ثالثة مطالب هذا يتضمن و

 واظب عليهـا    نة على أن رفع اليدين عند افتتاح الصالة س        - اهللا   مهم رح - الفقهاء   اتفق
 صـلى   -وأجمعوا على أن النبي    : ٣رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، قال ابن المنذر            

  . كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة -اهللا عليه و سلم 

                                         
  ، ورواه ٤٧٦ ص٣ج/ ١١٧٣ح/ باب ماجاء في كراهية الدخول على المغيبات / كتاب الرضاع/ سننهرواه الترمذي في )  ١

 .و صححه األلباني في سنن الترمذي ) ٣٨٩ص/ (ابن خزيمة في صحيحه 
 )١٢/١٥٢(الجامع ألحكام القرآن للقرطبي)  ٢
 )٣٧ص/(اإلجماع البن المنذر)  ٣



 

 )٢٩٥٥(

  : يلي فيما – رحمهم اهللا - لكن اختلفوا و
  : رفع اليدين وقت :  األول المطلب

  .وقت الرفع مع التكبير أي يبدأ بابتدائه و ينتهي بانتهائه :  األول القول
 و قول أبي يوسف و المحكي عن الطحاوي و قاضي           ٢ و الحنابلة    ١ هو قول المالكية     و

 ، و كره المالكيـة  ٤ الشافعية  ، و هو األصح عند     ٣خان من الحنفية و المفتى به عندهم        
   .رالرفع قبل أو بعد التكبي

  .قبل التكبير أي يرفع ثم يكبر :  الثاني القول
   .٥ هو قول أبي حنيفة و محمد و هو قول عامة مشايخ الحنفية و

  .بعد التكبير أي يكبر ثم يرفع :  الثالث القول
وٌل ثَاِلثٌ ِقيَل ِبِه ، وهو َأنَّـه يكَبِّـر   وهنَا قَ: "  هذا القول الكمال بن الهمام حيث قال         ذكر

ي ّلًا ثُمَّأوفَع٦ " ر.   
  : القول األول ةأدل : أوال :األدلة

١ (    رمِن عاب نع : ّرأيت النَِّبي- لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهافتتح التكبيـر فـي الـصالة    – ص 
كَبِّري ِه ِحينيد٧» فرفع ي.  

 فلما كبـر    – صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      - يّصليت خلف النَّبِ  : "  واِئِل بِن حجر قال      عن) ٢
    .٨" رفع يديِه مع التَّكِْبيِر

  :أدلة القول الثاني  : ثانيا
 صلى اهللا عليه وسلم إذا قام للـصالة رفـع           -كان رسول اهللا    : " عن ابن عمر قال     ) ١

  .٩» منكبيه ، ثم كبريديه حتى تكونا بحذو 
                                         

 )١/٢٤٧(حاشية الدسوقي )  ١
 )١/١٨٦(و شرح منتهى االرادات )  ١/٢٤٣(و الكافي) ١/٣٤٠(المغني)  ٢
 )١/٣٢٢(و البحر الرائق ) ٢/١٦٨(و البناية ) ١/٢٨١(و فتح القدير ) ١/١١(المبسوط )  ٣
 )٢/١٦٤(و حاشية قليوبي ) ١/٣٤٦(و مغني المحتاج ) ١/١٣٦(المهذب )  ٤
 )١/٣٢٢(و البحر الرائق ) ٢/١٦٨( البنايةو) ١/٢٨١(و فتح القدير ) ١/١١(المبسوط )  ٥
 )١/٣٢٢(و البحر الرائق ) ١/٢٨١(فتح القدير )  ٦
 ١٢٠ص / ٧٣٨ح/ باب إلى أين يرفع يديه / كتاب اآلذان / رواه البخاري في الصحيح )  ٧
 )٢/٤٠(رواه البيهقي في السنن الكبرى)  ٨
ع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة اإلحرام والركوع و في الرفع باب استحباب رف/ كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح)  ٩

 ٢٩٢ص١ج  / ٣٩٠ح / من الركوع و أنه ال يفعله إذا رفع من السجود 



– 

  )٢٩٥٦(

     عن غَيـِر اللَّـِه      ِكبِرياءِفي ِفعِلِه وقَوِلِه معنَى النَّفِْي والِْإثْباِت ، فَِإنَّه ِبرفِْع الْيِد ينِْفي الْ           ) ٢
لِْإثْباِت كَما ِفي كَِلمـِة    فَيكُون النَّفْي مقَدّما علَى ا     - الَى تَع - وِبالتَّكِْبيِر يثِْبتُه ِللَِّه     - تَعالَى   -

  .الشَّهادِة
  :أدلة القول الثالث  : ثالثا
أن " و حدث   ...  أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر، ثم رفع يديه             بة أبي قال  عن

   .١"  كان يفعل هكذا – صلى اهللا عليه و سلم –رسول اهللا 
  : و الترجيح المناقشة

  :ور على أصحاب القول الثاني بقولهم  أصحاب القول األول و هم الجمهرد
 تقدم النفي على اإلثبات في كلمة التوحيد ضرورة ، ألنه ال يمكـن الـتكلم بـالنفي            ثبت

واإلثبات معا بخالف ما نحن فيه ، فإن النفي بالفعل واإلثبات بـالقول فـيمكن القـران                 
: ائال بلسان حاله     وراء ظهره ، ق    اهللا إشارة إلى نقل ما سوى       ينبينهما ، ثم في رفع اليد     

  .نبذت ما سوى اهللا ، و أقبلت إلى عبادة اهللا عز وجل 
  : الراجح الرأي

 أحاديـث  فـي  – صلى اهللا عليه وسلم     - األقوال الثالثة كلها مروية عن رسول اهللا         هذه
 فعل ذلك كله ، و لكن لعـل  - صلى اهللا عليه و سلم –صحيحة ، فيستأنس بها على أنه     

 خَلْفَ الِْإمـاِم َأعمـى      َأنّ بين رفع اليدين و التكبير أقوى ال سيما          قول الجمهور بالقران  
وَأصم ، فَكان الْجهر ِبالتَّكِْبيِر ِليسمع الَْأعمى ، و كان رفع الْيديِن ِليري الَْأصم فَـيعلَم أن                 

  .قد دخل ِفي الصّلَاِة 
  :حد رفع اليدين :  الثاني المطلب

 ٣ و الـشافعية  ٢ يديه حذو منكبيه ، و هو قول الجمهور من المالكية        يرفع:  األول   القول
   .٤و الحنابلة 

                                         
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة اإلحرام والركوع و في الرفع / كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح )  ١

 ٢٩٣ ص١ج/ ٣٩١ح / ه إذا رفع من السجود من الركوع و أنه ال يفعل
 ) ٢/٢٤٠(و التاج و اإلكليل ) ١/٢٤٧(و حاشية الدسوقي ) ١/٢٤٧(الشرح الكبير للشيخ الدردير )  ٢
 ) ١/٣٤٦(و مغني المحتاج ) ١١٣ص/( و كفاية األخيار) ١/١٣٦(المهذب)  ٣
 )١/٢٤٣(و الكافي ) ١/٣٣٩(المغني)  ٤



 

 )٢٩٥٧(

 ، حتى يحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه و رؤوس أصابعه          ذنيهيرفعهما حذو أ  :  الثاني   القول
 ، فإن لهم قوال بالتخيير بـين        ٢ و قول آخر للحنابلة      ١ و هو قول الحنفية      ،فروع أذنيه     

إلَى َأيـن يبلُـغُ     : قُلْت ِلَأِبي عبِد اهللا     : ين أو حذو األذنين ، قَاَل الَْأثْرم        الرفع حذو المنكب  
َأمّا َأنَا فََأذْهب إلَى الْمنِْكبيِن؛ ِلحِديِث ابِن عمر، ومن ذَهب إلَـى َأن يرفَـع               : قَاَلِبالرّفِْع؟  

نسِه فَحذِْو ُأذُنَيِه إلَى حيدي.  
    .٣يرفعهما إلى الصدر ، و هو قول عند المالكية :  الثالث قولال

   :األدلة
  :أدلة القول األول  : أوال

 صـلى اهللا عليـه   –رأيت النبـي   :  قال   – رِضي اللَّه تَعالَى عنْهما      - ابِن عمر    ِلحِديِث
  . ٤" نكبيه  محذو افتتح التكبير في الصالة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما –وسلم 

  :أدلة القول الثاني  : ثانيا
أنه رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم رفع يديه حين دخل فـي           : "حديث وائل بن حجر   ) ١

   ٥" . الصالة، كبر حيال أذنيه 
 حـين افتـتح   – صلى اهللا عليـه وسـلم      -رأيت النبي   : " حديث البراء بن عازب     ) ٢

   .٧"حتى ساوى بهما أذنيه: " ي روايةف، و٦" فع يديه حتى كادتا تحاذيان أذنيهالصالة ر
  :أدلة القول الثالث  : ثالثا
، فرأيت   في الشتاء  –صلى اهللا عليه و سلم       –أتيت النبي   : "  رواه واِئُل بن حجٍر قَالَ     لما

ثُمّ ِجْئتُ ِفي زمـاٍن     : "  ، و في رواية      ٨" أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصالة        

                                         
 )١/٣٢٢(و البحر الرائق ) ٢/١٦٩ (و البناية) ١/١١(المبسوط )  ١
 )١/٢٤٣(و الكافي ) ١/٣٣٩(المغني)  ٢
 )٢/٢٣٩(و التاج و اإلكليل ) ٢/٢٢١(الذخيرة للقرافي )  ٣
، واللفـظ لـه ، و   ١٢٠ص / ٧٣٨ح/ باب إلى أين يرفع يديه / كتاب اآلذان / متفق عليه ، رواه البخاري في الصحيح   )  ٤

 ٢٩٢  ص١ج/ ٣٩٠ح / باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين / صالة كتاب ال/ رواه مسلم في الصحيح 
 ٣٠١ ص١ج/٤٠١ح/ باب وضع يده اليمنى على اليسرى / كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح )  ٥
 )٢/٤٠٦(المصنف البن أبي شيبة)  ٦
 )١/٢٩٥(رواه الدارقطني في السنن  ) ٧
 ٤٨٤ ص١ج / ٧٢٩ح/ باب افتتاح الصالة /  أبواب تفريع استفتاح الصالة /كتاب الصالة / رواه أبو داود في السنن )  ٨



– 

  )٢٩٥٨(

 رـاِب     ِفيِه بـتَ الثِّيتَح ِديِهمَأي كّراِب، تَحلُّ الثِّيج ِهملَيع تُ النَّاسَأيفَر شَِديد ِفـي  ١" دو ، 
   .٢" فَرَأيتُهم يرفَعون َأيِديهم إلَى صدورهم : " ِروايٍة 

  : و الترجيح المناقشة
ى القـائلين بـالرفع إلـى        على القائلين بالرفع حذو المنكبين و عل       ٣ الحنفية   رد ) ١

 في الـصالة    ول أبلغ في اإلعالم بالدخ    نينالصدر بأن رفع اليدين الى حذو األذ      
 .حيث يراها االصم 

 إلى الصدر لعله لضرورة شدة البرد فالرفع كان تحت األكيسة           فع بالنسبة للر  و ) ٢
 .و البرانس ، و لم يكن دونها

  : الراجح الرأي
تخيير بين الرفع إلى حذو المنكبين أو الرفع إلى حـذو          ما ذهب إليه الحنابلة من ال      أرجح

 صلى اهللا عليه و سلم      –األذنين لقوة أدلة القولين ، فرواة األول أكثر و أقرب إلى النبي             
 كان – صلى اهللا عليه و سلم       –، كما و أن صحة رواية القول الثاني تدل على أن النبي             

  .يفعل هذا مرة و هذا مرة  
  :يئة الكفين عند رفعهما ه:  الثالث المطلب

يرفعهما منصوبتي األصابع ال مفرجة كل التفريج و ال مـضمومة كـل             :  األول   القول
   .٤ ، و هو قول الحنفية كَشِْفالضم مستقبال بهما القبلة مع الْ

ِة  ظُهورهما ِللسّماِء وبطُونُهما ِللْـَأرِض علَـى ِصـفَ         اِنيرفعهما مبسوطَتَ  : اني الث القول
           ـاضقَـاَل ِعيو رجحهـا ، و نُونحا سهالَِّتي ذَكَر ِذِه الصِّفَةُ ِهيهالْخَاِئِف و اِهِب َأيّالر
            ـدمخُ َأحقَاَل الشَّياِغِب وِّض كَالرا ِللَْأرمهورظُهاِء ومّا ِللسمطُونُهِن بوطَتَيسبِه ميدُل يعجي

نَّه يجعُل يديِه علَى ِصفَِة النَّاِبِذ ِبَأن يجعَل يديِه قَـاِئمتَيِن َأصـاِبعه حـذْو       أَ رزرّوقٌ الظَّاهِ 
المشهور حذو المنكبين قائمتـان كفـاه حـذو         : ُأذُنَيِه وكَفَّاه حذْو منِْكبيِه ، قال المازري        

   .٥منكبيه ، و أصابعه حذو أذنيه ، وهو قول المالكية 

                                         
 ٤٨٣ ص١ج / ٧٢٧ح/ باب رفع اليدين / أبواب تفريع استفتاح الصالة / كتاب الصالة / رواه أبو داود في السنن )  ١
 ٤٨٤ ص١ج / ٧٢٨ح/ باب رفع اليدين /أبواب تفريع استفتاح الصالة / كتاب الصالة / رواه أبو داود في السنن)  ٢
 )١/٣٢٢(و البحر الرائق ) ١/١١(المبسوط )  ٣
 )١/٤٧٤(و حاشية ابن عابدين) ١/١١(المبسوط)  ٤
 )١/٢٦٠(و حاشية العدوي ) ٢/٢٣٩(و التاج و االكليل ) ١/٢٤٧(حاشية الدسوقي )  ٥



 

 )٢٩٥٩(

ما ، ممـيال أطـراف أصـابعهما    يرفعهما مستقبال بهما القبلة مع كـشفه     :  الثالث   ولالق
 و المـشهور عنـدهم      ١، مفرقا بين أصابعه تفريقا وسطا ، و هو قول الـشافعية             نحوها

  .تفريقها من غير تقييد 
يرفعهما ممدودة األصابع ، مضموما بعـضها إلـى بعـض ، مـستقبال              :  الرابع   القول

   .٢ ، و هو قول الحنابلة ببطونهما القبلة
   :األدلة
  :  بما يلي الحنابلةاستدل كل من الحنفية و الشافعية و  : أوال

 صـلى اهللا عليـه     _ كان رسـول اهللا     : " _ رضي اهللا عنه    _ ما رواه أبو هريرة      ) ١
   .٣" إذا قام إلى الصالة رفع يديه مدا _  سلم و
إذا كبـر   _ صلى اهللا عليه و سـلم       _   كان رسول اهللا  : "  راه أبو هريرة ايضا      ما  ) ٢

   .٤" للصالة نشر أصابعه 
قيل  : "٦ ، قال القرطبي     ٥" يدعوننا رغبا و رهبا     : " استدل المالكية بقوله تعالى      : ثانيا
       : و قـال أيـضا      " الرغب رفع بطون األكف إلى السماء ، و الرهب رفع ظهورهما            : 
ادة كل داع من البشر أن يستعين بيديه فالرغـب           ع أنو تلخيص هذا    : قال ابن عطية    " 

من حيث هو طلب يحسن منه أن يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه ، إذ هو موضـع    
و دفع مضرة يحسن معـه طـرح ذلـك ،           إعطاء أو بها يتملك ، و الرهب من حيث ه         

  " .اإلشارة إلى ذهابه و توقيه بنفض اليد و نحوه و
  : و الترجيح المناقشة

 كل من الحنفية و الشافعية و الحنابلة في المقصود بالنشر الوارد فـي الحـديث                اختلف 
                                                         :على قولين

                                         
 )١/١٤٥(و أسنى المطالب) ١/٣٤٦(و مغني المحتاج) ١١٣ص/(و كفاية األخيار) ٣/٣٠٧(المجموع)  ١
 )١/١٨٦(و شرح منتهى اإلرادات ) ١/٢٤٣(و الكافي في فقه اإلمام أحمد ) ١/٣٤٠(المغني )  ٢
 ٦ ص٢ج/ ٢٤٠ح/ باب في نشر األصابع عند التكبير/ أبواب الصالة/ رواه الترمذي في السنن)  ٣
 ، و ضعفه األلباني في     ٥ ص ٢ج / ٢٣٩ح/ باب في نشر األصابع عند التكبير     / أبواب الصالة / رواه الترمذي في السنن   )  ٤

  .٢٧ص/ضعيف سنن الترمذي
 ٩٠/االنبياء)  ٥
 )١١/٢٢٣(الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) ٦



– 

  )٢٩٦٠(

 و عدم طيها ، وهـو قـول الحنفيـة    أن المقصود بالنشر هو مد األصابع   :  األول   القول
  .الحنابلة و

 ، وهذَا النَّشْر ، ومـدّ  اِبعههذَا الضّمّ ، وضمّ َأص: رِبيِّة قَالُوا َأهُل الْع : "  اإلمام أحمد    قال
 هاِبعقَ َأصّفَرذَا التَّفِْريقُ ، ووَ ه ، هاِبع١" َأص .        

لْيِد واَلَّـِذي   ولَا يتَكَلَّفُ ِللتَّفِْريِق بين الَْأصاِبِع ِعنْد رفِْع ا       : "  األئمة السرخسي    س قال شم  و
، معنَـاه نَاِشـرا   » َأصاِبعه"َأنَّه كَبّر نَاِشرا  «: - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      -رِوي عن النَِّبيِّ    

    . ٢" عن طَيِّها ِبَأن لَم يجعلْه مثِْنيّا ِبضمِّ الَْأصاِبِع إلَى الْكَفِّ 
ظَنّ بعضهم َأنَّه َأراد ِبالنَّشِْر تَفِْريج الَْأصاِبِع وهـو  : َل ِفي الِْحلْيِة قَا: "  قال ابن عابدين  و

   .٣ " ن ِبرفِْعِهما منْصوبتَيِن لَا مضمومتَيِني عن الطَّيِّ يعشْرغَلَطٌ، بْل َأراد ِبِه النَّ
   .٤بع ، و هو قول الشافعية  هو تفريق األصابالنشرأن المقصود :  الثاني القول
  : الراجح الرأي

 الذي أراه راجحا هو أن المصلي يمد أصابعه من غير أن يفرقها تفريقا كبيرا و مـن                  و
 النشر ضـعيفة    يةغير أن يضمها ضما شديدا ، وإنما يتركها على هيئتها و ذلك أن روا             

 ٥ أيضا لتفريق  و على فرض صحتها فإن النشر يأتي في اللغة بمعنى البسط و بمعنى ا             
، و لكن نرجح أن المقصود البسط و ليس التفريق لصحة رواية مد األصابع و قوتهـا ،     

  .و اهللا أعلم . و ضعف رواية النشر
  :األحكام المتعلقة بالكفين في القيام :  الثالثالمبحث
  : المطالب التالية وفق أحكام الكفين في القيام سأتناول
  :كفين في القيام كيفية وضع ال:  األول المطلب
  : الفقهاء رحمهم اهللا في كيفية وضع الكفين في القيام على قولين اختلف
 الحنفية توضع الكف اليمنى على اليد اليسرى ، و هو قول الجمهور من             :  األول   القول

   .٣  قول عند المالكية و ٢ و الحنابلة ١ و الشافعية ٦
                                         

 )١/١٨٦(و شرح منتهى اإلرادات ) ١/٣٤٠(المغني)  ١
 )١/١١(المبسوط )  ٢
 )١/٤٧٤(حاشية ابن عابدين )  ٣
 )١/٣٤٦(ج و مغني المحتا) ١١٣ص/(و كفاية األخيار) ١/١٣٦(المهذب )  ٤
 )٤٨٠ص/(و معجم لغة الفقهاء) ١٤/٢٥٦(و لسان العرب) ٣١٠ص/(مختار الصحاح )  ٥
 =  )١/٤٧٦(و الدر المختار) ١/٣٢٠(و البحر الرائق ) ١/٢٠١( و بدائع الصنائع ) ١/٢٨٧(فتح القدير)  ٦



 

 )٢٩٦١(

يكره القبض  :  حيث قالوا    ،٤ لمالكيةهب ا إرسال اليدين ، و هو ظاهر مذ      :  الثاني   القول
  .ِبِإحدى يديِه علَى الُْأخْرى ِفي صلَاِة الْفَرِض علَى َأيِّ ِصفٍَة 

   .٥" كَِره ماِلك وضع الْيِد علَى الُْأخْرى ِفي الصّلَاِة : "  قال ابن الْعرِبيِّ  و
   :األدلة
   : لأدلة القول األو : أوال

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليـد اليمنـى علـى        : "  سهل بن سعد قال      عن) ١
ال أعلمه إال ينمي ذلك إلى النبي صلى اهللا         : ذراعه اليسرى في الصالة ، قال أبو حازم         

   .٦" عليه وسلم
 رفع يديه حـين  – لم صلى اهللا عليه و س– أنه رأى النبي : "ما رواه وائل بن حجر  ) ٢

 يـده اليمنـى علـى       وضـع كبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ، ثـم          دخل في الصالة ،     
الرسغ نى على ظهر كفه اليسرى و      اليم هثم وضع يد  : "  ، و في رواية أخرى       ٧"اليسرى

  . ٨" و الساعد 
 - صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم       -كان رسول اهللا    «:  قبيصة بن هلب عن أبيه قال        حديث ) ٣

. يضا عن ابن عباس و ابـن مـسعود           ، و قد روي ذلك أ      ٩" »هيؤمنا فيأخذ شماله بيمين   
حديث هلب حسن ،  والعمل عليه عند أهل العلم من           : " قال الترمذي بعد حديث هلب      و

 والتابعين ومن بعدهم ، يرون أن يضع الرجل         - وسلَّم   يِه صلَّى اللَّه علَ   -أصحاب النبي   
   .١٠"  في الصالة الهيمينه على شم

                                                                                                     
 )١١٣ص/(كفاية األخيارو  ) ٣٠ص/(و منهاج الطالبين) ٣/٣١٣(المجموع)  ١=
 )٢/١٩(و حاشية الروض المربع ) ١/٢٢٠(و شرح منتهى االرادات ) ١/٢٤٤(و الكافي ) ١/٣٤١(المغني )  ٢
 )١/٢٤٠(التاج و اإلكليل )   ٣
 )١/٢٠٤(الفواكه الدواني )  ٤
 )٢/٢٤٠(التاج و االكليل )  ٥
 ١٢٠ص / ٧٤٠ح/ باب وضع اليمنى على اليسرى / كتاب اآلذان / رواه البخاري في الصحيح )  ٦
 تخريجهسبق )  ٧
 ٤٨٣ ص١ج / ٧٢٨ح/ باب رفع اليدين / أبواب تفريع استفتاح الصالة / كتاب الصالة / رواه أبو داود في السنن)  ٨
 ٣٢ ص٢ج / ٢٥٢ح/ باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصالة / أبواب الصالة /  في السنن رواه الترمذي)  ٩

  )٣٢/ ٢(سنن الترمذي  ) ١٠



– 

  )٢٩٦٢(

   .١" وضع اليد على اليد من السنة : " ابن الزبيرقال ) ٤
  :أدلة القول الثاني  : ثانيا

 بحديث المسئ صلَاتَه ِبَأنّ النَِّبيّ صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم علَّمه الصّلَاةَ ولَـم يـذْكُر                استدلوا
  .وضع الْيمنَى علَى الْيسرى 

  : و الترجيح المناقشة
  :أصحاب القول األول على أصحاب القول الثاني  رد
  . لَم يعلم المسيء في صالته إلَّا الْواِجباِت فَقَطْ - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم - النَِّبيّ أن ) ١
أن وضع الكف على الكف أقرب إلى الخشوع و التواضع و التذلل ، و أبعـد عـن                  ) ٢

  .العبث 
  : الراجح القول

  .راه راجحا قول الجمهور ؛ لقوة أدلتهم و سالمتها  الذي أو
  :مكان وضع الكفين :   الثاني المطلب
  : الفقهاء رحمهم اهللا في مكان وضع الكفين على قولين اختلف
   .٢تحت الصدر ، و هو قول الشافعية :  األول القول
   .٤ و الحنابلة ٣توضع تحت السرة ، و هو قول الحنفية :  الثاني القول

   :دلةاأل
  :أدلة القول األول  : أوال

 هذه اآليـة  في - رِضي اللَّه عنْه - ، عن علي   ٥" فصلِّ ِلربِّك وانْحر    : " قَوله تَعالَى ) ١
 مثلـه عـن   و ، ٦" وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره          : 

  .٧ابن عباس 

                                         
باب وضع اليمنى على اليسرى فـي       / أبواب تفريع استفتاح الصالة     / كتاب الصالة   ) / ١/٤٩٥(د في سننه  رواه أبو داو  )  ١

 ٧٥٤ح/ الصالة 
 ١١٣ص/و كفاية األخيار ) ٣٠ص/(و منهاج الطالبين) ٣/٣١٣(المجموع)  ٢
 )١/٤٧٦(و الدر المختار) ١/٣٢٠(و البحر الرائق ) ١/٢٠١( و بدائع الصنائع ) ١/٢٩٢(فتح القدير)  ٣
 )٢/١٩(و حاشية الروض المربع ) ١/٢٢٠(و شرح منتهى االرادات ) ١/٢٤٤(و الكافي ) ١/٣٤١(المغني )  ٤
   ٢/الكوثر)  ٥
 )٢/٤٦(السنن الكبرى للبيهقي)  ٦
 )٢/٤٧(السنن الكبرى للبيهقي ) ٧



 

 )٢٩٦٣(

 وضع يمينه على شماله     - عليه وسلم     صلى اهللا  -عن وائل بن حجر أنه رأى النبي        ) ٢
  . ١" ثم وضعهما على صدره 

 ، وكَـان     محـلُّ الْخُـشُوعِ    وهو السّرِّة عورةٌ ، وتَحتَ الصّدِر الْقَلْب        حتَو ِلَأنّ ما تَ   ) ٣
  .وضع الْيديِن علَيِه َأبلَغَ ِفي الْخُشُوِع ِمن وضِعها على العورة 

  :أدلة القول الثاني  : ثانيا
  . ٢" ِمن السّنَِّة ِفي الصّلَاِة وضع الكفِّ علَى الكفِّ تَحتَ السّرِّة  : " عِليٍّ قال ) ١
الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم ، و أبعد عن التشبه بأهل الكتاب ،  و أقـرب    ) ٢

  .إلى ستر العورة ، و حفظ اإلزار عن السقوط 
  :لترجيح  و االمناقشة

  :رد أصحاب القول األول على أصحاب القول الثاني بما يلي  : أوال
يحيى  بن حنبل و   أحمدجرحه  ... عبد الرحمن بن إسحاق     : "  علي قال فيه البيهقي      قول

 ،  ٣"عبد الرحمن بن إسـحاق متـروك      : " ا  و قال أيض  " بن معين و البخاري و غيرهم       
 ِمن ِروايِة عبـِد الـرّحمِن بـِن         ِلَأنَّه علَى تَضِعيِفِه    قُوافَاتَّ: " قال النَّوِويّ عن قول علي      و

   . ٤"  مجمع علَى ضعِفِه ِباتِّفَاِق َأِئمِّة الْجرِح والتَّعِديِل ِسِطيِِّإسحاقَ الْوا
  :رد أصحاب القول الثاني عليهم بما يلي  : ثانيا
 مدلول اللَّفِْظ طَلَب النَّحِر نَفِْسِه وهو غَيـر طَلَـِب           ٥" ك وانْحر   فصلِّ ِلربِّ : "  تَعالَى   قَوله

            سِر لَـيدّلَى الصِن عيدالْي عضو ّلَى َأنةَ عِّحيالُْأض رنَح ادرِر، فَالْمالنَّح ِن ِعنْديدِع الْيضو
   .٦هو حِقيقَةُ وضِعِهما علَى النَّحِر 

  : الراجح ولالق
 الذي أراه راجحا هو وضع الكفين على الصدر ، و ال توضع تحت السرة لقـوة مـا                   و

  .استدلوا به 

                                         
 )٢/٤٦(السنن الكبرى للبيهقي)  ١
 ) ٢/٤٨(رواه البيهقي في السنن الكبرى)  ٢
 ) ٢/٤٨(الكبرى للبيهقيالسنن )  ٣
 )٣/٣١٣(المجموع)  ٤
    ٢/الكوثر)  ٥
 )٢/١٨٢(و البناية ) ١/٢٨٧(فتح القدير )  ٦



– 

  )٢٩٦٤(

  :األحكام المتعلقة بالكفين في الركوع :  الرابع المبحث
  : األحكام المتعلقة بالكفين في الركوع ، وفق المطالب التالية سأتناول
  :ركوع  وضع الكفين في الكيفية :  األول المطلب

 رحمهم اهللا على أنه يستحب للراكع أن يضع كفيه على ركبتيه ، و يفرج               ١ الفقهاء   اتفق
  . جنبيه عنبين أصابعه ، و يمكن كفيه من ركبتيه ، كما يستحب أن يجافي مرفقيه 

ثُمّ يركَـع   : " _ صلى اهللا عليه و سلم      _  أبو حميد الساعدي في صفة صالة النبي         ذكر
 احا راِضعقِْنـٍع        وم ـرغَي هرظَه ِصرهتَِدُل فَيعي ّاِبِعِه ثُمَأص نيب فَرِّجي ِه ، وتَيكْبلَى رِه عتَي

إن الركـب  :" قَـاَل    – رِضي اللَّه تَعالَى عنْه      - ، وعن عمر     ٢" رْأسه وَ لَا صاِفٍح ِبخَدِِّه      
  .٣" سنت لكم ، فَخُذُوا ِبالرّكَِب 

   . ٤و يضع راحتيه على ركبتيه و يفرق بين أصابعه : اإلمام الشافعي  قال
ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيـه ويفـرق بـين أصـابعه     :  قال اإلمام أحمد     و

   . ٥ ويسوي ظهره وال يرفع رأسه وال ينكسه يهويعتمد على ضبعيه وساعد
إلَى التَّفِْريِق بين الَْأصاِبِع ِفي شَيٍء      ال ينْدب   : "  قال شمس األئمة السرخسي رحمه اهللا        و

   . ٦" ِمن َأحواِل الصّلَاِة إلَّا هذَا ِليكُون ِمن الَْأخِْذ ِبالرّكْبِة 
وَأقَلُّه انِْحنَاُؤه ِبحيثُ تُقَاِرب راحتَاه ركْبتَيِه ، ويستَحبّ نَصب         : "  قال ابن شَاٍس المالكي   و

قال ابن  و. يِه ِمن ركْبتَيهِ  الْمجِزُئ ِمنْه تَمِكين يد   : " و قال الْباِجيّ      . " بتَيِه علَيِهما يداه    ركْ
  انبشَع ناب ِبيِّ ورالْع  :ّفَرا قَةًممهاِبع٧"  َأص .    

                                         
والتـاج  ) ١/١٧٩(والفواكـه الـدواني   ) ١/٣٣٣(والبحـر الرائـق  ) ١/٢٠٨(و بـدائع الـصنائع    ) ١/٢٩٧(فتح القدير )  ١

) ٢/١١٧(و الحاوي الكبيـر  ) ١١٧ص/(فاية األخيارو ك) ١/٣٦٥(و مغني المحتاج ) ١/١٤٣(و المهذب   ) ٢/٢١٤(واالكليل
 ) .١/٦١(والمحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد) ١/٨٣(و منار السبيل) ١/٣٥٩(والمغني 

 ٧٣١ح/ باب افتتاح الصالة / أبواب تفريع استفتاح الصالة / كتاب الصالة ) / ١/٤٨٦(رواه أبو داود في سننه)  ٢
 ٢٥٨ح/ باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع / أبواب الصالة ) / ٢/٤٣(رواه الترمذي في سننه)  ٣
 )٢/١١٦(الحاوي الكبير)  ٤
 )١/٣٥٩(المغني)  ٥
 )١/١٩(المبسوط )  ٦
 )٢/٢١٤(التاج و االكليل )  ٧



 

 )٢٩٦٥(

  : الكفين عند الرفع من الركوع هيئة :  الثاني المطلب
المصلي يديه عند رفعه من الركوع كرفعهما عند تكبيـرة اإلحـرام ، أم أنـه        يرفع   هل

   ؟يدينيرتفع من الركوع من غير رفع لل
  : الفقهاء رحمهم اهللا في ذلك على القولين اختلف
يرفع المصلي يديه عند الرفع من الركوع ، كرفعه اياهما عنـد تكبيـرة              :  األول   القول

   . ٢و الحنابلة  ١اإلحرام ، و هو قول الشافعية 
اعلَم َأنّ هِذِه مسَألَةٌ مِهمّةٌ ِجدّا فَِإنّ كُلَّ مسِلٍم يحتَاج إلَيها           : "  اإلمام النووي رحمه اهللا      قال

علَمـاء   الْآِخرِة ومكِْثر الصّلَاِة وِلهذَا اعتَنَـى الْ ِلبِفي كُلِّ يوٍم مرّاٍت متَكَاِثراٍت لَا ِسيّما طَا    
 كَِبيرا ِفي إثْبـاِت الرّفْـِع ِفـي         اباِبها َأشَدّ اعِتنَاٍء حتَّى صنَّفَ الِْإمام عبِد اللَِّه الْبخَاِريِّ ِكتَ         

وجمـع ِفيـِه    ... هذَيِن الْموِضعيِن والِْإنْكَاِر الشَِّديِد علَى من خالف ذلك فهو كتاب نفيس          
هيالْب امنَةًالِْإمسلَةً حما جضَأي ِّقي ...َأج و َأنجَأروعتَِقلًّامسا م٣"  ِفيِه ِكتَاب .  

   .٥ و المالكية ٤ال يرفعهما عند الرفع من الركوع ، و هو قول الحنفية :  الثاني القول
   :األدلة
  :أدلة القول األول  : أوال

 إذا قـام فـي   –ى اللَّه علَيـِه وسـلَّم    صلَّ- رسول اهللا يترأ: "  ابن عمر قال   عن ) ١
الصّلَاة رفَع يديِه حتى يكونا حذْو منِْكبيِه ، و كان يفعل ذلك حين يكبر ِللرّكُوِع ، و يفعل                  

سمع اهللا لمن حمده ، و ال يفعـل ذلـك فـي             : ذلك إذا رفع رأسه من الركوع و يقول         
  .٦" السجود 

                                         
 )١١٣ص/(و كفاية األخيار) ١/٣٦٧(و مغني المحتاج) ٣/٣٩٩(المجموع)  ١
 )٢/٤٥(الروض المربعحاشية  و) ١/٣٦٤(المغني)  ٢
 )٣/٣٩٩(المجموع)  ٣
 )١/٢٠٩(بدائع الصنائع)  ٤
 )٢/٢٣٩(التاج و اإلكليل)  ٥
 / ٧٣٦ح/ باب رفع اليدين إذا كبـر و إذا ركـع و إذا رفـع    / كتاب اآلذان / متفق عليه ، رواه البخاري في الصحيح      )  ٦

اب استحباب رفع اليدين حذو المنكبـين مـع تكبيـرة    ب/ كتاب الصالة /  ، و اللفظ له ، و رواه مسلم في الصحيح       ١٢٠ص
      ٢٩٢ ص١ج / ٣٩٠ح/ اإلحرام و الركوع و في الرفع من الركوع و أنه ال يفعله إذا رفع من السجود 



– 

  )٢٩٦٦(

إذَا صلَّى كَبّر ثُمّ رفَع يديِه و ِإذَا َأراد َأن          " نَّه رَأى ماِلك بن الْحويِرِث      عن َأِبي ِقلَابةَ أَ   ) ٢
 اللَّـه   ىيركَع رفَع يديِه وِإذَا رفَع رْأسه ِمن الرّكُوِع رفَع يديِه وحدّثَ َأنّ رسوَل اللَِّه صلَّ              

سِه ولَيعلَّمكَذَا  كَانُل هفْع١"  ي.   
٣ (     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسَأى رر َأنَّه نْهع اللَّه ِضيٍر رجِن حاِئِل بو عن "  فَـعر

 ثُـمّ   - أحد الرواة حيـال أذنيـه        و وه - كبر ووصف همام     لصالةيديِه ِحين دخََل في ا    
    ِّبِه ثُمفَ ِبثَوِب             الْتَحالثَّو ِه ِمنيدي جَأخْر كَعري َأن ادا َأرّى فَلَمرسلَى الْينَى عمالْي هدي عضو

   . ٢"  ِلمن حِمده رفع يديه فلما سجد بين كَفَّيِه للَّهثُمّ رفَعهما ثُمّ كَبّر فَركَع فَلَمّا قَاَل سِمع ا
 عليه و سلم     صلى اهللا  –كان رسول اهللا    : "  قال   –رضي اهللا عنه     –عن أبي هريرة    ) ٥
 فـع  إذا كبر للصالة جعل يديه حذو منكبيه ، و إذا ركع فعـل مثـل ذلـك ، و إذا ر                 –

   .٣" للسجود فعل مثل ذلك ، و إذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك 
ابن  ابن عباس و    و أبا سعيد الخدري و     رأيت جابر بن عبد اهللا ،     : "  عطاء قال    عن ) ٦

يرفعون أيديهم حين يفتتحون الصالة ، و إذا ركعوا ، و إذا رفعـوا رؤوسـهم                : الزبير  
   . ٤" من الركوع 

  : القول الثاني أدلة
رأيت رسول  : "  عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الْبراِء بن عازب قال            ن ع معن الحك ) ١

      ي فَعلَّم رسِه ولَيع لَّى اللَّهلم يرفعهما حتى انصرف          اللَِّه ص ّلَاةَ ثُمّالص افْتَتَح ِه حيني٥" د  ، 
عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عـن البـراء     : و في رواية أخرى     

 كان إذا افتتح الصالة رفـع يديـه   – عليه و سلم هللا صلى ا– اهللا رسولأن : بن عازب  
   . ٦" إلى قريب أذنيه ، ثم ال يعود 

                                         
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة اإلحرام والركوع و في الرفع / كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح )  ١

     ٢٩٣ ص١ج/ ٣٩١ح / ركوع و أنه ال يفعله إذا رفع من السجود من ال
 سبق تخريجه)  ٢
 ٤٨٩ ص١ج / ٧٣٨ح/ باب افتتاح الصالة / أبواب تفريع استفتاح الصالة  / كتاب الصالة / رواه أبوداود في السنن  ) ٣
 )٤٦ص/ (رواه البخاري في كتاب قرة العينين برفِْع الْيديِن في الصالة )  ٤
 / ٧٥٢ح/ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع / أبواب تفريع استفتاح الصالة / كتاب الصالة / رواه أبو داود في السنن )  ٥
 ٤٩٤ ص١ج
 / ٧٥٠ح/ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع  / أبواب تفريع استفتاح الصالة     / كتاب الصالة   / رواه أبوداود في السنن      ) ٦
 ٤٩٤ ص١ج



 

 )٢٩٦٧(

ـ   : " قال عبد اهللا بن مسعوٍد رِضي اللَّه عنْه         : عن علقمة قال    ) ٢  صـلَاةَ   مأال أصلي ِبكُ
   .  ١" فصلى ، فَلَم يرفَع يديِه إلَّا مرّةً : رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ؟ قال 

 صلَّيتُ خَلْفَ النَِّبيِّ صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم          : " اللَّه عنْه قَاَل     يعن ابِن مسعوٍد رضِ   ) ٣
   .٢"  بكٍْر وعمر رِضي اللَّه عنْهما فَلَم يرفَعوا ايديهم اال عند افتتاح الصالة يوَأِب
٤ ( نعو       َأنَّه نْهع اللَّه ِضيِليٍّ رع  "    ِه ِفي التَّكِْبيريدي فَعري الصالة ثـم      كَان ِة الُْأولَى ِمن

   .٣" ال يرفع في شئ منها 
قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم         "  جابر بن سمرة رضي اهللا عنْه قَاَل         وعن ) ٥

   . ٤"  خَيٍل شُمٍس اُسكُنُوا ِفي الصّلَاِة ذنابماِلي َأراكُم راِفِعي َأيِديكُم كََأنَّها أ
:  قَـاَل  - صلى اهللا عليه و سلم – عن النبي - رِضي اللَّه عنْهما  - عبّاٍس   بِنوعن ا ) ٦
لَا تُرفَع الَْأيِدي إلَّا ِفي سبعِة مواِطن في افِْتتَاِح الصّلَاِة و اسِتقْباِل الكعبة ، وعلَى الـصّفَا        " 

مبجفَاٍت ، ورِبعِة ، وورالْم٥" ٍع ، وِفي المقامين ، وعند الجمرتين و .    
  : و الترجيح المناقشة

  : أصحاب القول األول على أصحاب القول الثاني بما يلي رد
 في رواية الحكم عن ابن أبي ليلى ، قال عنه أبـو     – رضي اهللا عنه     -حديث البراء   ) ١

في رواية يزيـد     – رضي اهللا عنه     – ، و حديثه     ٦" هذا الحديث ليس بصحيح     : " داود  
عيينـه وسـفيان الثـوري و الـشافعي         عن ابن أبي ليلى نص على تضعيفه سفيان بن          

 البخـاري ،   ويالحميدي شيخ البخاري و أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و الـدارم             و
  .٧"  ثم ال يعود : " ، فقد زاد قوله"إنما رواه يزيد و يزيد يزيد  " :وقال الحميدي الكبير

                                         
/ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع / أبواب تفريع استفتاح الصالة / كتاب الصالة ) / ١/٤٩٣(ود في السننرواه أبو دا)  ١
باب ما جاء أن النبي صلى اهللا عليه و سلم لم يرفع إال / أبواب الصالة /  ، و رواه الترمذي في السنن٤٩٣ ص١ج / ٧٤٨ح

 .حديث حسن : ، و قال الترمذي بعده "  مرة إال في أول: "  ، و لفظه ٤٠ ص٢ج/ ٢٥٧ح/ في أول مرة 
 )٢/١١٣(رواه البيهقي في السنن الكبرى)  ٢
 )٢/١١٤(رواه البيهقي في السنن الكبرى)  ٣
   .٣٢٢ ص١ج / ٤٣٠ح/ باب األمر بالسكون في الصالة / كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح )  ٤
 )٢/٤١٧(والمصنف البن أبي شيبة) ٥٩ص(/ قرة العينين برفع اليدين في الصالة للبخاري)  ٥
 )١/٤٩٤(سنن أبي داود)  ٦
 )٢/٣١٩(عون المعبود شرح سنن أبي داود )  ٧



– 

  )٢٩٦٨(

أي ال يعود إلـى     )  ال يعود   ( فرض صحته فإنه يمكن تأويله بأن معنى        على  قالوا و ) ٢
 ركعات الصالة الواحـدة ، جمعـا بـين          اقيالرفع في ابتداء استفتاحه و ال في أوائل ب        

  .األحاديث
 ركحديث ابن مسعود رضي اهللا عنه ، روى البيهقي بإسناده عن عبد اهللا بن المبـا               ) ٣

  ، و روى البخاري تضعيفه عن أحمد         ١" بن مسعود    حديث ا  ديلم يثبت عن  : " أنه قال   
  .٢"  لم يثبت : " بن حنبل ، و قال الدارقطني 

:  فقد روى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال          – رضي اهللا عنه     -أما حديث علي    ) ٤
     روي هذا الحديث عن علي من هذا الطريق الواهي ، و قد ثبت عن علي عـن النبـي                   

   .٣ رفع اليدين في الركوع و الرفع منه و القيام من الركعتين -وسلم  صلى اهللا عليه -
أما حديث جابر بن سمرة  فإنه لم يرو في رفع األيدي في الركـوع و الرفـع منـه       ) ٥

لكنهم كَانُوا يرفَعون َأيِديهم ِفي حالَِة السّلَاِم ِمن الصالة ويـشيرون بهـا الـي الجـانبين            
 يؤيده الرواية األخرى ، فعن جاِبِر بـِن         و لسّلَام علَى من عن الْجاِنبيِن ،     ويريدون ِبذَِلك ا  

كُنَّا إذَا صلَّينَا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قُلْنَا السّلَام علَيكُم ورحمة              " سمرةَ قَاَل   
لَِّه وَأشَار ِبيِدِه إلَى الْجاِنبيِن ، فَقَاَل رسوُل اللَِّه صـلَّى اللَّـه           اهللا ، السالم علَيكُم ورحمةُ ال     

   لَّمسِه ولَيع :              عـضي َأن كُمـدكِْفي َأحا يٍس إنَّمٍل شُمخَي ا َأذْنَابكََأنَّه ِديكُمِبَأي عالم تُوِمُئون
  ، و ِفي ِروايٍة ُأخْرى قَاَل        ٤ " ماِلِه وشِ ِميِنِهِخيِه ِمن علَى ي   يديِه علَى فَِخذه ثُمّ يسلِّم علَى أَ      

 علَـيكُم   لـسّلَام صلَّيتُ مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَكُنَّا إذَا سلَّمنَا قُلْنَا ِبَأيِدينَا ا             :"
  نَا رإلَي فَنَظَر ، كُملَيع لَامّالس     ونتُـِشير ـا شَـْأنُكُموُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فقـال مس

كََأنَّه ِديكُمِدِه  اِبَأيوِمُئ ِبيلَا ياِحِبِه ولْتَِفتْ إلَى صفَلْي كُمدَأح لَّمٍس إذَا سٍل شُمخَي ٥"  َأذْنَاب.  
: قـال أيـضا    و مرسل كما وضحه البخاري - رضي اهللا عنهما    -قول ابن عباس    ) ٦
 ، و على فرض صحته فإنه       ٦"  المحفوظ عن النبي صلى اهللا عليه و سلم          نليس هذا م  "

  .نفي للرفع و حديث غيره اثبات للرفع و االثبات مقدم على الرفع  
                                         

 )٢/١١٣(السنن الكبرى للبيهقي)  ١
 )٢/٣١٦(عون المعبود شرح سنن أبي داود )  ٢
 )٢/١١٤(السنن الكبرى للبيهقي)  ٣
 ٣٢٢ ص١ج/ ٤٣١ح/ لسكون في الصالة باب األمر با/ كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح)  ٤
 سبق تخريجه)  ٥
 )٦٠ص/ (قرة العينين برفع اليدين في الصالة )  ٦



 

 )٢٩٦٩(

 كَِثيرٍة غَيِر هِذِه السّبعِة ، و قد بينهـا البخـاري فـي          ثَاِبتٌ ِفي مواِطن   عقالوا و الرّفْ  ) ٧
             و قـد روي عـن النبـي         : " - اهللا   حمه ر –مستقل ، و ساقها بأسانيده ، و قال         كتاب  

   .١"ن يرفع يديه في سوى هذه السبعة من غير وجه أنه كا– صلى اهللا و عليه و سلم –
  : الراجح القول

قـوة  رفع من الركوع ؛ لصحة أدلتهم ، والذي أراه راجحا هو القول برفع اليدين عند ال       و
استفاضت به السنة عن النبـي       : " - رحمه اهللا    –هم ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية        حجت

 من حديث ابن عمر ، و مالك بن حـويرث ، و وائـل بـن     – صلى اهللا عليه و سلم       –
نصاري ، في عـشرة مـن الـصحابة ،    حجر ، و أبي حميد الساعدي ، و أبي قتادة األ   

  .٢" حديث علي ، و أبي هريرة ، وغيرهم و
  : هيئة الكفين بعد االعتدال من الركوع :  الثالث مطلبال

، و هو مـا رجحنـاه فـي         " سمع اهللا لمن حمده     : قائال  : "  أن يرفع المصلي يديه      بعد
 كيفية اليدين بعد خفضهما ، ماذا يفعل بهمـا ،           ي ف ختلفواالمسألة السابقة ، فإنهم أيضا ا     

  : على ثالثة أقوال ، كما يلي 
 عنـد  سل المصلي يديه ، و ال يضع الكف اليمنى على اليد اليـسرى              ير:  األول   القول

 هو مذهب   و   ،    ٤ و الشافعية    ٣االعتدال من الركوع ، و هو قول الجمهور من الحنفية           
 صـر  اليدين في المسألة السابقة ، و هو قول الـشيخ نا بإرسال المالكية بناء على قولهم     

   .٥ الدين األلباني  من المعاصرين رحمه اهللا 
ليد اليـسرى فـي القيـام بعـد          هو القول بوضع الكف اليمنى على ا       و :  الثاني   القول

ـ      لو هو قول المعاصرين من علماء نجد و الحجاز أمثا         . الركوع  د سـماحة الـشيخ عب
   . ٦ بن صالح العثيمين  رحمهما اهللا محمدالعزيز بن باز و الشيخ 

                                         
 .المرجع السابق )  ١
 )٢٢/٤٤٦( فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )  ٢
 )١/٢٨٨(العناية شرح الهداية)  ٣
 )١/٣٦٧(مغني المحتاج)  ٤
 )١٣٨ص/(صفة صالة النبي لأللباني)  ٥
   )٣/١٤٥(و الشرح الممتع على زاد المستقنع البن عثيمين) ٤/٢٢٢(تاوى ابن بازمجموع ف)  ٦



– 

  )٢٩٧٠(

لى شماله و إن شاء أرسلهما بجانبـه ،          شاء وضع يمينه ع    ن مخير إ  أنه :  الثالث   القول
   . ١و هو المذهب عند الحنابلة 

إن شَاء َأرسَل يديِه ، وِإن شَاء وضـع         :  إذَا رفَع رْأسه ِمن الرّكُوعِ    : "  الِْإمام َأحمد    قَاَل
   . ٢" يِمينَه علَى ِشماِله 

  :أدلة القول األول  : أوال
ألنظرن إلى صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم    : قلت: قال  حجر   عن وائل بن   ) ١

 وضع يده اليمنـى  ثم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ،        
وضـع  و: ن يركع رفع يديه مثلها ، قال على كفه اليسرى والرسغ والساعد ، فلما أراد أ    

 ، فنـراه نـصّ علـى        ٣" يه مثلها، ثم سجد     يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يد        
وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فـي قيامـه األول قيـام القـراءة                 

  . فحسب، ولم يذكر أنه وضع يمينه على شماله في االعتدال بعد الركوع 
حدثني محمّد بن عمرو بن عطاٍء عن أبـي حميـٍد     : عن عبد الحميد بن جعفر قال        ) ٢
 - صلى اهللا عليـه وسـلم        -سمعتُه وهو في عشَرة من أصحاب النبي         : لسّاعديِّ قا ال

 صلى اهللا عليه وسـلم      -أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا      : أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول       
بلــــى، قــــــالوا  :  له إتيانا، قالرنا أقدمنا صحبة و ال أكث     كنتما  :  قالوا   -

 إذا قام إلى الـصالة اعتـدل   - صلى اهللا عليه و سلم     –  كان رسول اهللا  : فاعرض، فقال 
قائما ورفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه ، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما                 

اهللا أكبر، وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقْنـع ووضـع يديـه              : منكبيه ، ثم قال   
ع واعتدل حتى يرجع كل عظـم   سمع اهللا لمن حمده ، و رف      : علــــى ركبتيه ثم قال   

   .٤... " في موضعه معتدال ، ثم أهوى إلى األرض ساجدا 
   .٦ ، و رواه ابن ماجه في سننه ٥ أيضا رواه أبو داود في سننه و

                                         
 )١/١٩٦(و شرح منتهى اإلرادات ) ١/٣٩٩(المبدع في شرح المقنع )  ١
 )٢/٦٣(االنصاف )  ٢
 ٤٦٣ ص٢ج / ٨٨٨ح/ باب موضع اليمين من الشمال في الصالة / كتاب االفتتاح / رواه النسائي في السنن)  ٣
 ١٠٥ ص٢ج / ٣٠٤ح/باب ما جاء في وصف الصالة / أبواب الصالة / اه الترمذي في السنن رو)  ٤
 ٤٨٤ ص١ج / ٧٣٠ح/باب افتتاح الصالة / أبواب تفريع استفتاح الصالة / كتاب الصالة / رواه أبوداود في السنن )  ٥
/ دين إذا ركع و إذا رفع رأسه من الركـوع       باب رفع الي  / كتاب إقامة الصالة و السنة فيها       / رواه ابن ماجه في السنن      )  ٦
 ٢٨٠ ص١ج / ٨٦٢ح



 

 )٢٩٧١(

 يذكر في هذه المصادر جميعها وضع اليدين على الصدر بعد الرفع واالعتدال مـن               ولم
 يديـه حتـى   ورفـع  سمع اهللا لمن حمده   :ثم رفع رأسه وقال   : " الركوع ، وفيها جميعاً     

  " .يحاذي بهما منكبيه ثم اعتدل 
  :أدلة القول الثاني  : ثانيا

) باب وضع اليمنى علـى اليـسرى        : ( قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه        ) ١
 رضـي اهللا  -حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سـعد     

س يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليـسرى فـي              قال كان النا   -عنه  
  .١)  صلى اهللا عليه وسلم لنبيال أعلمه إال ينمي ذلك إلى ا: قال أبو حازم ( الصالة 

 الداللة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال حال قيام              ووجه
 أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع       المصلي في الصالة قبل الركوع وبعده أن سهال أخبر        

 في الصالة ، ومعلوم أن السنة للمصلي في حال          ليسرىالرجل اليد اليمنى على ذراعه ا     
الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه ، وفي حال السجود أن يضعهما على األرض حيـال      

ى منكبيه ، أو حيال أذنيه ، وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد أن يضعهما عل               
فلم يبق إال حال القيـام ،  .  التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك       لىفخذيه وركبتيه ، ع   

وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في         . فعلم أنه المراد من حديث سهل       
الصالة ، أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ، سواء كان ذلك فـي القيـام قبـل                   

. ه وسلم فيما نعلم التفريق بينهمـا ثبت عن النبي صلى اهللا عليالركوع أو بعده ؛ ألنه لم ي 
  .ومن فرق فعليه الدليل 

 في الفتح على ترجمة البخاري المذكورة آنفـا   - رحمه اهللا    - الحافظ ابن حجر     قال  )٢
أي في حال القيـام ،  ) باب وضع اليمنى على اليسرى في الصالة : ( قوله  : " ما نصه   

 ؛ ألنه محمول على أن اآلمر لهم بـذلك      رفعهذا حكمه ال  ) ؤمرون   ي اسكان الن : ( قوله  
ورد في سنن أبي داود ، والنسائي ، وصـحيح ابـن    ... هو النبي صلى اهللا عليه وسلم       

السكن شيء يستأنس به على تعيين اآلمر والمأمور ، فروي عن ابن مسعود رضـي اهللا   
ي اليسرى علـى يـدي اليمنـى        رآني النبي صلى اهللا عليه وسلم واضعا يد       :  قال   عنه

الحكمة فـي هـذه   : قال العلماء   ... فنزعها ، ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن         
 صفة السائل الذليل ، وهو أمنع من العبث وأقـرب إلـى الخـشوع ، وكـأن            هالهيئة أن 

                                         
 سبق تخريجه)  ١



– 

  )٢٩٧٢(

: البخاري رحمه اهللا لحظ ذلك ، فعقبه بباب الخشوع ، ومن اللطـائف قـول بعـضهم                
  . ١" لنية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه القلب موضع ا

استدلوا أيضا بحديث وائل بن حجر السابق أنه رأى النبي صلى اهللا عليـه وسـلم                 ) ٣
بعدما كبر لإلحرام ، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ، قـالوا                

الة كفه اليمنى على كفـه      وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الص         : 
وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعـده ،    . اليسرى ، والرسغ والساعد   

  .فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا 
  : القول الثالث لةأد : ثالثا
  . في السنة ما هو صريح في شيء من هذا ، فاألمر فيه واسع  ليس

  : و الترجيح المناقشة
  : أصحاب القول الثاني على أصحاب القول األول بما يلي رد
) حديث سهل ، وحديث وائل بن حجر ، وغيرهما          (  من تأمل األحاديث السالفة      أن ) ١

اتضح له داللتها على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصالة قبل                
  .لتفريق الركوع وبعده ؛ ألنه لم يذكر فيها تفريق ، واألصل عدم ا

 في حديث سهل األمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصالة ، ولـم يبـين              وألن
محله من الصالة ، فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا أن السنة في الـصالة وضـع                   

 على األرض ، وفـي حـال        السجوداليدين في حال الركوع على الركبتين ، وفي حال          
، فلم يبق إال حال القيام ، فعلم أنها المرادة في حـديث             الجلوس على الفخذين والركبتين     

  .سهل 
 حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي اهللا عنه بأنه رأى النبي صلى اهللا عليـه                 أما

وسلم يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصالة ، و قد خرجه النـسائي بإسـناد    
  . ، و من فرق بينهما فعليه الدليل شك صحيح ، وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بال

أن من الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقـرب إلـى             :  العلماء ذكروا    أن ) ٢
الخشوع والتذلل ، وأبعد عن العبث ، كما سبق في كالم الحافظ ابـن حجـر ، وهـذا                    

 بنص  المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع و بعده ، فال يجوز أن يفرق بين الحالين إال              
  .ثابت يجب المصير إليه

                                         
 ــ بتصرف) ٢/٢٦٢(فتح الباري)  ١



 

 )٢٩٧٣(

  : الراجح القول
 يمينه على شماله و ال يرسلهما ، لقوة أدلـة هـذا             ع يض بأن  الذي أراه راجحا القول      و

 فيه ذكر مسنون فإنه يـضع فيـه     مكل قيا : " القول السيما و أن الكثير من الفقهاء قالوا         
فـي  "اللهم ربنا لك الحمد  " :ة قول  و قد ثبت في السن، ١" كفه اليمنى على يده اليسرى  
         صـلى اهللا عليـه   –  أن رسـول اهللا – رضي اهللا عنـه     –هذا القيام ، فعن أبي هريرة       

 ، و عـن     ٢" اللهم لك الحمد    : إذا قال اإلمام سمع اهللا لمن حمده فقولوا         : "  قال   -سلم  و
 ، و أحيانـا  ٣" يه ربنا و لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ف: " رفاعة بن رافع الزرقي    

 السموات وملء األرض وملء ما شئت من شـيء بعـد أهـل        ملء: " يزيد عليه قوله    
الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعـت                 

لما روى أبو سعيد الخدري رضي اهللا عنه أن النبي صـلى            " وال ينفع ذا الجد منك الجد     
   . ٤"  لم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك اهللا عليه وس

أن ذلك من   : "  أختم هذه المسألة بما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهللا               و
 مرسـال ولـم     ى صل اقبيل السنن و ليس من قبيل الواجبات عند أهل العلم ، فلو أن أحد             

فضل في الـصالة ، فـال       يقبض قبل الركوع أو بعده فصالته صحيحة ، وإنما ترك األ          
ينبغي ألحد من المسلمين أن يتخذ من الخالف في هذه المسألة وأشـباهها وسـيلة إلـى        

   .٥" النزاع والتهاجر والفرقة ، فإن ذلك ال يجوز للمسلمين 
  :األحكام المتعلقة بالكفين في السجود :  الخامس المبحث

و األنـف ، و الكفـين       فيه الجبهـة     المصلي على سبعة أعضاء و هي الوجه و          يسجد
الركبتين و القدمين ، و يعتبر مقام السجود بين يدي اهللا عزو جل أشرف المقامـات ،                 و

أن :  أبي هريـرة رضـي اهللا عنـه          عنفأقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد ، ف          
أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد         : "   قال    - صلى اهللا عليه وسلم      -رسول اهللا   
 عـن  – صلى اهللا عليه و سـلم   – ، و عن ثوبان مولى رسول اهللا         ٦" الدعاء  ، فأكثروا   

                                         
 )٢/٤٩(و حاشية الروض المربع) ١/٢٨٧(و العناية شرح الهداية ) ١/٢٩٩(و فتح القدير) ١/٧٣(الفتاوى الهندية)  ١
 ١٢٩ص/ ٧٩٧ح/ هم ربنا لك الحمد باب فضل الل/ كتاب اآلذان / رواه البخاري في الصحيح)  ٢
 ١٢٩ص/ ٧٩٩ح/ باب فضل اللهم ربنا لك الحمد / كتاب اآلذان / رواه البخاري في الصحيح)  ٣
 ٣٤٧ ص١ج/ ٤٧ح/باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع / كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح)  ٤
 )٤/٢٣٠(مجموع فتاوى ابن باز)  ٥
 ٣٥٠ ص١ج/ ٤٨٢ح/باب ما يقال في الركوع و السجود / كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح )  ٦



– 

  )٢٩٧٤(

 هللا ، فإنـك ال تـسجد هللا   د السجوثرةعليك بك: قال– و سلم    عليه صلى اهللا    –رسول اهللا   
   . ١" سجدة إال رفعك اهللا بها درجة ، و حط عنك بها خطيئة 

   :التاليةب  المطالوفق سأتناول األحكام المتعلقة بالكفين في السجود و
  هل يجب السجود على الكفين ؟ : ول األالمطلب
  هل تجب مباشرة الكفين لألرض ؟:  الثاني المطلب
  هيئة الكفين و الذراعين في السجود:  الثالث المطلب

   :ذلك فيما يلي تفصيل و
   يجب السجود على الكفين ؟هل:  األول المطلب 

 في السجود على األعـضاء الـسبعة   ء أوضح ذلك فإني سأذكر تفصيل أقوال الفقها  حتى
  :منها الكفين على النحو التالي و

  :السجود على الجبهة  : أوال
 ، و هو قول أبي يوسف و محمد مـن           ٢ السجود على الجبهة ال غير عند المالكية         يجب

    ٥ و إحدى الروايتين عن أحمد ٤ أحد القولين للشافعي و  ، ٣الحنفية 
 -القتصار على الجبهة في السجود بينما يرى أبو حنيفة           يرى عامة األحناف بجواز ا     و

 مع الكراهة و لو من غيـر عـذر ،           يضا االقتصار على األنف أ    يجوز أنه - اهللا   رحمه
  .ال يجوز عند أبي يوسف و محمد االقتصار على األنف إال من عذر و
ود  محل النزاع بين األحناف رحمهم اهللا هو تحديد بعض الوجه المقصود فـي الـسج               و

بعد اتفاق عامتهم على أن المأمور به هو السجود على بعض الوجه ، فأبو حنيفة يـرى                 
أن المقصود ببعض الوجه هو الجبهة و األنف ، و أما أبو يوسـف و محمـد فـبعض                   
الوجه عندهما هو الجبهة فقط ، و يرى زفر رحمه اهللا أن المأمور به في السجود إنمـا                  

ة و األنـف و اليـدين و الـركبتين    وجه و فيه الجبههو جميع األعضاء السبعة و هي ال  

                                         
 ٣٥٣ ص١ج / ٤٨٨ح/ باب فضل السجود و الحث عليه / كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح  ) ١
 ) ١/٢٦٨(و حاشية العدوي) ١/١٨١(و الفواكه الدواني) ١/٢٤٩(منح الجليل)  ٢
 )١/١٠٥(بدائع الصنائع)  ٣
 )٣/٤٢٨(المجموع)  ٤
 )١/٤٠١(المبدع في شرح المقنع )  ٥



 

 )٢٩٧٥(

 يستحب عند أبي حنيفة و صاحبيه السجود على الجبهة و األنـف معـا               و . القدمين  و
   .١وقت االختيار 

  :السجود على األنف  : ثانيا
 ، و هو قـول  ٢يستحب السجود على األنف و ال يجب عند عامة الحنفية        :  األول   القول

   .٥ و إحدى الروايتين عن أحمد ٤قول الشافعية  ، و هو ٣المالكية 
 ، و المـذهب  ٦يجب السجود على األنف و هو قول أبي حنيفة رحمه اهللا :  الثاني  القول

   .٨ ، و قول مرجوح عند المالكية ٧عند الحنابلة 
  :السجود على بقية األعضاء السبعة و منها الكفين  : ثالثا

د على بقية األعضاء السبعة و منها الكفين ، علـى            الفقهاء رحمهم اهللا في السجو     اختلف
  :قولين 
يستحب السجود على بقية األعضاء و ال يجب ، و هـو قـول جمهـور              :  األول   القول

   .١٠ ، و هو األصح عند المالكية ٩الحنفية 
 ، ١١يجب السجود عليها ، و هـو المختـار الـصحيح عنـد الـشافعية            :  الثاني   القول

  . ١٣ ، و قول زفر من الحنفية ١٢المذهب عند الحنابلة و

                                         
 )١/٣٠٣(و العناية شرح الهداية) ١/١٠٥(بدائع الصنائع)  ١
 )١/١٠٥(بدائع الصنائع)  ٢
 )١/٢٦٨(و حاشية العدوي) ١/٢٤٩(منح الجليل)  ٣
 )٣/٤٢٥(المجموع)  ٤
 ) ١/٣٧١(و المغني) ٢/٢٥٢(و الكافي) ٢/٦٦(االنصاف)  ٥
  )١/٣٠٣( العنايةو) ١/١٠٥(بدائع الصنائع)  ٦
  )١/٣٧١(و المغني) ٢/٢٥٢(و الكافي) ٢/٦٦(االنصاف)  ٧
  )١/١٨١(الفواكه الدواني)  ٨
 )١/٣٠٥(و العناية) ١/١٠٥(بدائع الصنائع)  ٩

 ) ١/٢٦٩(و حاشية العدوي) ١/٢٥٠(منح الجليل)  ١٠
 )٣/٤٢٧(المجموع)  ١١
 )١/١٩٧(و شرح منتهى االرادات) ١/٦٣(مدو المحرر في الفقه على مذهب االمام اح) ٢/٦٦(االنصاف)  ١٢
 )١/١٠٥(بدائع الصنائع)  ١٣



– 

  )٢٩٧٦(

   :األدلة
  :أدلة القائلين باستحباب السجود على الكفين و عدم وجوبه  : أوال

اللهم : " إذا سجد قال     –هللا عليه وسلم     صلى ا  -ما رواه علي بن أبي طالب أن النبي         ) ١
شق فيـه  ت ، سجد وجهي للذي خلقه و صوره و        لك سجدت ، و بك آمنت ، و لك أسلم         

 ، وهذا يدل على أن السجود على الوجه ، وألن الـساجد علـى            ١... " و بصره   سمعه  
الوجه يسمى ساجدا، وإذا وضع غيره على األرض ال يسمى به ساجدا، فاألمر بالسجود              

 األعضاء  هينصرف إلى ما يسمى به ساجدا دون غيره، وألنه لو وجب السجود على هذ             
  .لوجب كشفها كالجبهة 

أمـرت أن  : "  قـال   - صلى اهللا عليه و سـلم        - أن رسول اهللا     ما رواه ابن عباس   ) ٢
 قالوا أن هذا األمر محمول على       ، ٢" أسجد على سبعة أعظم ، وال أكفّ ثوباً وال شعراً           

فَِإنَّهم نَصّوا علَـى  "  و ال أكف ثوبا و ال شعرا : " الندب بدليل آخر الحديث و هو قوله     
  .ب أو الشعر، وهو يدلُّ علَى َأنّ الَْأمر لَيس ِللْوجوب عدِم الْبطْلَاِن ِبكَفه الثو

يا َأيّهـا الَّـِذين آمنُـوا       : " قال اللَّه تَعالَى    :  بما يلي    - رحمهم اهللا    –استدل الحنفية   ) ٣
 تعيين عـضو، ثـم انعقـد        ير ، فاألمر تعلق بالسجود مطلقا من غ       ٣" اركَعوا واسجدوا   

لى تعيين بعض الوجه فال يجوز تعيين غيره ، وال يجوز تقييد مطلق الكتـاب  اإلجماع ع 
  . على بيان السنة عمال بالدليلين حملهبخبر الواحد ؛ فن

  : على الكفين لسجودأدلة القائلين بوجوب ا : ثانيا
 أسـجد  أمرت أن: "  قال- صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم - بما رواه ابن عباس أن النبي      استدلوا

على سبع أعظم ، على الجبهة ، وأشار بيده إلى أنفه ، واليدين والـركبتين ، وأطـراف       
ُأِمـرتُ َأن   : " - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      - ، وِفي لَفٍْظ آخر يصرح باألنف قَاَل         ٤" القدمين

                                         
 ١ج / ٧٧١ح/ باب الدعاء في صـالة الليـل و قيامـه           / كتاب صالة المسافرين و قصرها      / رواه مسلم في الصحيح     )  ١

  ٥٣٤ص
 ، ورواه مسلم ١٣٢ ص /٨١٠ح/باب السجود على سبعة أعظم / كتاب األذان / متفق عليه ، رواه البخاري في الصحيح )  ٢

 / ٤٩٠ح/باب أعضاء السجود و النهي عن كف الشعر و الثوب و عقص الرأس في الـصالة    / كتاب الصالة   / في الصحيح 
 .   ، و اللفظ له ٣٥٤ ص١ج
    ٧٧/ الحج )  ٣
لفظ له ، و     ، وال  ١٣٢ص / ٨١٢ح/ باب السجود على األنف     / كتاب اآلذان   / متفق عليه ، رواه البخاري في الصحيح        )  ٤

 ٣٥٤ ص١ج / ٤٩٠ح/باب أعضاء السجود / كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح 



 

 )٢٩٧٧(

ليـدين و الـركبتين   ة و األنف و اَأسجد علَى سبعة ، ال أكف الشعر و ال الثياب ، الجبه    
  . ، فالحديث صريح باألمر بالسجود على هذه األعضاء السبعة المذكورة ١" القدمين و

  : و الترجيح المناقشة
لسنة مجمل هذا الـسجود و كيفيتـه         بينت ا  ثم  اهللا عز وجل بالسجود أمرا مجمال        أمرنا

وجوب ما لـم  هو السجود على هذه األعضاء السبعة ، على وجه الوجوب ، إذ األمر لل و
 صـلى  –يصرفه صارف ، و ال صارف له إلى الندب ، إذ هو ما واظب عليه الرسول   

  . في صالته فرضا و نفال –اهللا عليه و سلم 
  : الراجح الرأي

ة و األنـف و اليـدين و الـركبتين           الذي أراه راجحا هو وجوب السجود على الجبه        و
  .القدمين للقادر على ذلك لقوة أدلة القائلين به و

   ؟ألرض مباشرة هذه األعضاء لتجبهل :  الثاني المطلب
  : الفقهاء رحمهم اهللا في ذلك على قولين اختلف
 ٢ هذه األعضاء عند الحنفيـة  منال تجب مباشرة المصلي األرض بشيء  :  األول   القول

   .٤ و الحنابلة في ظاهر المذهب ٣و المالكية 
ومنها أن يسجد على الجبهة واألنف من       : "  قال الكاساني رحمه اهللا في سنن السجود         و

غير حائل من العمامة والقلنسوة ، ولو سجد على كور العمامة ووجد صـالبة األرض               
  .٥"  جاز 

قـسم مـستحب   : السجود باعتبار محله ثالثة أقسام : "  قال الحطاب الرعيني المالكي   و
ى الثياب و مـا     هو مباشرة األرض بالوجه و الكفين ، و قسم مكروه و هو السجود عل             و

   .٦" أشبهها ، و قسم جائز و هو السجود على ما تنبته األرض 

                                         
 ١٤٩ ص٢ج/ ١٠٩٦ح/باب السجود على األنف / كتاب التطبيق / رواه النسائي في السنن)  ١
 )١/٣٣٧( و البحر الرائق)١/٢١٠(بدائع الصنائع )  ٢
 )١/١٨٢(ه الدوانيو الفواك) ١/٥٤٦(و مواهب الجليل) ١/١٧٠(المدونة)  ٣
 )١/٤٠٢( و المبدع في شرح المقنع)١/٣٧١(المغنيو ) ٢/٦٧(اإلنصاف)  ٤
  )١/٢١٠(بدائع الصنائع )  ٥
 )١/٥٤٦(مواهب الجليل)  ٦



– 

  )٢٩٧٨(

:  بشيء من هذه األعضاء قال القاضـي       لىوال تجب مباشرة المص   : "  قال ابن قدامة     و
   . ١" إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، فالصالة صحيحة رواية واحدة 

 و إحدى الـروايتين عنـد       ٢بهة عند الشافعية    تجب مباشرة األرض بالج   :  الثاني   القول
   .٣الحنابلة 

فـإن  : "  ، و قال النووي رحمه اهللا        ٤" كشف الجبهة واجب    : "  الرافعي رحمه اهللا     قال
يكشف مـا يقـع   : "  ، و قال أيضا ٥" سجد على حائل متصل به دون الجبهة لم يجزئه   

   . ٦" عليه االسم فيباشر به موضع السجود 
   .٧" تجب المباشرة بها  : انيةو الرواية الث: " وي  المرداقال

   :األدلة
  :أدلة القول األول  : أوال

  : بما يلي استدلوا
 علَيِه  اللَّه صلَّى   -كان رسول اهللا      : "  بن األصم أنه سمع أبا هريرة يقول         دعن يزي ) ١

   . ٨"  يسجد علَى كُوِر ِعمامِتِه –وسلَّمَ  
 فيضع أحدنا طـرف  - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     - كنا نصلي مع النبي      : "عن أنس قال  ) ٢

   . ٩" الثوب من شدة الحر في مكان السجود 

                                         
  )١/٣٧١(المغني)  ١
 )٢/١٢٧(الحاوي الكبيرو ) ١/٥٢٠(و الشرح الكبير) ٣/٤٢٢(المجموع للنووي)  ٢
 )١/٥٦٩(و شرح الزركشي على مختصر الخرقي) ٢/٦٨(و اإلنصاف) ١/٢٥٢(الكافي في فقه اإلمام أحمد)  ٣
 )١/٥٢٠(الشرح الكبير)  ٤
 )٣/٤٢٢(المجموع للنووي)  ٥
 )٣/٤٢٣(المجموع للنووي)  ٦
 )٢/٦٨(اإلنصاف ) ٧
 )١/٤٠٠(مصنف عبد الرزاق)  ٨
 ، ٦٨ص / ٣٨٥ح/  شدة الحـر  وب فيباب السجود على الث/ كتاب الصالة   / متفق عليه ، رواه البخاري في الصحيح        )  ٩
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير / كتاب المساجد و مواضع الصالة / اللفظ له ، و رواه مسلم في الصحيح و

 ٤٣٣ ص١ج / ٦٢٠ح/ شدة الحر 



 

 )٢٩٧٩(

 صلى فـي بنـي   - صلى اهللا عليه وسلم -أن رسول اهللا : " عن ثابت بن الصامت     ) ٣
ـ  . ١"  يضع يديه عليه ، يقيه بـرد الحـصى     به ملتف   ساءعبد األشهل، وعليه ك    ي و ف

   .٢»  فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد: " رواية 
   . ٣كان ابن أبي أوفى يسجد على كور عمامته ) ٤
   .٤كان سعيد بن المسيب و الحسن ال يريان بأسا بالسجود على كور العمامة ) ٥
  .بِة َألنَّه عضو ُأِمر ِبالسّجوِد علَيِه فَجاز علَى حاِئٍل دونَه كَالرّكْ) ٦

  :أدلة القول الثاني  : ثانيا
  : بما يلي استدلوا

 فشكونا إليه حر    – صلى اهللا عليه و سلم       –أتينا رسول اهللا    : "  عن خباب قال   روي ) ١
 صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     - اهللاشكونا إلى رسول     : " رواية ، و في     ٥" الرمضاء فلم يشكنا    

   . ٦" ، فلم يشكنا  حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا-
 رجال  – اهللا عليه و سلم      لى ص –رأى النبي   : " عن عياض بن عبد اهللا القرشي قال        ) ٢

   . ٧" أن ارفع عمامتك فأومأ إلى جبهته : يسجد على كور العمامة ، فأومأ بيده 
كان ابن عمر ال يسجد على كور العمامة ، وكان عبادة بن الصامت يحسر عمامتـه             ) ٣

   . ٨أسجد على جبيني أحب إلي : الصالة، وقال إبراهيم النخعيإذا قام إلى 

                                         
 ١ج/ ١٠٣٢ح/ برد باب السجود على الثياب في الحر و ال    / كتاب إقامة الصالة و السنة فيها       / رواه ابن ماجه في السنن    )  ١

 ٣٢٩ص
 ١ج / ١٠٣١ح/ باب السجود على الثياب في الحر و البرد / كتاب إقامة الصالة و السنة فيها / رواه ابن ماجه في السنن  )  ٢

 ٣٢٨ص
 )٢/٤٩٩(المصنف البن أبي شيبة)  ٣
 )٢/٤٩٨(المصنف البن أبي شيبة)  ٤
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر / كتاب المساجد و مواضع الصالة / رواه مسلم في الصحيح )  ٥
 ٤٣٣ ص١ج / ٦١٩ح/ 
 )٢/١٥٤(رواه البيهقي في السنن الكبرى)  ٦
 .، و هو من مراسيل عياض بن عبد اهللا القرشي أحد الثقات ، ورجاله ثقات) ٢/٥٠٠(المصنف البن أبي شيبة)  ٧
 ) ٢/٤٩٩(المصنف البن أبي شيبة) ٨



– 

  )٢٩٨٠(

  : و الترجيح المناقشة
  : أصحاب القول األول على أصحاب القول الثاني بما يلي رد

 خباب الظاهر فيه أنهم طلبوا منه تأخير الصالة ، أو تسقيف المسجد ، أو نحـو                  حديث
قـال  : " م ، و في رواية مسلم       ذلك ، مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم وأكفه         

، أما  " نعم  : أفي تعجيلها ؟ قال     : نعم ، قلت    : أفي الظهر؟ قال    : قلت إلسحاق   : زهير  
الرخصة في السجود على كور العمامة ، فالظاهر أنهم لم يطلبوه ؛ ألن ذلك إنما طلبـه                 

  .الفقراء ، ولم يكن لهم عمائم ، و ال أكمام طوال يتقون بها الرمضاء 
  : الراجح أيالر
 الذي أراه راجحا أنه ال تجب مباشرة أي من هذه األعضاء لـألرض ؛ لقـوة أدلـة                   و

  .القائلين به 
  : الكفين و الذراعين في السجود أحكام :  الثالث المطلب
 للساجد أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض ، ويـضعهما علـى األرض ،                 يستحب

   .لةنحو القبويرفع مرفقيه، ويثني أطراف أصابع قدميه 
 ، ١ اختلف الفقهاء رحمهم اهللا في مكان وضع الكفين فـي الـسجود فيـرى الحنفيـة       و

  . يضعهما حذو أذنيه أنه  ٢والمالكية 
 صـلَّى   -كَان النَِّبيّ   «:  قَالَ - رِضي اللَّه تَعالَى عنْه      - استدلوا بحِديِث واِئِل بِن حجٍر       و

  لَّمسِه ولَيع اللَّه -  دجِه ِحذَ   إذَا سيدي عضو ِهاءـا   ،٣»  ُأذُنَيِلهِّبَأو ـرتَبعِة مكْعّالر آِخر ِّلَأنو 
 . فَكَما يجعُل رْأسه بين يديِه ِفي َأوِّل الرّكْعِة ِعنْد التَّكِْبيِر فَكَذَِلك ِفي آِخِرها

 . عهما حذو منكبيه  أنه يض٥  و الحنابلة ٤ يرى الشافعية و
 مكَّن جبهتَه وَأنْفَه ِمـن      جدكَان إذَا س  «  : فُوعا استدلوا بحِديِث َأِبي حميٍد السّاِعِديِّ مر      و

  .  ٦»  الَْأرِض، ونَحّى يديِه عن جنْبيِه، ووضع يديِه حذْو منِْكبيِه 

                                         
 )١/١٢٢(لسرخسي المبسوط ل)  ١
 )٢/٢٤٥(التاج و االكليل )  ٢
 .سبق تخريجه )  ٣
  )١/١٤٦(المهذب )  ٤
 )١/١٩٨(و شرح منتهى االرادات ) ١/٢٥٣(الكافي )  ٥
 سبق تخريجه )  ٦



 

 )٢٩٨١(

        يئتين ورد في السنة الصحيحة الثابتة عـن رسـول اهللا            في ذلك واسع ، فكال اله      فاألمر
   .- م صلى اهللا عليه وسل-
 على أنه يستحب للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه          - رحمهم اهللا    - ١ اتفق الفقهاء    و

        أن النبـي  « :  عبِد اللَِّه بـِن بحينَـةَ   ِلحِديِث ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ،        
-      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهـهِ  كان إذَا صلى فرج بين يدي     - صطَي٢"ه حتى يبدو بياض إبطيه إب 

 إذا سجد   – صلى اهللا عليه وسلم      –كان رسول اهللا    : " ، و في رواية عمرو بن الحارث        
كان النبـي  : " قالت :  ، و عن ميمونة ٣" ، يجنح في سجوده ، حتى يرى وضح إبطيه       

   ٤ ." بين يديه لَمرّتْ مرّ إذا سجد لَو شاءت بهمة َأن تَ– صلى اهللا عليه و سلم –
:  قـال    – رضي اهللا عنـه      – هريرة    قد جاءت الرخصة في ذلك للضرورة فعن أبي        و
 –عليه و سلم     صلى اهللا    – إلى النبي    – صلى اهللا عليه و سلم       –اشتكى أصحاب النبي    "

ذلك و: " ، قال ابن عجالن      ٥" استعينوا بالركب   : مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال       
   . ٦" أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود 

           كرهوا أن يفترش ذراعيه ، و يبسطهما ، ِلحِديِث أنـس رضـي اهللا عنـه أن النبـي       و
 اعتدلوا في الـسجود و ال يبـسط أحـدكم ذراعيـه     : " قال  - صلى اهللا عليه و سلم       -

 صلَّى اللَّه علَيـِه  - َأنّ النَِّبيّ - رِضي اللَّه عنْه  - ، و عن َأِبي هريرةَ       ٧" انبساط الكلب   
  لَّمساشَ الْكَلِْب : "  قال   –وثَـَل   ٨" إذا سجد أحدكم فال يفترش يديه افِْترـذَا الْمه هفَِذكْر ، 

ِةداهِة الْكَرّلَى ِشدصـلى اهللا عليـه   - أن النبي - رضي اهللا عنه -ابر عن جو ، ِليٌل ع 

                                         
           والكـافي  ) ١/١٤٦(و المهـذب   ) ٢/٢٤٥(والتـاج و االكليـل      ) ١/٢١٠(و بدائع الصنائع    ) ١/٢٢(المبسوط للسرخسي )  ١
 )١/١٩٨(و شرح منتهى االرادات )  ١/٢٥٣ (
 ، ٦٩ص / ٣٩٠ح/ جافي في الـسجود  باب يبدي ضبعيه و ي/ كتاب الصالة / متفق عليه ، رواه البخاري في الصحيح       )  ٢
 ٣٥٦ ص١ج/ ٤٩٥ح/ باب ما يجمع صفة الصالة وما يفتح به و يختم به / كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح و
 ٣٥٦ ص١ج / ٤٩٥ح/ باب ما يجمع صفة الصالة و ما يفتح به و يختم به / كتاب الصالة / الصحيح رواه مسلم في )  ٣
 ٣٥٧ ص١ج / ٤٩٦ح/ باب ما يجمع صفة الصالة و ما يفتح به و يختم به / كتاب الصالة / رواه مسلم في الصحيح ) ٤
  ١٨ ص٢ج / ٨٩٨ح/ لرخصة في ذلك باب ا/ باب تفريع أبواب الركوع و السجود / رواه أبو داود في السنن  ) ٥
 )٣/١١٩(عون المعبود ) ٦
  / ٨٢٢ح/ باب ال يفترش ذراعيـه فـي الـسجود     / كتاب اآلذان   ) / ١/٢٦٥(متفق عليه ، رواه البخاري في الصحيح        ) ٧

 ٣٥٥ ص١ج/ ٤٩٣ح/ باب االعتدال في السجود / كتاب الصالة /  ، و رواه مسلم في الصحيح ١٣٣ص
 ١٨ ص٢ج / ٨٩٧ح/ باب صفة السجود / باب تفريع أبواب الركوع و السجود / في السنن رواه أبو داود )  ٨



– 

  )٢٩٨٢(

 قـال  ،١" إذا سجد أحدكم فليعتدل ، وال يفترش ذراعيه افتـراش الكلـب    : "  قال -وسلم  
يختارون :  ، و العمل عليه عند أهل العلم         ححديث جابر حديث حسن صحي    : " الترمذي

  .٢" ، و يكرهون االفتراش كافتراش السبع االعتدال في السجود 
   . ٣" و ال شك في كراهة هذه الهيئة و ال في استحباب نقيضها : "  قال القرطبي و

كَانرحمه    و اِلكقُوُل اهللا مـِه ،  : "  يلَيع رسَأي كُونِه ِليياعفْتَِرشَ ِذري ِبَأن ْأسِفي النَّفِْل لَا ب
   .٤ " ضا يطيل فيه فإنه يفترش ذراعيه و إن كان فرو كذلك في أي سجود

  .٥" ولَِكنّ النَّهي عامّ يتَنَاوُل النَّفََل والْفَرض جِميعا : "  - رحمه اهللا - قال السرخسي و
 . و سترا ها اتفقوا على أن المرأة تضم بعضها إلى بعض ألن ذلك أكثر حفظا لكما

  :ين في الجلوس بين السجدتينأحكام الكف:  السادس المبحث
 عامة فقهاء المذاهب أن المصلي إذا جلس بين السجدتين فإنه يبـسط يديـه علـى                 يرى

وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا       : " يبا من ركبتيه ، قال النووي       فخذيه قر 
من ركبتيه وينشر أصابعه قائال رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعنـي وارزقنـي          

   .٦ " ى الثانية كاألولدهدني وعافني ثم يسجوا
 .٧" ويبسطُ يديِه علَى فَخْذَيِه مضمومةَ الَْأصاِبِع : "  قال ابن مفلح  و
و يستَحبّ بعد رفِْع رْأِسك ِمن السّجوِد وجلُوِسك علَى ِتلْك الـصِّفَِة            : "  قال النفراوي      و

  يدي فَعتَر ك        َأنتَيكْبلَى را عمهعتَضِض ، والَْأر نلَـى        ... ك عِلـِه عِبقَو ادـرـلَّ الْملَعو
والظَّاِهر َأنّ ذَِلك   ... ركْبتَيك وضعهما ِبالْقُرِب ِمن الرّكْبتَيِن فَيواِفقُ قَولَه بعد علَى فَِخذَيك         

    الْقَص ّ؛ ِلَأن اِسعو كُلَّه         ِن َأوتَيكْبّلَـى الـرا عمهعضو اءوِض، سالَْأر نا عمهفْعر لَـى  دع 
  . ٨" الْفَِخذَيِن 

                                         
 ٦٥ ص٢ج/ ٢٧٥ح/ باب ما جاء في االعتدال في السجود / أبواب الصالة / رواه الترمذي في السنن )  ١
 المرجع السابق)  ٢
 )٢/٢٥٧(نيل األوطار)  ٣
 )١/١٨٢(الفواكه الدواني)  ٤
 )١/٢٢(المبسوط للسرخسي)  ٥
 ) ١/٢٨(منهاج الطالبين )  ٦
 )١/٤٠٦(المبدع في شرح المقنع )  ٧
 )١/١٨٣(الفواكه الدواني)  ٨



 

 )٢٩٨٣(

 في الجلـوس  - صلى اهللا عليه و سلم - في هدي النبي     - رحمه اهللا    - ابن القيم    ذكر و
 يضع يديه على فخذيه ، و يجعل مرفقه على فخـذه ، و طـرف              كان : " دتينبين السج 

ده على ركبته ، و يقبض ثنتين من أصابعه ، و يحلق حلقة ، ثم يرفع أصبعه يدعو بها                   ي
   . ١"  و يحركها ، هكذا قال وائل بن حجر عنه 

الشرح الممتـع   :  بهذا القول أخذ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اهللا في كتابه              و
   . ٢على زاد المستقنع 

كَـان  : " ي اللَّه عنْهما َأنّ النَِّبيّ صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم           رواه ابن عمر رضِ    ما ب استدلوا و
ِإذَا جلَس ِفي الصالة وضع يديه على ركبتيه ورفع ِإصبِعِه الْيمنَى الَِّتي تَِلي الِْإبهام فَـدعا        

 ابن الزّبيِر رِضي    رواه ، ولما    ٣" يها   علَ ِسطَهاِبها ويده الْيسرى علَى ركْبِتِه اليسرى ، با       
 اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا قَعد ِفي الـصّلَاِة جعـَل قَدمـه               سوُلكَان ر : " اللَّه عنْهما   

يـسرى علَـى ركْبِتـِه      الْيسرى بين فَِخِذِه وساِقِه ، وَ فَرشَ قَدمه الْيمنَى و وضع يـده الْ             
 َأشَـار   ٍ": وِفي ِروايـة    " الْيسرى ووضع يده الْيمنَى علَى فَِخِذِه الْيمنَى وَأشَار ِبِإصبِعِه          

بى ركبتـه               ِعِهِبِإصرسالْي كَفَّه لِْقميطَى ، وسِعِه الْوبلَى ِإصع هامه٤"  السبابة و وضع ِإب  ، 
: لسات ، و قوله في رواية أخـرى         عام في جميع الج   " إذا جلس في الصالة     : " ولهم  فق
ناء على قاعدة ذكرهـا األصـوليون        ، ب  صيصال يدل على التخ    " التشهدإذا جلس في    "
هي أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطـابق العـام ، فـإن ذلـك ال يـدل علـى                   و

 .د العام بحكم يخالف العام  التخصيص ، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفرا
   :أحكام الكفين في التشهد : سابعا
 على أن المصلي إذا جلس للتشهد فإنه يستحب له أن يضع            - رحمهم اهللا    - الفقهاء   اتفق

كفيه على فخذيه ، الكف اليمنى على الفخذ اليمنى و الكف اليسرى على الفخذ اليـسرى                
 رِضـي  - السجدتين ، لما رواه ابن عمـر   بينلوس كهيئتهما في الج  ه، قريبا من ركبتي   

كَان ِإذَا جلَس ِفي الـصالة وضـع    : " - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم - َأنّ النَِّبيّ -اللَّه عنْهما  
                                         

 )١/٢٣٨(زاد المعاد في هدي خير العباد)  ١
 )٣/١٧٦(الشرح الممتع)  ٢
لـى  باب صفة الجلوس في الصالة وكيفية وضع اليـدين ع / كتاب المساجد و مواضع الصالة / رواه مسلم في الصحيح  )  ٣

 ٤٠٨ ص١ج / ٥٨٠ح/ الفخذين 
باب صفة الجلوس في الصالة وكيفية وضع اليـدين علـى   / كتاب المساجد و مواضع الصالة / رواه مسلم في الصحيح  )  ٤

 ٤٠٨ ص١ج / ٥٧٩ح/الفخذين 



– 

  )٢٩٨٤(

ـ              الْي هديا وا ِبهعفَد امهنَى الَِّتي تَِلي الِْإبمِعِه الْيبِإص عضولَـى   يديه على ركبتيه وى عرس
 ، و كذلك ورد أنـه       ٢ " دكان إذا قعد في التشه    : "  ، و في لفظ      ١" ركْبِتِه باِسطَها علَيها    

يلقم كفه اليسرى ركبته اليسرى أي يعطِْف الَْأصاِبِع علَى الرّكْبِة ، لما رواه ابن الزّبيـِر                
-   ِضير ا   اللَّهمنْهوُل اللَِّه     - عسر كَان -   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهلَاِة   ا ِإذَ-صِّفـي الـص دقَع 

جعَل قَدمه الْيسرى بين فَِخِذِه وساِقِه وفَرشَ قَدمه الْيمنَى ووضع يده الْيسرى علَى ركْبِتـِه   
       نَى وملَى فَِخِذِه الْينَى عمالْي هدي عضوى ورسِعِه       الْيـبِبِإص ٍة َأشَارايِفي ِروِعِه وبِبِإص َأشَار

 ، و أمـا  ٣" السبابة ووضع ِإبهامه علَى ِإصبِعِه الْوسطَى ويلِْقم كَفَّـه الْيـسرى ركبتـه            
بالنسبة للكف اليمنى فألصابعها هيئات معينة كما أوضحتها السنة الثابتة عن رسـول اهللا    

  :  ، و تفصيلها على النحو التالي-و سلم  صلى اهللا عليه –
  : أصابع الكف اليمنى : أوال

  :  الكف اليمنى هيئتانألصابع
 األصابع إال المسبحة وهو المشهور ؛       مقبوضةيضعها على فخذه اليمنى     :  األولى   الهيئة

لما روى ابن عمر رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد                  
ع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثالثة              وض

كـان رسـول   : "  ابن الزبير رضي اهللا عنه       روى لما و ،١"  وأشار بالسبابة    ٤وخمسين  

                                         
 سبق تخريجه)  ١
 المرجع السابق )  ٢
 سبق تخريجه)  ٣
٤  (    ِسينخَمثَلَاثًا و قَدةٌ إلَى طَرِ  : عـاِد،                إشَارالْآح ِمـن اعَأنْـو ِهـياِب، وقُوِد الِْحسِفي ع برا الْعهلَياطََأتْ عوفٍَة تَورعيقٍَة م

اثْنَيِن عقْد الِْبنِْصِر معها فَِللْواِحِد عقْد الِْخنْصِر إلَى َأقْرِب ما يِليِه ِمن باِطِن الْكَفِّ، وِلِل: َأمّا الْآحاد. والْعشْراِت، والْمِئيِن، والُْألُوِف
كَذَِلك، وِللثَّلَاثَِة عقْد الْوسطَى معها كَذَِلك، وِللَْأربعِة حلُّ الِْخنْصِر، وِللْخَمسِة حلُّ الِْبنِْصِر معها دون الْوسطَى، وِللسِّتَِّة عقْد الِْبنِْصِر 

، وِللسّبعِة بسطُ الِْبنِْصِر إلَى َأصِل الِْإبهاِم ِممّا يِلي الْكَفَّ، وِللثَّماِنيِة بسطُ الِْبنِْصِر فَوقَها كَذَِلك، وِللتِّسعِة بسطُ                 وحلُّ جِميِع الَْأنَاِملِ  
ا كَذَِلكقَهطَى فَوساتُ،  الْوشَرا الْعَّأمةُ، : وابّبّالسو امها الِْإبفَلَه ِللِْعشِْرينِة، وابّبِّف السلَى طَراِم عهْأِس الِْإبر قْدِة الُْأولَى عشَرفَِللْع

              بِللَْأرِة، وشَرالْع كْساِم عهْأِس الِْإبلَى رِة عابّبّْأِس السر قْدع ِللثَّلَاِثينطَى، وسالْوِة وابّبّالس نياِم بهخَاُل الِْإبـاِم    إدهالِْإب ِكيبتَر ِعين
علَى الْعقِْد الَْأوسِط ِمن السّبّابِة، علَى ظَهِر الِْإبهاِم إلَى َأصِلها، وِللْخَمِسين عطْفُ الِْإبهاِم إلَى َأصِلها، وِللسِّتِّين تَرِكيب السّبّابِة علَى 

   ِعينبالَْأر كْساِم عهِر الِْإبـاِم،           ظَههِة إلَـى الِْإبابّبِّف الـسطَر ّدرِة وابّبّالس ِط ِمنسقِْد الَْأولَى الْعاِم عهْأِس الِْإبر إلْقَاء ِعينبِّللسو ،
           ِة ِمنابّبّنِْب السلَى جاِم عهطُ الِْإبسبا، وِلهِة إلَى َأصابّبِّف السطَر ّدر اِنينِللثَّمامِ  وهِة الِْإبِل     .  نَاِحيِة إلَى َأصابّبّطْفُ السع ِعينِللتِّسو

سـبل  : انظر . وَأمّا الْمِئيِن فَكَالْآحاِد إلَى ِتسِعِماَئٍة ِفي الْيِد الْيسرى، والُْألُوفُ كَالْعشْراِت ِفي الْيسرى          . الِْإبهاِم، وضمِّها ِبالِْإبهامِ  
 )١/٢٨٢(السالم 



 

 )٢٩٨٥(

اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قعد يدعو ، وضع يده اليمنى على فخـذه اليمنـى ، و يـده      
ار بإصبعه السبابة ، و وضع إبهامه علـى إصـبعه           اليسرى على فخذه اليسرى ، و أش      

   . ٢ "الوسطى 
أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق اإلبهام مع الوسطى ؛ لما روى وائل            :  الثانية   الهيئة

 وضع مرفقه األيمـن     - صلى اهللا عليه وسلم      - أن النبي    - رضي اهللا عنه     -بن حجر   
يته يقول هكـذا ، و حلـق بـشر    على فخذه اليمنى ، و قبض ثنتين و حلق حلقة ، و رأ      

 صـلى اهللا    –رأيت النبـي    : "  ، و في رواية      ٣" اإلبهام و الوسطى ، و أشار بالسبابة        
   . ٤"  قد حلق اإلبهام و الوسطى ، و رفع التي تليهما –عليه و سلم 

 يفعل هذا مرة ،     – صلى اهللا عليه و سلم       – السنة بذلك جميعا ، و لعله كان         وردت قد   و
  .اك مرة و يفعل ذ

  : إبهام الكف اليمنى : ثانيا
إحداهما يضعه تحت المسبحة على حرف راحته أسفل مـن          :  هيئتان   فله  اإلبهام ،    أما

 .المسبحة ؛ لحديث ابن عمر السابق 
 .يضعه على حرف إصبعه الوسطى ؛ لحديث ابن الزبير السابق  : والثانية

  : سبابة الكف اليمنى : ثالثا
  :  موضعهاإلشارة بها و) أ

 الحلبـي   و  عند الحنفية ما صححه الشراح ال سيما المتأخرون منهم كالكمـال             المعتمد
 كمـا أنـه   ،٥ الباقاني  أنه يشير بها ،  و حكوا أنه قول أبي حنيفة و محمد           والبهنسي  و

  .٨ ، و به قال الحنابلة ٧ و استحبه الشافعية ٦الصحيح عند المالكية 
                                                                                                     

باب صفة الجلوس في الصالة وكيفية وضع اليـدين علـى   / كتاب المساجد و مواضع الصالة / رواه مسلم في الصحيح  )  ١
 ٤٠٨ ص١ج / ٥٨٠ح/ الفخذين 

باب صفة الجلوس في الصالة وكيفية وضع اليـدين علـى   / كتاب المساجد و مواضع الصالة / رواه مسلم في الصحيح  )  ٢
 ٤٠٨ ص١ج / ٥٧٩ح/الفخذين 

 ٤٤ ص٢ج / ٩٥٤ح/ باب كيف الجلوس في التشهد / باب تفريع أبواب الركوع و السجود / رواه أبو داود في السنن )  ٣
 ٢٩٥ ص١ج/ ٩١٢ح/ باب اإلشارة في التشهد / كتاب إقامة الصالة و السنة فيها ) / ١/٢٩٥(رواه ابن ماجه في السنن )  ٤
 )١/٥٠٨(و الدر المختار) ١/٣٤٢(و البحر الرائق ) ١/٣١٣(فتح القدير )  ٥
 )١/١٤٦(و بداية المجتهد) ١/١٩٢(و الفواكه الدواني ) ٢/٢٤٨(التاج و االكليل )  ٦
 )١/٣٧٩(و مغني المحتاج ) ٣/٤٥٣(المجموع )  ٧
 ) ١/٦٥(و المحرر في الفقه على مذهب أحمد) ٢/٧٥(و االنصاف ) ١/٢٥٥(الكافي)  ١/٣٨٣(المغني )  ٨



– 

  )٢٩٨٦(

 عند النفي و يـضعها      يرفعها ١بالسبابة فقد قال فقهاء الحنفية       بالنسبة لموضع االشارة     و
 ) .  اهللا إال( ، و يضعها عند ) ال إله ( عند اإلثبات أي يقيم األصبع عند 

 يسنّ َأن يِشير ِبمسبِّحِة يمنَاه فَيرفَعها إذَا بلَغَ الْهمزةَ ِمن قَوِلـِه ال              ٢ قال فقهاء الشافعية     و
 إال اهللا  و نص الشافعي علي اسِتحباب الِْإشَارِة ، و قَالوا ايضا لَا يِشير ِبها إلَّا مـرّةً                    إله

وهـو  : واِحدةً ، و حكَى الرّاِفِعيّ وجها َأنَّه يِشير ِبها ِفي جِميِع التَّشَهِّد ، قـال النـووي          
 . ضِعيفٌ 

 ذكر اهللا تعالى فقط على الصحيح من المـذهب ،  دن عن أن اإلشارة تكو٣ عند الحنابلة   و
و قيل عند ذكر اهللا و ذكر رسوله ، و قال بعضهم أنه أصـح الـروايتين ، و روايـة                     

 . أخرى عندهم أنه يشير بها في جميع تشهده 
 : تحريكها) ب
 يشير بها و يحركها يمينا و شماال أو من أسفل إلى أعلى و عكـسه            ٤ فقهاء المالكية    قال
 في الصحيح عندهم ، أما الصحيح عند الشافعية         هد يحركها تحريكا ملحا إلى آخر التش      و
 عند االشارة بهـا ، و قـال جمهـور           ابة أنه ال يحرك السب    ٦ و الصحيح عند الحنابلة      ٥

 أنه ال يحركها و لو حركها كان مكروها و ال تبطل صالته ألنه عمل قليـل ،  ٧الشافعية  
 . و قيل يستحب تحريكها 

وقَـد يحـتَجّ ِلهـذَا    : "  يرجح استحباب تحريكها فيقـول   - رحمه اهللا    - كأن النووي    و
 صلَّى اللَّـه    - َأنَّه وصفَ صلَاةَ رسوِل اللَِّه       - رِضي اللَّه عنْه     -ِبحِديِث واِئِل بِن حجٍر     

 لَّمسِه ولَيع-و ِن ِفذَكَريدالْي عضي وّثُ" ِد قَاَل  التَّشَهّا مرِّكُهحي تُهَأيفَر هعبُأص فَع٨"  ر . 

                                         
 )١/٥٠٨(و الدر المختار) ١/٣٤٢(و البحر الرائق )  ١/٣١٣(فتح القدير )  ١
 )١/٣٧٩(و مغني المحتاج ) ٣/٤٥٣(المجموع )  ٢
 ) ٢/٧٦(االنصاف )  ٣
  )١/١٩٢(و الفواكه الدواني ) ٢/٢٨٤(التاج و االكليل )  ٤
 )٣/٤٥٥(المجموع )  ٥
 )١/٣٨٣(المغني )  ٦
 )٣/٤٥٥(المجموع )  ٧
 المرجع السابق)  ٨



 

 )٢٩٨٧(

 تَحِريِكها فَيكُـون    ِرير الِْإشَارةَ ِبها لَا تَكْ    التَّحِريِك يكُون الْمراد بِ   نيحتَمُل أَ : "  الْبيهِقيّ   قَاَل
اِدِه الصِّحيِح عن ابِن الزّبيِر رِضي اللَّـه عنْهمـا َأنّ          مواِفقًا ِلِروايِة ابِن الزّبيِر وذَكَر ِبِإسنَ     

 ّالنَِّبي- لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّها  : " - صرِّكُهحا لَا يعِعِه إذَا دبِبُأص ِشيري ١" كَان . 
 اللَِّه تَعالَى ِفي تَشَهِّدِه ؛ ِلما روينَا ،          ِعنْد ِذكْرِ  اويِشير ِبالسّبّابِة ، يرفَعه   :  قال ابن قدامة    و

   . ٢ ؛ ِلما روى عبد اللَِّه بن الزّبيِر كُهاولَا يحرِّ
إثبات به نفي التحريك الملح الدائم ، و       يمكن الجمع بين األدلة بأن نفي التحريك المراد          و

ننا القول بأنه يشير بها عند كل ذكـر         التحريك يراد به التحريك عند الدعاء ، ولذلك يمك        
و بذلك نجمع بـين األدلـة الـصحيحة ، و ال     . ٣ يحركها عند كل دعاء     و ) اهللا(السم  

  . نختلف فيما فيه سعة
   : الحكمة من االشارة بها) جـ

:  ابـن رسـلَان        َل من اإلشارة بها هو اإلشارة إلى توحيد الباري جل شأنه ، قا            الحكمة
مةُ ِفي الِْإشَارِة ِبها إلَى َأنّ الْمعبود سبحانَه وتَعالَى واِحد ِليجمع ِفي تَوِحيـِدِه بـين                والِْحكْ"

لئال يسهو  : "  ، و أما الحكمة من تحريكها عند من قال به هو           ٤" الْقَوِل والِْفعِل واِلاعِتقَاِد    
  .٥" ذا تحركت انزعج فتنبه ألن السبابة عروتها متصلة بنياط القلب ، فإ

       سنَِن الْبيهِقي عن ابـن عمـر َأنَّـه    فِفي أنها مقمعة للشيطان ثقيلة عليه ،:  قالوا أيضا  و
-     لَامّالسلَاةُ وِّه الصلَيطَاِن       :  "  قَالَ - عةٌ ِللشَّيذِْعرلَاِة مِّع ِفي الصبالُْأص ِريكثم قـال   " تَح

 بن عمر الْواِقِديّ ، ولَيس ِبالْقَِويِّ ، وروِّينَا عن مجاِهـٍد ،             دتَفَرّد ِبِه محمّ  : البيهقي بعده   
   .٦ " تَحِريك الرّجِل ُأصبعه ِفي الْجلُوِس ِفي الصّالِة مقِْمعةٌ ِللشَّيطَاِن: " َأنَّه قَاَل 

 إشـارة إلـى توحيـد اهللا        نهـا يلة عليه ؛ لكو    لعل اإلشارة بالسبابة مذعرة للشيطان ثق      و
 . و اهللا أعلم. عزوجل و الذي هو أثقل شيء على الشيطان 

                                         
 )٢/١٨٩(ن الكبرى للبيهقيالسن)  ١
 )١/٣٨٣(المغني )  ٢
 )٣/٢٠١(الشرح الممتع)  ٣
 ) ٥/٨١(و شرح النووي على مسلم) ١/٢٨٢(و سبل السالم) ٢/٣٢٨(نيل األوطار )  ٤
 )١/١٩٢(و الفواكه الدواني) ١/٢٦٣(منح الجليل)  ٥
 )٢/١٨٩(السنن الكبرى للبيهقي)  ٦



– 

  )٢٩٨٨(

 : النظر إليها) د(
عبـِد اللَّـِه بـِن     إلى إشارة سـبابته ؛ لحـديث         لوسه للمصلي أن ينظر أثناء ج     يستحب
ه اليمنـى وَأشَـار     ع يده الْيمنَى علـى فخـذ      َأنّ النَِّبيّ صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وض      "الزّبيِر

 ، و لحديث عبد اهللا بن عمر ،         ٢" لَا يجاِوز بصره إشَارتَه     : "  ، و في رواية      ١"ِبُأصبِعِه
فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و أشار بإصبعه التي تلي اإلبهام في القبلة              : " و فيه   

سلم  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و       هكذا: م قال   ، و رمى ببصره إليها أو نحوها ، ث        
  . ٣"  يصنع 

 : اإلشارة بأصبعين) ه
 باإلشارة بإصبع واحدة ، و نهـى عـن اإلشـارة            - صلى اهللا عليه وسلم      - النبي   أمر

 أن رجال كان يـدعو بأصـبعيه فقـال    - رضي اهللا عنه   -بأصبعين ، فعن أبي هريرة      
    . ٤" أحد ، أحد  : " - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

 و أنا أدعو بأصـابعي ،  - صلى اهللا عليه وسلم -مر علي رسول اهللا :  عن سعد قال  و
؛ ك ال تصح اإلشارة بالسبابتين معا      ذل فعلى  ،    ٥" و أشار بالسبابة    " أحد ، أحد    : " فقال  

  .ألنها تنافي التوحيد 
  :حكم التصفيق بالكفين في الصالة : سابع الالمبحث

 : حكم التصفيق في الصالة) أ
 على أن الرجـل إذا نابـه        ٨ و الحنابلة    ٧ الشافعية   و ٦ جمهور الفقهاء من الحنفية      ذهب

شيء في صالته كتنبيه إمامه أو إنذار شخص من الوقوع في خطر أو نحوه فإنه يـسبح      
 . ، و أما المرأة فإنها تصفق " سبحان اهللا : " أي يقول 

                                         
 ٥٨ ص٢ج / ٩٨٠ح/ باب اإلشارة في التشهد / ع أبواب الركوع و السجود باب تفري/ رواه أبو داود في السنن )  ١
 ٥٩ ص٢ج / ٩٨٢ح/ باب اإلشارة في التشهد / باب تفريع أبواب الركوع و السجود / رواه أبو داود في السنن)  ٢
 ١٦٨ ص٢ج/ ١١٦٠ح/ باب موضع البصر في التشهد / كتاب التطبيق / رواه النسائي في السنن )  ٣
 ٢٧ ص٣ج/ ١٢٧٢ح / باب النهي عن اإلشارة بإصبعين / كتاب السهو/ النسائي في السنن هروا)  ٤
 ٢٧ ص٣ج/ ١٢٧٣ح/ باب النهي عن اإلشارة بإصبعين / كتاب السهو) / ٣/٢٧(النسائي في السنن رواه )  ٥
 )١/١٠٤(هندية و الفتاوى ال)٢/٤١٨(البناية شرح الهداية و )٢/١٩(و البحر الرائق) ٨٧ص/(الدر المختار)   ٦
 )١/٤٣١(و حاشية الجمل) ١/٤١٦(و مغني المحتاج) ٤/٨٢(المجموع و )١/١٦٦(المهذب)  ٧
  )٢/١٠١(و االنصاف ) ٢/١١١(حاشية الروض المربعو ) ١/١٣٠(و اإلقناع) ٢/١٥(المغني)  ٨



 

 )٢٩٨٩(

 - صلى اهللا عليه و سلم       –قال رسول اهللا    :  قال   –اهللا عنه    رضي   – أبي هريرة    لحديث
قـال  :  ، و عن سهل بن سعد الساعدي قـال           ١" التسبيح للرجال و التصفيق للنساء      : " 

ليصفح م شيء في الصالة فليسبح الرجال و      إذا نابك : " رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم        
   .٢" النساء 

لَا بْأس ِبالتَّـسِبيِح ِفـي الـصّلَاِة ِللرِّجـاِل          : قَاَل ماِلك  تصفيق المرأة ،     ٣ كره المالكية    و
 عضاِء، والنِّسِلِه   فَوِفيِق؛ ِلقَوالتَّص رَأم - لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِفـي   : "- ص ءشَـي هنَاب نم
 بِّحسلَاِتِه فَلْي٤" ص . 

 .  الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماءو
 المرأة و صفق الرجل فقالوا بعدم بطالن الصالة و لكنه خالف السنة ، قال               سبحت ذاوإ

 ، و قـال أبـو       ٥" ولَو صفَّقَ َأو سبّحتْ لَم تَفْسد وقَد تَركَا الـسّنَّةَ           : " الحصكفي الحنفي 
 ،  ٦"ك سنة  المرأة لم تبطل الصالة ألنه تر      بحتفإن صفق الرجل وس   : "زيإسحاق الشيرا 

  . ٧"  وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها: " و قال البهوتي  
 : كيفية التصفيق في الصالة ) ب

 في كيفية التصفيق في الصالة ، و هـي فـي جملتهـا              - رحمهم اهللا    – الفقهاء   اختلف
 : و ذلك على النحو التالي ، متقاربة

ِبِع الْيمنَى علَى صفْحِة الْكَفِّ الْيسرى ، أي         المرأة ِبظُهوِر َأصا   تَضِرب  : ٨ الحنفية   فعند
 . تضرب بظاهر كفها اليمنى باطن كفها اليسرى 

                                         
 ، و اللفظ ١٩٢ص / ١٢٠٣ح/ باب التصفيق للنساء / كتاب العمل في الصالة / متفق عليه ، رواه البخاري في الصحيح )  ١

/ ٤٢٢ح/ باب تسبيح الرجل و تصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الـصالة  / كتاب الصالة   / له ، و رواه مسلم في الصحيح        
 ٣١٨ ص١ج
 ٣٨ ص٢ج / ٩٣٨ح/ باب التصفيق في الصالة / باب تفريع أبواب الركوع و السجود / رواه أبو داود في السنن)  ٢
 )٢/٣١٠(و التاج و االكليل) ١/٢٨٢(لشيخ الدرديرالشرح الكبير ل ) ٣
 )٢/٣١٠(التاج و االكليل)  ٤
 )٨٧ص/(الدر المختار)  ٥
 )١/١٦٦(المهذب)  ٦
 )١/١٠٠(الروض المربع)  ٧
 )٢/٤١٨(البناية شرح الهداية و )٢/١٩(البحر الرائق)  ٨



– 

  )٢٩٩٠(

ِصفَةُ التَّصِفيِق َأن تَـضِرب ِبظُهـِر كَفِّهـا         : قال النووي رحمه اهللا      : ١ عند الشافعية    و
ـ     كَفِّها الْيسرى َأو عكْسه وِقيَل تَ      نالْيمنَى بطْ   علَـى ظَهـِر     ىضِرب َأكْثَر َأصاِبِعها الْيمنَ

            ّحُل َأصّالَْأوو تَقَاِربم ِميعالْجِر الْكَفِّ ولَى ظَهِن عيعبُأص ِربِقيَل تَضى ورسا الْياِبِعهَأص
 رَأشْهو . 

ظهـر  تضرب المرأة  ببطن كفها على ظهر األخرى ، أو تـضرب         : ٢ عند الحنابلة    و
 . كف على بطن األخرى 

 على كراهة ضرب بطن إحدى الكفين ببطن األخـرى ، فـإن         - رحمهم اهللا    - اتفقوا   و
   . ٣فعلته على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صالتها 

 : هيئة الكفين في التسليم من الصالة : ثامن الالمبحث
شير بكفيه يمينـا و شـماال        أراد المصلي أن يختتم صالته بالتسليم فال يجوز له أن ي           إذا

 يـضرب أفخـاذه     ن ، و ال يجوز له كذلك أ       البالد كما يفعل بعض المصلين في بعض       
 عن ختمه الصالة و خروجه منها كما يفعل المصلين في بعض الطوائـف              نابكفيه إعال 

             الدينية ، بل المسلم مأمور بسكون الكفين في هذا الموضـع ، و قـد كـان الـصحابة                   
 يشيرون بأكفهم في الصالة للتسليم على من هم على أيمانهم و من             -ضي اهللا عنهم     ر -

 عن ذلك ، فعـن  نهاهم ف- صلى اهللا عليه و سلم    - فرآهم رسول اهللا     ، هم على شمائلهم  
:  قلنـا  - صلى اهللا عليه و سلم -كنا إذا صلينا مع رسول اهللا : جابر بن سمرة أنه قال      

 ، السالم عليكم و رحمة اهللا ، و أشار بيده إلـى الجـانبين ،                السالم عليكم و رحمة اهللا    
عالم تؤمون بأيديكم كأنهـا أذنـاب خيـل     : - صلى اهللا عليه و سلم   -فقال رسول اهللا    

ثم يسلم على أخيه من علـى يمينـه   شمس ؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ،        
 كأنها أذناب خيل شمس ؟ إذا سلم        ما شأنكم ؟ تشيرون بأيديكم    : " ، و في لفظ     " شماله  و

   . ٤"  بيده يوميءأحدكم فليلتفت إلى صاحبه و ال 

                                         
 )١/٤١٦(و مغني المحتاج) ٤/٨٢(المجموع)  ١
 . )٢/١٠١(و االنصاف ) ٢/١١١(حاشية الروض المربع)  ٢
 )٤١٦/١(و مغني المحتاج) ١١٨ص/(و كفاية األخيار) ١/٦٣٨(الدر المختار)  ٣
 سبق تخريجه)  ٤



 

 )٢٩٩١(

   :الخاتمة
 من هذا البحث المبارك إلى أن الكثير مما نختلف عليه في مسائل الصالة السيما               نخلص

ما يتعلق بالكفين أنها يمكن التوفيق بينها أو يمكن ترجيح بعضها على بعض وفقا لألدلة               
  :و ليس اتباعا للهوى أو تعصبا لمذهب دون آخر ، و من أمثلة ذلك الصحيحة 

أن األمر واسع في مكان رفع اليدين في تكبيرة اإلحرام ، فهو مخير بين الرفع إلـى            ) ١
  . حذو المنكبين أو الرفع إلى حذو األذنين 

ـ          ) ٢ ة يرفع المصلي يديه عند الرفع من الركوع لقوة أدلة القائلين به وردهـم علـى أدل
  . المخالفين 

لو  ، و  هيضع المصلي يمينه على شماله عند االعتدال من الركوع لقوة أدلة القائلين ب            ) ٣
  . أرسل يديه فإن صالته صحيحة ، فال ينبغي التنازع و الخالف 

يجب على المصلي السجود على األعضاء السبعة و هي الجبهة و األنف و الكفـين               ) ٤
  . ليه لقوة أدلة القائلين به  عدرو الركبتين و القدمين للقا

 ، و إنما يـستحب مباشـرة الجبهـة       ال يجب مباشرة أي من هذه األعضاء لألرض       ) ٥
  . اليدين و
بالنسبة لإلصبع السبابة في التشهد اختلفوا في تحريكها و عدم تحريكهـا الخـتالف              ) ٦

ـ       أن نفـي  الروايات عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، و يمكن الجمع بين األدلـة ب
التحريك المراد به نفي التحريك الملح الدائم ، و إثبات التحريك يراد به التحريـك عنـد    

و يحركهـا عنـد   ) اهللا ( الدعاء ، و لذلك يمكننا القول بأنه يشير بها عند كل ذكر السم        
  . كل دعاء 
   .ليك إأتوب و ستغفرك بحمدك أشهد أن ال اله اال انت أو اللهم سبحانك



– 

  )٢٩٩٢(

  : المصادر والمراجع
  :التفاسير  : أوال

/ بيـروت   /  الكتب العلميـة     دار / القرطبي عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري       ألبي/  ألحكام القرآن    الجامع) ١
  م١٩٨٨ –ه ١٤٠٨/ الطبعة األولى 

   :تخريجهالحديث الشريف و شروحه و  : ثانيا
 / انيةالطبعة الث / الرياض   / مدار السال / اري  اإلمام أبي عبداهللا محمد بن إسماعيل البخ       / خاري الب صحيح ) ١

  م  ١٩٨٨ –ه ١٤١٩
  م١٩٩٥ –ه ١٤١٦/الطبعة األولى / بيروت / دار ابن حزم / مسلم بن الحجاج /  مسلم صحيح ) ٢
  بيروت / دار الكتب العلمية /  عيسى محمد بن عيسى الترمذي أبو/  الترمذي سنن ) ٣
الطبعة / جدة / دار القبلة للثقافة اإلسالمية /  سليمان بن األشعث السجستاني  أبي داوداإلمام/  أبي داود    سنن ) ٣

  م١٩٩٨ –ه ١٤١٩/ األولى 
 / وطيبشرح الحافظ الـسي   / اإلمام الحافظ عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخرساني النسائي          /  النسائي   سنن ) ٤

  م    ١٩٩٥ –ه ١٤١٦/ الطبعة األولى / بيروت / دار الكتب العلمية / حاشية السندي 
ال يوجد رقـم    / بيروت  /  العلمية   لكتبدار ا /  عبداهللا محمد بن يزيد بن ماجه القزويني       أبو/  ابن ماجه    سنن ) ٥

  طبعة
  م١٩٩٤ –ه ١٤١٤/ الطبعة األولى / بيروت / دار الكتب العلمية / أبو بكر أحمد البيهقي /  الكبرى السنن ) ٦
/ الطبعة األولى / جدة / دار القبلة للثقافة اإلسالمية / بو بكر بن أبي شيبة أ/  في األحاديث و اآلثار  المصنف ) ٧

  م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧
الطبعـة  / بيـروت   / دار الكتب العلمية    /  الدارقطني   البغداديأبو الحسن علي بن عمر      /  الدارقطني   سنن ) ٨

  م١٩٩٦ –ه ١٤١٧/ األولى 
 / لثانيـة الطبعة ا / الهند  / المجلس العلمي   / الصنعاني  أبوبكر عبد الرزاق بن همام      /  عبد الرزاق    مصنف ) ٩

  ه ١٤٠٣
  م١٩٩١ –ه ١٤١١/ األولى / المكتب اإلسالمي / محمد ناصر الدين األلباني /  سنن الترمذي ضعيف ) ١٠
/ األولـى   / دار الكتب العلميـة     / العالمة أبي الطيب العظيم آبادي      /  المعبود شرح سنن أبي داود       عون ) ١١

  م١٩٩٠ –ه ١٤١٠
/ الكويت / دار األرقم / الطبعة األولى /  بن إسماعيل البخاري    مدمح/  العينين برفع اليدين في الصالة       قرة) ١٢

  ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤
/ القـاهرة   /  الريان للتراث    دار/ أحمد بن علي بن حجر العسقالني       /  البخاري   صحيح بشرح الباري   فتح) ١٣

  م١٩٨٨ –ه ١٤٠٩/ الطبعة الثانية 
الطبعة األولى / مؤسسة قرطبة /  الدين يحيى بن شرف النووي محييأبو زكريا /  النووي على مسلم     شرح) ١٤
  م١٩٩١ –ه ١٤١٢/ 

 ندار الريـا /  علي الشوكاني   بناإلمام محمد   /  األخبار   ى األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتق       نيل) ١٥
    بدون طبعة و ال تاريخ          / القاهرة / للتراث 



 

 )٢٩٩٣(

دار /  األميـر الـصنعاني   لاإلمام محمد بن إسماعي/  السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام     سبل) ١٦
  م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧/ الطبعة الثالثة / بيروت / الكتاب العربي 

  :معاجم اللغة و الفقه  : ثالثا
/ الطبعـة الخامـسة     / بيروت  / المكتبة العصرية   / زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي      / مختار الصحاح   ) ١

  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
/ الطبعة الثالثـة    / بيروت  / دار صادر   / محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور األنصاري       / لسان العرب   ) ٢

  ه١٤١٤
  م١٩٨٨ –ه ١٤٠٨/ الطبعة الثانية  / نفائسدار ال/ محمد رواس قلعجي /  لغة الفقهاءمعجم) ٣

  : الفقهية  كتبال : رابعا
  :تب المذهب الحنفي ك ) أ
دار الكتاب اإلسالمي  / ي الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصرزين/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١
  بدون تاريخ / الطبعة الثانية / 
الطبعـة  / بيـروت  / دار الكتب العلمية  / عيني بن أحمد بدر الدين المودأبو محمد مح  / البناية شرح الهداية    ) ٢
  م٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠/ ولى األ
/ بيروت / دار الفكر /  عابدين محمد أمين ابن/  ابن عابدين حاشية المحتار على الدر المختار المعروف ب  رد) ٣

  م١٩٩٢ –ه ١٤١٢/ الطبعة الثانية 
/ دار الكتـب العلميـة      / لإلمام كمال الدين محمد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي          /  القدير فتح شرح) ٤
  م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤/ الطبعة األولى / روت بي
  م١٩٩٣ –ه ١٤١٤/ بيروت / دار المعرفة / محمد بن أحمد شمس األئمة السرخسي  / المبسوط) ٥
الطبعـة  / دار الكتب العلمية    / عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني        /  الصنائع في ترتيب الشرائع      بدائع) ٦

  م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦/ الثانية 
محمد بن علي الحصني المعروف بعالء الدين الحصكفي /  و جامع البحار رختار شرح تنوير األبصا الدر الم ) ٧
  م٢٠٠٢ –ه ١٤٢٣/ الطبعة األولى / دار الكتب العلمية / 
بدون طبعة و بدون   / دار الفكر   / محمد بن محمد أكمل الدين بن جمال الدين البابرتي          /  شرح الهداية    العناية) ٨

  .تاريخ 
  ه١٣١٠/ الطبعة الثانية / دار الفكر /  علماء برئاسة نظام الدين البلخي لجنة/  الهندية اوىالفت) ٩
  :كتب المذهب المالكي  ) ب
/ دار الغـرب اإلسـالمي      / أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي المعروف بالقرافي           / الذخيرة  ) ١

   م١٩٩٤/ الطبعة األولى / بيروت 
   تاريخ بدونبدون طبعة و/ دار الفكر  / لكي بن عرفة الدسوقي الماحمدمحمد بن أ / حاشية الدسوقي) ٢
/  بن غانم شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي أحمد/  على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  انيالفواكه الدو ) ٣

  م١٩٩٥ –ه ١٤١٥/ بدون طبعة / دار الفكر 
  بدون طبعة و بدون تاريخ/  الفكر دار/ صر خليل  الكبير للشيخ الدردير على مختالشرح) ٤



– 

  )٢٩٩٤(

الطبعـة  / دار الكتب العلمية / محمد بن يوسف أبو عبد اهللا المواق المالكي  / التاج و اإلكليل لمختصر خليل      ) ٥
  م١٩٩٤ –ه ١٤١٦/ األولى 

/  دار الفكر    /أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي        /  العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني        حاشية) ٦
  م١٩٩٤ –ه ١٤١٤/ بيروت 

ه ١٤٠٩/ بيروت  / ر الفكدار/ محمد بن أحمد عليش أبو عبد اهللا المالكي        / منح الجليل شرح مختصر خليل      ) ٧
  م١٩٨٩ –
  م ١٩٩٤ –ه ١٤١٥/ الطبعة األولى / دار الكتب العلمية /  أنس األصبحي المدني نمالك ب / المدونة) ٨
 أبو عبد اهللا محمد المغربي المعروف بالحطاب العيني         ينشمس الد /  مختصر خليل    مواهب الجليل في شرح   ) ٩

  م ١٩٩٢ –ه ١٤١٢/ الطبعة الثالثة / دار الفكر / الرعيني المالكي 
/ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المعروف بابن رشد الحفيـد         / بداية المجتهد و نهاية المقتصد      ) ١٠

  م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥ / القاهرة/ دار الحديث 
  :كتب المذهب الشافعي  ) جـ

/ دار الفكـر  / شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الـشربيني الـشافعي   / اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع    ) ١
  بيروت 

دار / شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي / مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ٢
  م١٩٩٤ –ه ١٤١٥/ الطبعة األولى / مية الكتب العل

  دار الكتب العلمية/ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي / المهذب في فقه اإلمام الشافعي ) ٣
  م١٩٩٥ –ه ١٤١٥/ بيروت / دار الفكر  / بيأحمد سالمة القليو/ حاشية قليوبي ) ٤
/ دمـشق  / دار الخير  / سيني الحصني الشافعي    أبو بكر بن محمد الح    / كفاية األخيار في حل غاية اإلختيار       ) ٥

  م١٩٩٤ -ه ١٤١٤ / لىالطبعة األو
  بدون طبعة أو تاريخ  / دار الفكر/ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي / المجموع شرح المهذب ) ٦
 دار  /زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري زين الدين الـسنيكي           / أسنى المطالب في شرح روض الطالب       ) ٧

  بدون طبعة أو تاريخ/ الكتاب اإلسالمي 
/  الفكـر    دار/ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي          / منهاج الطالبين و عمدة المفتين في الفقه        ) ٨

  م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥/ الطبعة األولى 
حمـد  أبو الحسن علـي بـن م      / الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي و هو شرح مختصر المزني             ) ٩

  م١٩٩٩ –ه ١٤١٩/ الطبعة األولى / بيروت / دار الكتب العلمية / البصري البغدادي الشهير بالماوردي 
الطبعـة  / بيروت  / يةدار الكتب العلم / عبد الكريم بن محمد أبو القاسم الرافعي القزويني         /  الكبير   الشرح) ١٠

  م ١٩٩٧ –ه ١٤١٧/ األولى 
  :كتب المذهب الحنبلي  ) د
  م١٩٦٨ -ه١٣٨٨/ مكتبة القاهرة / أبو محمد موفق الدين عبداهللا بن قدامة المقدسي / ني المغ) ١
/ الطبعة األولى   / دار الكتب العلمية    / أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي        / الكافي في فقه اإلمام أحمد      ) ٢

   ١٩٩٤ – ه ١٤١٤



 

 )٢٩٩٥(

 العربي التراثدار إحياء / الحسن علي المرداوي عالء الدين أبو / اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف       ) ٣
  الطبعة الثانية / 
 -ه ١٤١٤/ الطبعـة األولـى   / عالم الكتـب  / منصور بن يونس البهوتي الحنبلي     / شرح منتهى اإلرادات    ) ٤

  م١٩٩٣
  ه ١٣٩٧/ىالطبعة األول/  النجدي ميعبدالرحمن بن محمد العاص/  الروض المربع شرح زاد المستقنع حاشية) ٥
/ الطبعة السابعة / المكتب اإلسالمي / إبراهيم بن محمد بن سالم ، ابن ضويان / منار السبيل في شرح الدليل ) ٦

  م ١٩٨٩ – ه ١٤٠٩
 ابن تيمية الحراني ، أبو البركـات مجـد        ، السالمعبد  /  بن حنبل    أحمد اإلمام على مذهب    قهالمحرر في الف  ) ٧

  م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤/ لطبعة الثانية ا/ الرياض / مكتبة المعارف / الدين 
/ بيروت / دار الكتب العلمية / إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا برهان الدين ابن مفلح       /  المقنع   شرح في المبدع) ٨

  م١٩٩٧ –ه ١٤١٨/ الطبعة األولى 
 / دار العبيكـان  /  بن عبد اهللا الزركشي الحنبلي       محمد الدينشمس  /  الزركشي على مختصر الخرقي      شرح) ٩

  م١٩٩٣ –ه ١٤١٣/ الطبعة األولى / الرياض 
/ الطبعة األولى   / الرياض  /  آسام   مؤسسة/ محمد بن صالح العثيمين     /  الممتع على زاد المستقنع      الشرح ) ١٠

  ه١٤١٤
  : الفقه العام كتب ) هـ
  ه١٤٠٢/ ية اإلسكندر / لثةالطبعة الثا/ أبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري / اإلجماع البن المنذر ) ١
/ الطبعة األولى   / الرياض  / دار القاسم   /  عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر          أبو/  عبد البر    البناإلجماع  ) ٢

  ه١٤١٨
الطبعـة  / عبد الرحمن بن قاسم النجـدي الحنبلـي    : تيبجمع و تر/ مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  ) ٣

   ه١٣٩٨/ الثانية 
/  بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيـة         حمد أبي عبد اهللا م    ينشمس الد / ير العباد    خ هدي المعاد في    زاد) ٤

  م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧/ الطبعة الخامسة عشر / مكتبة المنار اإلسالمية / مؤسسة الرسالة 
محمـد بـن سـعد    / د :  و ترتيب جمع/  باز   بنعبد العزيز بن عبد اهللا      /  فتاوى و مقاالت منوعة      مجموع) ٥

  ه١٤٢١/ الطبعة الثالثة / الشويعر 
/ األلبانيمحمد ناصر الدين /  من التكبير إلى التسليم كأنك تراها – صلى اهللا عليه و سلم – صالة النبي صفة) ٦

  م١٩٩١ –ه ١٤١١/ الطبعة األولى  / اضالري/ مكتبة المعارف 



– 

  )٢٩٩٦(

 
  


