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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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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على من حن إليه الجـذع وأن سـيدنا ونبينـا           

  محمد صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم 
  أما بعد 

تختص المساجد الخاصة بإقامة الجمعة واألعياد بوجود منابر فيها يخطب عليها اإلمـام             
  .ويجلس بين الخطبتين 

منبر في اإلسالم كان ومازال مصدر إشعاع فكري وحـضاري، فهـو قلـب األمـة                فال
  .النابض، ولسانها الناطق، وله مكانة عظمى في قلوب المسلمين 

وأول المنابر في اإلسالم منبر النبي صلى اهللا عليه وسلم فـي مـسجده فـي المدينـة                  
اء الغابة وهـي    المنورة، وكان يتكون من ثالث درجات بغير المستراح، صنع من طرف          

شجرة األثل على األصح، واستمر كذلك في عهد الخلفاء الراشدين، ثم تطور المنبر بعد              
  . ذلك فزيد في عدد درجاته، ومواد بنائه، وتغير شكله 

وللمنبر أحكام خاصة به، وأحكام تختص باإلمام على المنبر، ومخالفات تحـدث علـى              
  .المنبر 

  .حث بإذن اهللا تعالى وسأتناول كل ذلك من خالل هذا الب
  : الدراسات السابقة 

بعد البحث والتحري لم أجد من أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل وغايـة مـا وجدتـه                
مؤلفات في أحكام المساجد تطرقت لموضوع المنبر بشكل مختصر باعتباره جزء مـن             
المسجد، أو مؤلفات في أحكام الخطبة والخطيب تعرضت لـبعض األحكـام الخاصـة              

  يب على المنبر، أو فتاوى في أحكام  عن المنبر، ومن هذه المؤلفات بالخط

 
 

 ، جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية،أستاذ مساعد
  الرياض

  



– 

  )٢٩٩٨(

للدكتور إبـراهيم بـن صـالح       ) أحكام المساجد في الشريعة اإلسالمية      (كتاب   . ١
 . الخضيري

 .للدكتور سعود بن إبراهيم الشريم ) الشامل في فقه الخطيب والخطبة (كتاب  . ٢
يز بن محمـد بـن عبـد اهللا         عبد العز / لدكتور ل وأحكامها الفقهية  خطبة الجمعة  . ٣

   الحجيالن
  :خطة البحث 

 للمنبر، وصفة منبـره     التمهيد في تعريف المنبر في اللغة واالصطالح، واتخاذ النبي          
 مطالبخمسة وفيه :  

  .تعريف المنبر في اللغة: المطلب األول 
   .تعريف المنبر في االصطالح: المطلب الثاني 
  .بر للمناتخاذ النبي :المطلب الثالث 
  .صفة منبر النبي : المطلب الرابع

  .  ومنبرهفضل ما بين قبر النبي: المطلب الخامس
وحكم الزيـادة علـى     ، ومكان الوقوف عليه  ، ومكانه، حكم اتخاذ المنبر  : المبحث األول 

  .صفة منبر النبي 
  .ة مطالبخمسوفيه 

  .حكم اتخاذ المنبر يوم الجمعة : المطلب األول 
  .ان المنبرمك: المطلب الثاني
  .مكان الوقوف على المنبر: المطلب الثالث
  .ة على صفة منبر الرسول دحكم الزيا: المطلب الرابع

  .و القوس أو العصا على المنبرأاتخاذ اإلمام للسيف :  المطلب الخامس 
  .أحكام خاصة باإلمام على المنبر: المبحث الثاني

  .ة مطالبثمانيوفيه 
  .الخطيب المنبركيفية صعود : المطلب األول
  .أي الرجلين يقدم الخطيب عند صعود المنبر وعند نزوله: المطلب الثاني
   .تسليم الخطيب على الناس إذا صعد المنبر: المطلب الثالث
  .حتى يفرغ المؤذنجلوس الخطيب على المنبر : المطلب الرابع



 

 )٢٩٩٩(

  .في صالة العيدين جلوس الخطيب على المنبر : المطلب الخامس
  : وفيه ثالث مسائل . جلوس الخطيب على المنبر بين الخطبتين : سادس المطلب ال

  . حكم الجلوس بين الخطبتين: المسألة األولى
  . مقدار هذا الجلوس: المسألة الثانية
  .الحكمة من هذه الجلسة: المسألة الثالثة 

  .نزول اإلمام عن المنبر للحاجة: ابعالمطلب الس
  .طيب من المنبروقت نزول الخ:  المطلب الثامن 
  .أحكام متعلقة بالمنبر: المبحث الثالث

  .ة مطالب أربعوفيه
  .إخراج المنبر إلى المصلى العام في الصحراء: المطلب األول
  .. االنصات في الجمعة إذا جلس اإلمام على المنبر وبعده حكم:المطلب الثاني
   .تخطى الرقاب قبل جلوس اإلمام على المنبر وبعده :المطلب الثالث
  .القضاء على المنبر: : المطلب الرابع
  .بعض المخالفات على المنبر: المبحث الرابع 

  :وفيه أربعة مطالب
  .النعي على المنبر: المطلب األول
  .رثاء الميت على المنبر: المطلب الثاني
  .التباطؤ حين صعود المنبر: المطلب الثالث
  .رالعصا على درجات المنببدق الخطيب : المطلب الرابع

  



– 

  )٣٠٠٠(

و فـضل     في تعريف المنبر في اللغة واالصطالح، وأوصاف منبر النبـي            :التمهيد
  :مابين القبر و المنبر وفيه أربعة مطالب

  :تعريف المنبر في اللغة  : المطلب األول
نطـق بـصوت    : نبر فالن نبرة  : مأخوذ من نبر الشيء إذا رفعه، يقال      : المنبر في اللغة  

   .)١(. كان الذي ينطق منه الخطيب بصوته الرفيع غالباالم: رفيع، والمراد بالمنبر
  :تعريف المنبر في االصطالح: المطلب الثاني 

  .الِْمنْبِر الَِّذي يقْعد علَيِه الْخَِطيب ِليستَِريح قَبَل الْخُطْبِة حاَل الَْأذَاِن: قال النووي 
  .اِلارِتفَاع:  ِمن النَّبِر، وهووسمي ِمنْبرا ِلارِتفَاِعِه،: وقال السيوطي 
   .ِبالِْمحراب) عن يِميِن مستَقِْبِل الِْقبلَِة(ويكُون الِْمنْبر َأو الْموِضع الْعاِلي : وقال البهوتي 

نَى اللُّغَِويععن الْم جخْرالَ ي ِطالَِحي٢(مما سبق نجد أن المعنى اِالص( .  
  .  للمنبراتخاذ النبي : ث المطلب الثال

 اءلَمِقيـلَ             : قَاَل الْعِة ورالِْهج ٍع ِمنبنَةَ سس هراتَّخَذَ ِمنْب لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص النَِّبي ِإن :
  .)٣(. ثَماٍن ِمن الِْهجرِة

كَان يقُـوم   : ِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنْهما، َأن النَّ         
يا رسوَل اللَّـِه، َأالَ  : يوم الجمعِة ِإلَى شَجرٍة َأو نَخْلٍَة، فَقَالَِت امرَأةٌ ِمن اَألنْصاِر، َأو رجلٌ      

فَلَما كَان يوم الجمعـِة دِفـع ِإلَـى         ، فَجعلُوا لَه ِمنْبرا،     »ِإن ِشْئتُم «: نَجعُل لَك ِمنْبرا؟ قَالَ   
الِمنْبِر، فَصاحِت النَّخْلَةُ ِصياح الصِبي، ثُم نَزَل النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فَضمه ِإلَيـِه،               

    كَّنسالَِّذي ي ِبيالص َأِنين ـا      «: قَاَل. تَِئنلَى مِكي عالـذِّكِْر        كَانَتْ تَب ِمـن عمكَانَـتْ تَـس
  .)٤(»ِعنْدها

      اِعِديٍد السعن سل بهِإلَى فُالَنَةَ          : " وعن س لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسَل رسَأر- 
ِلي َأعوادا َأجِلـس    مِري غُالَمِك النَّجار، َأن يعمَل      : -امرَأٍة ِمن اَألنْصاِر قَد سماها سهٌل       

  )٥(" ... علَيِهن ِإذَا كَلَّمتُ النَّاس، فََأمرتْه فَعِملَها ِمن طَرفَاِء الغَابِة 

                                         
 ).٦٤٣ص(، ومختار الصحاح )٩٢٨ص(أساس البالغة : انظر) ١( 
  . ٣٥ / ٢، وكشاف القناع ٧٧٤ / ١، ومطالب أولي النهى ٥٢٧ / ٤المجموع : انظر) ٢(
  .  منبر ٤٢الموسوعة الكويتية  : انظر )٣(
  ). ٣٣٤١( باب عالمات النبوة ح _  المناقب كتاب_ صحيح البخاري ) ٤(
  "فَعِمَل هِذِه الثَّلَاثَ درجاٍت " وفي رواية مسلم  ) ٥٤٤(  ومسلم ، )٩١٧( رواه البخاري ) ٥(



 

 )٣٠٠١(

َأنّ النَِّبيّ صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَان يقُوم يوم الْجمعـِة فَيـسِند             : " عن َأنَس بن ماِلٍك     
َألَا َأصنَع لَـك  :  ِجذٍْع منْصوٍب ِفي الْمسِجِد فَيخْطُب النَّاس، فَجاءه روِميّ فَقَاَل    ظَهره ِإلَى 

                 ّنَِبي دا قَعّلَى الثَّاِلثَِة، فَلَمع دقْعيتَاِن وجرد ا لَهرِمنْب لَه نَع؟ فَص قَاِئم كََأنَّكِه ولَيع دًئا تَقْعشَي
صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم علَى ذَِلك الِْمنْبِر خَار الِْجذْع كَخُواِر الثَّوِر حتَّى ارتَجّ الْمـسِجد             اللَِّه  

                لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسِه رَل ِإلَيفَنَز ،لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسلَى رنًا عزح
                 ّثُـم ـكَنس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر هما الْتَزّفَلَم ،خُوري وهو همِر فَالْتَزالِْمنْب ِمن

نًا علَى  َأما والَِّذي نَفْس محمٍّد ِبيِدِه لَو لَم َألْتَِزمه لَما زاَل هكَذَا ِإلَى يوِم الِْقيامِة حز              : ( قَاَل  
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صس١() . ر(  

هذا، ولم يقتصِر النّبي صلّى اُهللا عليه وآِله وسلّم على الوعِظ عليـه يـوم الجمعـِة                 
فحسب، بل كان رسوُل اِهللا صلّى اُهللا عليه وآِله وسلّم يستعمل ِمنْبـره وسـيلةً للتّعلـيِم                 

ألحكاِم ونصِح النّاِس في سائِر األياِم حاَل اقتضاِء الحاجِة على ما هـو             واإلرشاِد وبياِن ا  
   .ثابتٌ في السنِن
  . صفة منبر النبي : المطلب الرابع

أن منبـر   : إال أن الوارد في الـسنة       ، ال أعلم دليالً من الشرع يحدد شكل وهيئة المنبر        
  . يتعدى ثالث درجاتصنع من خشب ال.  كان صغيراً وقصيراً ومتواضعاً النبي 

 قـصيراً   وكان منبر النبـي     . ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         
 يعني النبـي صـلى اهللا       –فَصلَّى الظُّهر   : " ، وحديث جرير    )٢(درجات   إنما هو ثالث  

  .)٣("  ثُمّ صِعد ِمنْبرا صِغيرا -عليه وسلم 
 ذراعان وشبر وثالث أصـابع وعرضـه ذراع          وطول منبر النبي    : قال ابن النجار  

  .)٤(راجح 

                                         
  . مـــن حـــديث أبـــي بـــن كعـــب     ) ٣٦(والـــدارمي ) ٢١٢٥٢(ورواه أحمـــد )  ١(

  " . ط مسلم  وهو على شر،إسناده جيد) : "٥/١٧٣" (الصحيحة"قال األلباني في 
                  " مجمـع الزوائـد  "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح : وقال الهيثمي . وإسناده حسن  ). ٢٤١٥(رواه أحمد   ) ٢(

)٣٨٦ /٢. ( 
 ).١٠١٧(أخرجه مسلم في الزكاة ) ٣(
 ) .٨٢ص(أخبار مدينة رسول اهللا : انظر) ٤( 



– 

  )٣٠٠٢(

أن المنبر كان ثالث مراق، ولم يـزل  : والصحيح : " وقال الحافظ ابن رجب رحمه اهللا    
  .)١ (.على ذَِلك في عهد خلفائه الراشدين 

  .فضل ما بين منبر النبي صلى اهللا عليه وسلم وبيته: المطلب الخامس
  . ومنبره   بين بيت النبي وردت أحاديث في فضل المكان ما

ما بين بيتـي ومنبـري      : (  قال عن النبي   _ عن أبي هريرة رضي اهللا عنه         - ١
   )٢()ومنبري على حوضي ، روضة من رياض الجنة

 : معنى هذا الحديث، ذكر العلماء فيه أوجها ثالثة 
لمن أن هذا المكان يشبه روضات الجنات في حصول السعادة والطمأنينة           : الوجه األول   

  .يجلس فيه 
، ونقل ابـن تيميـة عـن        .أن العبادة في هذا المكان سبب لدخول الجنة         : الوجه الثاني   

  )٣( .اإلمام أحمد أنه يختار الصالة في الروضة 
أن البقعة التي بين المنبر وبيت النبي صلى اهللا عليه وسلم ستكون بذاتها             : الوجه الثالث   

  .في اآلخرة روضة من رياض الجنة 
   )٤(أي ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض : ابن حجرقال 

  .معناه أن البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل روضة في الجنة: قال قوم :" قال ابن عبد البر
كأنهم يعنون أنه لما كان جلوسه وجلوس الناس إليـه          . هذا على المجاز    : وقال آخرون   

لموضع بالروضة، لكرم مـا يجتنـي       يتعلمون القرآن واإليمان والدين هناك، شبه ذلك ا       
الجنـة  : ( فيها، وأضافها إلى الجنة ألنها تقود إلى الجنة، كما قال صلى اهللا عليه وسلم               

األم باب مـن  : يعني أنه عمل يوصل به إلى الجنة، وكما يقال  ) : تحت ظالل السيوف    
هذا جـائز   يريدون أن برها يوصل المسلم إلى الجنة مع أداء فرائضه، و          . أبواب الجنة   

  )٥(. سائغ مستعمل في لسان العرب 

                                         
 ٢٤٢/ ٨البن رجب " فتح الباري:. انظر) ١( 
 ).١٨٨٨(واه البخاري كتاب فضائل المدينة رقم ر) ٢( 
 )  ٧/٢٨٤( المحلىانظر) ٣( 
 ٤/١٠٠فتح الباري ) ٤( 
 ٢/٢٨٧التمهيد: انظر) ٥( 



 

 )٣٠٠٣(

إن قوائم منبـري رواتـب فـي        : ( النبي  وعن أم سلمة رضي اهللا عنها عن         - ٢
  .)١() الجنة

  )٢ () .منبري على ترعة من ترع الجنة : ( قال  وعن أنس عن النبي  - ٣
كنا نقول المنبـر علـى      : " وعن ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال           - ٤

  )٣("رع الجنة قال سهل هل تدرون ما الترعة هو الباب ترعة من ت
ن زائر قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم،يصلى تحية المـسجد  أذكر بعض الفقهاء     وقد  

يمن األبحيث يكون عمود المنبر بحذاء  منكبه         عند منبره عليه الصالة والسالم ركعتين،     
  . )٤(ذلك مكنه أإن 

                                         
 )   ٢/٣٦٠)(٣/٢٨٩(،٥/٣٣٩مسند أحمد ) ١( 
، وأحمـد  ٣١٧/ ٦) ٣١٧٢٩(، وابن أبي شيبة رقم ٤٨٨/ ٢) ٤٢٨٨(أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم  )٢( 

 صححه األلباني في سلسلة األحاديـث الـصحيحة رقـم           ٤٠١/ ٢) ٩٢٠٤(، ورقم   ٣٦٠/ ٢) ٨٧٠٦(رقم  
 ).٦٦٢١(، وفي صحيح الجامع رقم ٤٧٩/ ٥) ٢٣٦٣(

والحـديث صـححه األلبـاني    .و إسناده حـسن  " . و الترعة الباب   : قال  : " زاد ابن سعد    : قال األلباني   )  ٣(
 ٢٣٦٣الصحيحة 

 ١/٢٦٥الفتاوى الهندية : انظر) ٤( 



– 

  )٣٠٠٤(

والوقوف عليه وحكم الزيادة على صـفة       ، ومكانه  ، برحكم اتخاذ المن  : المبحث األول 
  :منبر النبي صلى اهللا عليه وسلم وفيه أربعة مطالب

  .حكم اتخاذ المنبر يوم الجمعة: المطلب األول
أجمع العلماء على أنه يستحب كـون الخطبـة علـى منبـر لألحاديـث               : قال النووي 
دوا الخطيـب كـان أبلـغ فـي         وألن الناس إذا شاه   ، وألنه أبلغ في اإلعالم    الصحيحة،

   .)٢(أي مشروعيتها : وقال) باب الخطبة على المنبر(وقد بوب البخاري . )١(وعظهم
وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ فـي مـشاهدة الخطيـب            : قال الحافظ ابن حجر   

   )   ٣ (.والسماع منه  
منبر ليسمع الناس   ويستحب أن يصعد للخطبة على      : " وقال ابن قدامة رحمه اهللا تعالى       

وليس ذلك واجبا، فلو خطب على األرض، أو على ربـوة، أو وسـادة، أو علـى                 ... 
راحلته، أو غير ذلك، جاز؛ فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد كان قبل أن يصنع المنبر                 

   )٤ (" .يقوم على األرض 
  .مكان المنبر في المسجد: المطلب الثاني
رهم يستحب أن يكون المنبر على يمين المحـراب، أي          قال أصحابنا وغي  : قال النووي   

   )٥ (. .على يمين اإلمام إذا قام في المحراب مستقبل القبلة، وهكذا العادة 
  .، على  يمين القبلة كان منبر النبي : قال الرافعي وغيره : وقال ابن حجر 

في قـصة    ومستنده في ذلك المشاهدة ويؤيده في ذلك حديث سهل بن سعد في البخاري              
وعن سلَمةَ بـِن الْـَأكْوِع   )٦(. عمل المرأة المنبر، قال فاحتمله النبي فوضعه حيث ترون     

 )٧("صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وبين الْحاِئِط كَقَدِر ممرِّ الشَّاةِ         كَان بين ِمنْبِر رسوِل اللَّهِ    : " قَاَل  

                                         
  .٤/٥٢٧المجموع للنووي ) ١(
 ٥١٠/ ٢فتح الباري ) ٢(
    ٤٠٠ / ٢فتح الباري )  ٣(
   .  ١٦١ - ١٦٠ / ٣المغني  ) ٤(
 .  ٣٥٦ /٤المجموع) ٥(
 .٢/٦٢التلخيص الحبير  : انظر) ٦(
 " .صحيح أبي داود"وصححه األلباني في ) . ١٠٨٢(رواه أبو داود )٧(



 

 )٣٠٠٥(

وإنما ُأخَّـر   : "وعلَّل النووي ذلك بقوله   ". لمنبر ملصقًا بالجدار  لم يكن ا  : أي: "اَألبي: قال
  )١(".المنبر عن الجدار؛ لئالَّ ينقطع نظر أهل الصف األول بعضهم لبعض

  . مكان الوقوف على المنبر: المطلب الثالث
كما ذكـره المـصنف،   )٢(يستحب أن يقف على الدرجة التي تلي المستراح   : قال النووي 

قد روي أن أبا بكر نزل عن موقف النبـي صـلى اهللا            : فإن قيل   : حامد  قال الشيخ أبو    
عليه وسلم درجة، وعمر درجة أخرى، وعثمان أخرى، ووقف علي رضي اهللا عنه في              

كل منهم له قصد صـحيح، ولـيس بعـضهم     : قلنا  . موقف النبي صلى اهللا عليه وسلم       
 عليه وسـلم، لعمـوم      حجة على بعض، واختار الشافعي وغيره موافقة النبي صلى اهللا         

   )٣ ( .األمر باالقتداء به صلى اهللا عليه وسلم
    .حكم الزيادة على صفة منبر النبي : المطلب الرابع

وصـنع مـن    ،  كان صغيراً وقصيراً ومتواضـعاً     ذكرت فيما سبق أن منبر النبي          
ن نرى  واآل. ولم يكن مزخرفا أو منقوشاً أو مفروشا        ، خشب وال يتعدى ثالث درجات      

فزيد في عـدد درجاتـه وفـي شـكله           مخالفة ما كانت عليه صفة منبره عليه السالم،       
. والبعض اتخذ منبر له سقف مرفوع وعليه قبة شامخة وله باب يدخل منـه الخطيـب               

 علـى هيئـة شـرفة أو    ، وبعضهم جعلوا المنابر محشوه وسط الجدار المقابل للمصلين  
البعض احدثوا فيه الزخرفة والنقـوش وفـرش        نافذة يطل منها الخطيب على الجميع، و      

   )٤(درجة والزيادة في عددها والستائر واألعالم وغير ذلك 
.   أو تجوز مخالفته فـي ذلـك  فهل يجب االقتصار على ما كان عليه منبر النبي            

  .اختلف العلماء في ذلك على قولين
  .لصالة والسالم يجب االقتصار على ما كان عليه منبره عليه ا: القول األول 
  .ال يجب االقتصار على ما كان عليه منبره عليه الصالة والسالم: القول األخر 

                                         
  .٤/١٢١شرح صحيح مسلم  : انظر) ١(
 ..)هو أعلى المنبر الذي يقعد عليه الخطيب ليستريح قبل الخطبتين حال األذان وبينهما وهي السنة: المستراح) ٢(

 ٤/٣٩٨المجموع شرح المهذب  :  انظر
 ) . ٣٧٨ - ٣٥٧/ ٤( المجموع  : انظر)٣(
 .١/٤١٣ لأللباني والثمر المستطاب، ٦٦بدع الجمعة في االجوبة النافعة لأللباني ص : انظر) ٤(



– 

  )٣٠٠٦(

  :األدلة
  :أدلة القول األول

ولذلك بقى المنبـر    ، عموم األمر باالقتداء به صلى اهللا عليه وسلم وأتباع سنته             - ١
النبـي  النبوي في عهد الخلفاء الراشدين على حالة بأوصافه التي كانت في زمن             
 .مع زيادة أعداد المصلين وكثرة الوافدين على مسجده صلى اهللا عليه وسلم

أن بعض الناس قلدوا أهل الكتاب اليهود والنصارى في عاداتهم الدينية فجعلـوا              - ٢
منابرهم محشوة وسط الجدار وزخرفوها وفرشوا درجاتها ونقشوها والنبي صلى          

 .ر من خصوصيات المساجداهللا عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد والمنب
  :الجواب 

 يمكن أن ينهى عن الزخرفة والفرش فقط وال ينكر عليهم صفة المنبر في                          
  . البناء

تطويل المنـابر مـن     : وقد عد طائفة من العلماء      ( :قال الحافظ ابن رجب    - ٣
  ))١(صحابنا أابن بطة من : البدع المحدثة منهم

تي إلى كل إمام مسجد أن يتبـع كتـاب   نصيح: (قال الشيخ محمد الوصابي  - ٤
اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في صالته وخطبته ومنبره أذانه             

كما إني أنصح كل أخ يتـولى عمـارة         .وإقامته ووضوئه وفي كل حاالته      
فال يصلح المنبـر    .المساجد أن يصلح منبر المسجد وفق الشرع اإلسالمي         

نيوم وال بالحجر وال بـالطين وال باليـاجور   بالصبة وال بالحديد و ال باأللم  
 األحمر

(وإنما بالخشب وثالث درجات وفق السنة النبوية        
٢
لقـد  : (قال اهللا تعـالى     .)

) كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كـان يرجـو اهللا واليـوم اآلخـر                
  .٢١اآلية : األحزاب 

                                         
 .٨/٢٤٢فتح الباري البن رجب ) ١( 
 ٩٤الجوهر في عدد درجات المنبر ص :أنظر ) ٢( 



 

 )٣٠٠٧(

  : الجواب 
ني بها منبر الرسـول صـلى    كيف يشترط بناء المنبر بنفس المادة التي ب           

اهللا عليه وسلم وال يشترط ذلك في بناء المسجد، ومعلوم أن من بنـى المـسجد       
وهل العدول عن ذلك بصناعة      .هو الرسول بنفسه والمنبر صنع له بغير أمره         

يعتبر من التغييـر فـي      ) أثل الغابة   ( المنبر من خشب آخر غير خشب شجر        
المسجد والتخلص من المراوح والمكيفـات  وهل يسوغ هذا تكسير رخام . السنة

والفرش والسجاد بدعوى أن مسجد النبي كان مـن جـذوع النخـل ومـسقف              
  .بخوص النخيل

هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا ثـالث درجـات ال             : ( قال الشيخ األلباني   -١
أكثر والزيادة عليها بدعة أموية كثيرا ما تعرض الصف للقطع والفـرار مـن              

ي الزاوية الغربية أو المحراب بدعة أخرى وكذلك جعله مرتفعـا           ذلك بجعله ف  
في الجدار الجنوبي كالشرفة يصعد اليها بدرج لصيق الجـدار وخيـر الهـدى        

 ) .١(.) هدى محمد صلى اهللا علي واله وسلم

  :أدلة القول الثاني - ٢
أن معاوية رضي اهللا عنه زاد في درجات منبر النبي صلى اهللا عليـه وسـلم               

 ) ٢(  .ست درجات
  :الجواب

       إن نسبة الزيادة في عدد درجات المنبر إلى معاوية رضي اهللا عنه مما ال يثبـت                
   )٣(. عند أئمة الحديث

أن المصلحة قد تقتضى الزيادة عما كان عليه شكل المنبر أو عدد درجاته كمـا       - ٣
 .إذا كثر عدد المصلون وكبر حجم المسجد

                                         
 .٥٦-٥٥صفة صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم ص : ينظر) ١( 
 ٢/٣٩٩فتح الباري : انظر) ٢( 
 ٦٧االجوبة النافعة لأللباني ص : انظر) ٣( 



– 

  )٣٠٠٨(

  : مناقشة هذا االستدالل 
 االستدالل بالمصلحة فمن ضوابطها أن ال تكون مصادمة لنص أو إجمـاع، وأن                 أما

تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة، وأن ال تعارضها مصلحة أرجح منهـا أو              
   )١(. مساوية لها، وأن ال يلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها

هرِة لهدِيه صلّى اُهللا عليه وآِله وسلّم في صـفِة          وهذه المنابر فضالً عن مخالَفِتها الظّا        
 إالّ أنّها تتجلى فيها سنّةُ اليهوِد والنّصارى في ِبيِعهم وكنائِسهم، وتختفـي فيهـا               -منبِره

مظاهر سنية كثيرة كبروِز اإلماِم، والتّعليِم وبياِن األحكاِم سائر األيام، واستقباِل النـاِس             
ها، فحرموا أنْفُسهم ِمن هذا الخيِر كنتيجٍة حتميٍة مرتَّبٍة على          اإلمام، والتّحليِق عليه وغيرِ   

  )٢ (.مخالَفِة سنِّة النّبي صلّى اُهللا عليه وآِله وسلّم
ولقلنـا  إذا قلنا بالتوقيف في عدد الدرجات للزم القول بالتوقيف في مادة صنعه،        - ٤

  .بالتوقيف في أبعاد المساجد ومادة بنائها وغير ذلك
  :  هذا االستدالل مناقشة
إذا تقرر أن األصَل في التّأسي به صلّى اُهللا عليه وآِله وسلّم فـي فعِلـه أنّـه ال                          

يقتضي االستعانةَ المثليةَ باألدواِت المقتِرنَِة بفعِله، فإن ذلك مشروطٌ بما إذا لم يقُم دليـٌل               
-شرعا– مطلوبا   -حالتئٍذ–صبح  أو اقترن به ما يبين أنّه مقصود لغرٍض شرعي، فإنّه ي          

: ، فموافقةُ النّبي صلّى اُهللا عليه وآِله وسلّم لتميٍم الداري رضي اُهللا عنه حين قـال لـه                 
، وكذا إقراره صلّى    )٣(، فاتّخذ له منبرا   »بلَى«: قال» أال نتّخذ لك منبرا يحمل عظامك؟     «

ليه واالستناد إليه في الخُطـِب يـدّل علـى          اُهللا عليه وآِله وسلّم لذلك المنبِر واالرتقاء ع       
مطلوبيِة المنبِر باألوصاِف المقَر عليها لعموِم األمِر باالقتداِء به صلّى اُهللا عليـه وآِلـه               
وسلّم واتّباِع سنِّته، لذلك بقي المنبر النّبوي في عهِد الخلفـاِء الراشـدين علـى حاِلـه                 

                                         
  .٢١ للشنقيطي المصالح المرسلة، ١١/٣٤٣مجموع الفتاوى البن تيمة ) ١( 
-https://ferkous.com/home/?q=artمن دروس الشيخ محمد علي فركوس من موقعه على األنترنـت   ) ٢( 

mois-٥٥.  
فـي  » الـسنن الكبـرى   «، والبيهقي في    )١٠٨١(، باب في اتخاذ المنبر رقم       »الصالة«أخرجه أبو داود في     )٣(
السلـسلة  «، واأللباني في »إسناده جيد«:  وقال ٤٩٠/ ٢ وصححه ابن حجر في فتح الباري        ،١٩٥/ ٣» الصالة«

  ٦٢/ ١» الصحيحة



 

 )٣٠٠٩(

 ثالِث درجاٍت مع ازدياِد عـدِد المـصلّين وكثـرِة           بأوصاِفه جميعا بما في ذلك كونُه ذا      
 )١(. الوافدين على مسجِده صلّى اُهللا عليه وآِله وسلّم 

   :الراجح 
المنبر له أكثر من    أن يكون   عد عرض أراء العلماء يترجح عندي واهللا أعلم أنه يجوز            ب

نقوشـا  وال يكون مزخرفا أو م     أو أن يكون في الجدار على شكل شرفة،        ثالث درجات، 
وال يكون على هيئة منابر اليهود والنصارى فـي خـصوصية            أو عليه ستور وأعالم،   

ألن ، وال يكون كبيراً بحيث يؤذي المصلين ويقطع الـصفوف        ، منابرهم وعاداتهم الدينية  
إظهـار شـخص   و .المقصود من المنبر هو الظهور أمام الناس لمخـاطبتهم وتعلـيمهم      

    يخطب أوال على جذع وسلم بي صلى اهللا عليهالخطيب، وسماع صوته، وقد كان الن
  . فمتى تحقق المقصود في أي منبر جاز واهللا أعلم!

أنه كان درجتـين أو ثالثـة،   :  وسلم صلى اهللا عليه عن منبر النبي    ذكر السمهودي وقد  
يجلس الرسول على الثالثة ويضع رجله على الثانية، فلما وِلي أبو بكر كان يجلس على               

ويضع رجله على الدرجة السفلَى وجاء عمر فجلس على األولى ووضع رجلـه             الثانية  
على األرض، ولما جاء عثمان فعل ذلك ستّ سنوات ثم عال إلى موضع النبي  صـلّى                 
اهللا عليه وسلّم ـفلما وِلي معاوية جعل للمنبر ستَّ درجات زيادة على الثالثة، ولما قِدم  

مدينة استشار اإلمام ماِلكًا أن يعيده إلى ما كان عليه أيـام            المهدي الخليفة العباسي إلى ال    
هــ  ٦٥٤ هـ، واحتـرق المـسجد سـنة         ١٦٠وكان ذلك سنة    )٢ (.الرسول فلم يوافق  

وفي عهد الملك الظاهر بيبرس البندقداري كملت عمـارة         . واشتركت مصر في تعميره   
جاته تسع، كما أرسل    وأرسل الظاهر منبرا عدد در    . المسجد، ومن بعده الناصر قَالوون    

  )٣ (. .من بعده منابر أخرى
هـ فبنـى  ٦٨٨كما بنى أهل المدينة من اآلجر والنورة بسبب حريق بالمسجد حتّى سنة            

األشرف قايتباي منبرا من الرخام، وتَوالي التّغيير على مدى األزمان، ولم يعـد للمنبـر      

                                         
-https://ferkous.com/home/?q=artمن دروس الشيخ محمد علي فركوس من موقعه على األنترنـت        ) ١(

mois-٥٥.  
  ١٦٤ خالصة الوفا ص :انظر) ٢(
  ٣٧١ ص ١ الزرقاني على المواهب اللدنية ج  :انظر) ٣(



– 

  )٣٠١٠(

ى المنابر الجديدة ولم ينكـر  النبوي ذي الدرجات الثالث أثر، واستمر الناس يخطُبون عل      
  )١(. عليهم أحد

  .اعتماد اإلمام على السيف أو العصا أو القوس على المنبر: المطلب الخامس
  .وردت أحاديث في االعتماد على العصا والقوس 

شهدنا فيها الجمعة مع رسـول اهللا صـلى   ( عن الحكم بن حزن، الحديث وفيه        - ١
  )٢() . أو قوس اهللا عليه وسلم، فقام متوكئاً على عصا

أن رسول اهللا صـلى     : "عن جده عن عبد الرحمن بن سعد حدثني أبي عن ابيه           - ٢
اهللا عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب يخطب على قوس، وإذا خطـب فـي     

 )٣(".الجمعة خطب على عصا
مما يستحب لألئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم          : قال مالك    

  )٤(.  في قيامهم، وهو الذي رأينا وسمعناالعصي يتوكؤون عليها
ويعتمد الذي يخطب على عصا أو قوس أو مـا أشـبههما ؛             : " وقال الشافعي   

  )٥(" ألنه بلغنا أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يعتمد على عصا 
ويستحب أن يعتمد على قوٍس أو سيٍف أو عصا؛ لما روى الحكم            : "     وقال ابن قُدامة  

وألن ذلك َأعون له، فـإن لـم يفعـل          : "م ذكر حديث أبي داود السابق وقال      بن حزن، ث  
فيستحب له أن يسكن أطرافه، إما أن يضع يمينه على شماله، أو يرسلهما ساكنتَين مـع                

  )٦(".جنبيه
  .)٧("  يسن أن يعتمد على قوس، أو سيف، أو عصا، أو نحوها : " وقال النووي 

                                         
  ١٦٤وفا ص خالصة ال :انظر) ١( 
إسـناده  : قال الحافظ في التلخيص     ) . ١٠٩٦ (١/٦٥٩) باب الرجل يخطب على قوس    ( رواه أبو داود في     ) ٢( 

  ) . ١٤٥٢ رقم ٣٥٢/ ٢(صحيح ابن خزيمة  : انظر) ٤٠٤(حسن، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة 
رحمن فَمن فوقه، ورواه الحاكم في     هذا إسناد ضعيفٌ؛ لضعف عبدال    "قال الحافظ البوصيري  . رواه ابن ماجه  ) ٣( 

من طريق عمار بن عبدالرحمن به، ورواه البيهقي من طريق ابن ماجه، وله شاهد رواه أبو داود " المستدرك"
 ٣٦٩ / ٢: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : انظر. ؛ ثم ذكر حديث أبي داود السابق.. "في سننه

  ٢٣٢/ ١المدونة   : انظر)  ٤( 
 .١٧٧/ ١األم   : انظر)٥( 
 . ١٥٦ / ٢: المغني: انظر) ٦( 
  ٣٥٧/ ٤المجموع  : انظر) ٧( 



 

 )٣٠١١(

 ، وجمـع مـن أهـل    )١(ول مالك والشافعي اإلمام أحمـد  وقد قال بمشروعية العصا كق 
وبعـض  .)٣( وذهب بعض الحنفية إلى كراهية اتخاذ الخطيب للقوس أو العصا             )٢(.العلم

  )٤ (.الحنفية استحب اتخاذ السيف بدالً من العصا 

وقد أنكر ابن القيم أن يكون صلى اهللا عليه وسلم قد اعتمد على السيف في خطبته، كمـا      
االعتماد في الخطبة من أساسه، بعد اتِّخاذه صلى اهللا عليه وسلم للمنبـر ال علـى                أنكر  

ولـم يكـن   " عصا وال على قوس؛ فقال، وهو يصف خطبة النبي صلى اهللا عليه وسـلم  
يأخذ بيده سيفًا وال غيره، وإنما كان يعتمد على قوس وعصا قبل أن يتَّخذ المنبر، وكان                 

لجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفَظ عنه أنه اعتمـد          في الحرب يعتمد على قوس، وفي ا      
على سيف، وما يظنَّه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشـارة                

 فمن فرط جهله؛ فإنه ال يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان             -إلى أن الدين قام بالسيف      
أنه أخذ بيده سيفًا البتَّـة، وإنمـا كـان      يرقاه بسيٍف وال قوٍس وال غيره، وال قبل اتِّخاذه          

  )٥(".يعتمد على عصا أو قوس
أما السيف فليس بمشروع، وهـم  : " وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية  

وهذا غير صحيح إنما فتح بالقرآن، وإنمـا        . عللوا ذلك بأنه إشارة إلى أن الدين فتح به          
  )٦ (.السيف منفذ فقط 

تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف فيـه           : " محمد بن عثيمين    وقال الشيخ   
نظر، فالدين لم يفتح بالسيف ؛ ألن السيف ال يستعمل للدين إال عند المنابذة، فـإذا أبـي            
الكفار أن يسلموا أو يبذلوا الجزية فإنهم يقاتلون، أما إذا بذلوا الجزية فـإنهم يتركـون،                

  )٧ (" .دل عليه األدلة وهذا هو القول الذي ت

                                         
 ١٧٩/ ٣المغني  : انظر) ١(
  )٣٠٥ / ٣(نيل األوطار ) . : ٥٩/ ٢( سبل السالم  : انظر: انظر) ٢(
  ٦١/ ٢الفتاوى التاتار خانية   : انظر)٣(
  ٦٠/ ٢الفتاوى التاتار خانية   : انظر)٤(
 ٤٢٩/ ١ زاد المعاد :انظر)٥(
 .٢١/ ٣فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  : انظر)٦(
  ) .٨٣/ ٥( الشرح الممتع  : انظر) ٧(



– 

  )٣٠١٢(

قال سماحة شيخنا العالمة عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز عن حديث الحكم بن حـزن مـا     
الحديث يدل على شرعية االتكاء على عصا أو قوس في الخطبة، ألن هذا من              : " نصه  

 أنه أجمع لليدين، وأجمـع  - واهللا أعلم -شأنه صلى اهللا عليه وسلم، ولعل السر في هذا          
    )١(" . لب من الحركة، وأقرب إلى اإلقبال على الخطبة للق

قال الشيخ العالمة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه اهللا عن حديث الحكـم               
منها شرعية االعتماد في الخطبة على قـوس أو علـى           : فيه فوائد   : " السابق ما نصه    

ا كان يطول وقوفه أو مقـصود       السيما إذ . وذلك لكونه أرفق للخطيب وأثبت له       . عصا  
فكونه معتمداً على قوس أو عصا هو السنة، وخص القـوس والعـصا ؛ ألنهمـا        . مهم  

. " )٢(يستصحبان عادة زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم، كما تستصحب العصا عنـدنا                
إنه إذا احتاج إلى العصا فإنه يـشرع لـه ذلـك    : " قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين  

ة ؛ ألن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وما أعان على سنة فهو سنة، وأما                 وهو سن 
  .)٣(" إذا لم يكن هناك حاجة فال حاجة إلى حمل العصا 

  بأي اليدين يمسك الخطيب العصا ؟ :مسألة 
يستحب أن يأخـذه فـي يـده        : قال القاضي حسين والبغوي     : " قال النووي   : الجواب  

  .هور اليد التي يأخذه فيها اليسرى، ولم يذكر الجم
،وقـال  "ويستحب أن يشغل يده األخرى بأن يضعها على حرف المنبـر  : وقال أصحابنا   
) الفروع( ووجه في   . وهو مخير بين أن يكون ذلك في يمناه أو يسراه           : "في اإلنصاف   

توجيهاً، يكون في يسراه، وأما اليد األخـرى فيعتمـد بهـا علـى حـرف المنبـر أو                   
 .)٤(.يرسلها

                                         
 ) .٤٤٩(  شرح الحديث رقم ،دروس سماحته على بلوغ المرام : انظر) ١( 
  .٢١/ ٣فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم   : انظر) ٢( 
   .٨٣/ ٥الشرح الممتع   : انظر )٣( 
 ١١٩/ ٢، الفروع  ٢٤٠/ ٥ اإلنصاف  ٣٥٧/ ٤المجموع   : ظران) ٤( 



 

 )٣٠١٣(

  :ة مطالبثمانيوفيه . إلمام على المنبر باأحكام خاصة : المبحث الثاني
  . كيفية صعود الخطيب المنبر: المطلب األول

  وإذا نـزل  )١(استحب جماعة من أهل العلم أن يكون الخطيب حالة صعوده على تـؤده        
   )٢(. يكون مسرعا مبالغة في الموالة بين الخطبتين والصالة 

 )٣(.. ون صعوده فيه على تؤدة إلى الدرجـة التـي تلـي الـسطح               ويك: قال ابن حجر  
  .أي الرجلين يقدم الخطيب عند صعود المنبر و نزوله: المطلب الثاني 

وكـان   )باب التيمن في دخول المسجد وغيره       :( ب البخاري في صحيحة باباً فقال       بو ،
 فقياساً على ذلك تقـدم    ،) ٤() ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى           

اليمنى في صعود المنبر ؛ وألن تقديم اليمنى يتعلق بأمور الفضائل والتكريم، فتقدم فيـه               
كان النبي صلى اهللا عليه وسـلم  : اليمنى عمالً بحديث عائشة الذي في الصحيحين قالت  

فيه ومما ال شك    .)٥(في طهوره، وترجله، وتنعله     : يحب التيمن ما ستطاع في شأنه كله        
أن صعود المنبر من جهة التكريم أعظم من مجرد التنعل أو الترجـل، فيكـون تقـديم                 
اليمين حال صعوده هو األفضل بناء على حديث عائشة، السيما وأن الصعود إنما هـو               

  )٦ ( .ألداء عبادة وتبليغ رسالة وهي الخطبة
لمسجد، ويحتمـل      وأما عند النزول فيحتمل أن يقدم اليسرى قياساً على الخروج من ا           

إن العلة  : أن يقدم اليمنى بناء على عموم حديث عائشة رضي اهللا عنها، السيما إن قلنا               
في تقديم اليسرى في الخروج من المسجد ؛ ألنه خروج من مكان العبـادة إلـى مكـان        
الدنيا وشواغلها، فإن النازل من المنبر غير خارج من العبادة، بل إنه سينتقل من عبـادة         

ادة أخرى وهي الصالة، فيكون تقديم اليمنى حال النزول أولى وأقـرب، عمـالً              إلى عب 
 )٧ (.بعموم حديث عائشة رضي اهللا عنها 

                                         
 . ٤٥مقامات الزمخشري ص  : انظر. األناة والرفق : التؤدة ) ١( 
 . ٢/١٢٩الفروع : انظر) ٢( 
  .٣٩١  التلخيص الحبير  انظر) ٣( 
 ٢/٨٧فتح الباري : انظر) ٤( 
  ) . ٢٦٨ رقم ٢٢٦/ ١( صحيح مسلم  ،واللفظ له )  ٤٢٦رقم  ( ٤٧الصالة باب : صحيح البخاري ) ٥(
 .٨٩الشامل في فقه الخطيب والجمعة ص : انظر) ٦( 
 .٨٩الشامل في فقه الخطيب والجمعة ص : انظر) ٧( 



– 

  )٣٠١٤(

  . تسليم الخطيب على الناس إذا صعد المنبر: المطلب الثالث
  .اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

مستحب وهذا قول جمهور    أن تسليم الخطيب على الناس إذا صعد المنبر         : القول األول   
، )٢(، وقال بذلك الشافعية     )  ١(وعمر بن عبد العزيز     ، أهل العلم كابن عباس وابن الزبير     

   . )٣(والحنابلة 
ويقولون بالـسالم    . )٥(، والمالكية   )٤(أن التسليم مكروه، وبهذا قال الحنفية     : القول الثاني 

  عند دخوله المسجد ال عند صعوده المنبر 
  :األدلة

  :ة القول األول أدل
  :استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول 

  :أوالً من السنة 
 صـلى   -كان رسول اهللا    « :  قال   - رضي اهللا عنهما     - جابر بن عبد اهللا      عن - ١

 )٦(. » إذا صعد المنبر سلم -اهللا عليه وسلم 
ـ  -كان رسول اهللا    « :  قال   - رضي اهللا عنهما     -عن عبد اهللا بن عمر       - ٢ لى  ص

 إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلَّم على من عنده من الجلوس،             -اهللا عليه وسلم    
 )٧(»فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلَّم 

 إذا صـعد    - صلى اهللا عليه وسلم      -كان رسول اهللا    « :  ما رواه الشعبي قال      - ٣
هللا، ويثنـي  السالم علـيكم، ويحمـد ا  : ( المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال     

                                         
 .١/٣٢٤األم  ، ٤/٦٣األوسط البن المنذر : انظر) ١( 
  .٥٢٧ / ٤ والمجموع ،٢٧٨ / ٢ وحلية العلماء ،٦٤ / ١ والوجيز ،٥٣ / ٣الحاوي : انظر) ٢( 
 .١١٨ / ٢ والفروع ،١٦١ / ٣ والمغني ،٥٢ / ١الهداية ألبي الخطاب :  انظر) ٣( 
 ١/٣٠٨المعونة  ، ١/٢٣١المدونة  ، ٢/٢٩المبسوط : انظر) ٤( 
  .١٨٩ / ١ والمنتقى شرح الموطأ ،١٧١ / ٢مواهب الجليل والتاج واإلكليل بهامشه : انظر) ٥( 
هـذا  «  : ٣٧٠ / ١، وقال البوصيري في الزوائد      ١/٣٥٢ ماجه   سنن ابن  ، ٣/٢٩٨السنن الكبرى   : انظر) ٦( 

                 ه األلباني في صحيح سنن ابـن ماجـه        وحسن،١٤٦/ ٥ وحسنه السيوطي في الجامع الصفير       ،إسناد ضعيف 
١٨٣/ ١ . 

:  عنـه وعـن الـذي قبلـه     ٥٢٦ / ٤ع ، وقال النووي في المجمو    ٢٥٣/ ٥أخرجه ابن عدي غي الكامل      ) ٧( 
 .» سنادهما ليس بقوي وإ«



 

 )٣٠١٥(

عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر              
  )١(.»يفعالنه 

  :مناقشة هذه األدلة 
  .تناقش بأنها متكلم في صحتها كما في تخريجها 

   :- رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثانيا 
  . عنهما  رضي اهللا-تقدم في حديث الشعبي فعل ذلك عن أبي بكر وعمر - ١
 أنه كان إذا صعد المنبر سلَّم، فأطـال         - رضي اهللا عنه     -ما روي عن عثمان      - ٢

  .)٢(قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب 
  :من المعقول : ثالثا 

أنه استقبال بعد استدبار، فيسن له التسليم، كمـا لـو اسـتدبر قومـا ثـم عـاد                         
  .)٣(فاستقبلهم

  :أدلة القول الثاني 
 – صلى اهللا عليه وسلم - شيء عن النبي  لم يصح في ذلك - ١

هذا بناء على القول بأن األحاديث التي استدلَّ بهـا أصـحاب            : مناقشة هذا القول    
القول األول ال تصلح جميعها لالستدالل، وال يعضد بعضها بعضا، وإال فإن مـن              

بـل  جعلها أو بعضها صالحة لالستدالل إنه يرد هذه األدلة بأنها أدلة عقلية في مقا             
  )٤ (.نص، فال يلتفت إليها 

أن صعود الخطيب على المنبر اشتغال بافتتاح عبادة، فلم يـشترط فيـه الـسالم،                - ٢
خروج اإلمام يقطع الكالم، وهذا يدل على أنه        : قال أبو حنيفة     .)٥(كسائر العبادات   

 )٦(. يمنعه السالم

                                         
، وصححه األلباني لشواهده السلـسلة      ١/١٧٧وهو مرسل األم    : قال الحافظ   .٢/١١٤مصنف ابن أبي شيبة     ) ١( 

 .٥/١٠٦الصحيحة 
  ..١١٤ / ٢ باب اإلمام إذا جلس على المنبر يسلم -أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات )٢( 
  ..٣٥ / ٢ وكشاف القناع ،،٢٨٩ / ١ ومغني المحتاج ،٥٢٦ / ٤ المهذب مع المجموع : انظر)  ٣( 
 ١٥٥خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ص : انظر : انظر)  ٤( 
  .١٨٩ / ١ والمنتقى شرح الموطأ ،١٣٣ / ١اإلشراف  : انظر)  ٥(
 .١/٣٤٤مختصر اختالف العلماء  :انظر)  ٦(



– 

  )٣٠١٦(

 والمـؤذن إذا  القياس يمنع منه، ألنه إذا تقـدم لإلمـام ال يـسلم،   : وقال الطحاوي   - ٣
 )١(أشرف على الناس ال يسلم، فكذلك إذا صعد على المنبر

يناقش بأن أصحاب القول األول لم يقولوا باالشـتراط، وإنمـا           : مناقشة هذا الدليل    
  )٢ (.قالوا بالسنية، ثم إن الخطيب لم يشتغل باالفتتاح حتى اآلن وإن كان قد صعد 

  )٣ (.له السالم، كاألذان، واإلقامة  أن الخطبة ذكر يتقدم الصالة، فلم يشرع  - ٤
يناقش بأن سبب التسليم ليس لكون الخطبة ذكرا متقدما علـى           : مناقشة هذا الدليل    

الصالة، وإنما ألجل الدخول واإلقبال على الحاضرين، وهذا ال يتحقق فـي األذان             
  .)٤(واإلقامة 

  : ح راجال
 هـو القـول األول      -واب   واهللا أعلم بالص   -الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة       

القائل بسنية سالم الخطيب على الناس إذا صعد المنبر ؛ لما استدلوا به، ولعمـوم               
األدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث على إفشاء السالم،  واألكمل  أن يكون               

  .السالم بتمامه 
  .حكم جلوس الخطيب على المنبر حتى يفرغ المؤذن : المطلب الرابع  

   )٥(مهور العلماء على مشروعية جلوس الخطيب على المنبر حتى يفرغ المؤذنج     
   )٦(.  عليه - رضي اهللا عنهم -إجماع الصحابة :  بل ذكر ابن عقيل الحنبلي 

  )٧() باب الجلوس على المنبر عند التأذين( وقد بوب البخاري في صحيحه باباً فقال 
ا الحديث على الجلوس علـى المنبـر قبـل          استدل البخاري بهذ  : قال الحافظ ابن حجر     

  )٨(.) الخطبة خالفاً لبعض الحنفية 
                                         

 .المرجع السابق )  ١(
 ١٥٢حكامها الفقهية صخطبة الجمعة وأ : انظر)  ٢(
 ١٣٣ / ١اإلشراف   : انظر)  ٣(
 ١٥٤خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ص : انظر)  ٤(
 ،٤/٥٢٧ والمجمـوع  ، ٢/١٧١ ومواهب الجليل والتاج واإلكليل بهامـشه    ، ١/١٤٧الفتاوى الهندية    :انظر) ٥(

 .٢/٣٥اف القناع  وكش،،٣/١٦٢ والمغني ،١٦٧. ١/٢٨٩ ومغني المحتاج ،٢/٣١وروضة الطالبين 
 .٢/٣٥ كشاف القناع ،٢/١١٨الفروع  : انظر)٦(
  .٢٤باب _ كتاب الجمعة _ صحيح البخاري ) ٧(
 .٣/٥٦فتح الباري  : انظر) ٨(



 

 )٣٠١٧(

  :األدلة 
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس اإلمام علـى  { :  قالعن السائب بن يزيد    - ١

  ،)   ١(}  وأبي بكر وعمر ل اهللا المنبر على عهد رسو
 يخطـب  كـان النبـي   { :  قال -  رضي اهللا عنهما     - ما رواه ابن عمر      - ٢

، - المـؤذن   :  أراه قال  - خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ         
      ) ٢(}يجلس فال يتكلم، ثم يقوم فيخطب  ثم ثم يقوم فيخطب،

يناقش بأنه ضعيف اإلسناد، فال يصلح لالحتجاج، ولكن كما قال          : الستدالل مناقشة هذا ا  
  )٣( ". - الذي قبله -يغني عنه حديث السائب : النووي 

ألجل األذان، وقال آخرون    : ومن يرى سنية هذه الجلسة اختلفوا في الحكمة منها فقالوا           
  )٤. ( لراحة الخطيب من تعب الصعود :

  .جلوس الخطيب على المنبر في صالة العيدين : المطلب الخامس 
في صالة العيدين ال يوجد أذان فهل يشرع للخطيب الجلـوس علـى المنبـر بعـد                    

  .أو يخطب بدون جلوس  صعوده،
  :للعلماء في ذلك قولين 

ــول األول ــس : الق ــه يجل ــ.أن ــد المالكي ــة عن ــد ،)٥(ة وهــذه رواي ــصحيح عن وال
  .)٧(والحنابلة )٦(الشافعية،

                                         
 ).٨٧٠(اخرجه البخاري كتاب الجمعة ح )   ١(
 ،)٢٨٦(م   الحديث رق  ،١/٢٨٦ باب الجلوس إذا صعد المنبر       -أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصالة         )  ٢(

 ".  بإسناد ضعيف : " ٤/٥٢٦وقال النووي في المجموع 
 .٤/٥٢٦المجموع )  ٣(
   .٢/١٦٢ والمبدع ،١/٢٨٩مغني المحتاج  : انظر) ٤(
 .١/٣١٥ المعونة ، ١/٢٤٨المدونة  :انظر) ٥(
  .٢٨/ ٥ المجموع ،١/٣٩٧األم  : انظر) ٦(
 .٥/٣٥٣األنصاف  :انظر) ٧(



– 

  )٣٠١٨(

، )٢(، والـشافعية    )١(وهـو روايـة عنـد المالكيـة         . يخطب وال يجلس    : القول الثاني   
  ).٣(والحنابلة

  : األدلة 
  أدلة القول األول 

عتباراً بالجمعة، ألن من سنة الخطبة الجلوس قبلها، وألن كل جلـوس فـي    ا: قالوا  
 سنة في خطبة العيد أصله الجلوس بين الخطبتين، وألن في           الخطبة سنة في الجمعة   

  .)٤(الجلوس استراحة من تعب الصعود واالنتظار للناس أن يأخذوا مجالسهم  
  :أدلة القول الثاني 

ال يجلس عقيب صعوده ؛ ألن الجلوس في الجمعة لألذان وال أذان            : قال ابن قدامة    
  .)٥(. ها هنا 

هذا صواب، ألنه لم    : قول إنه ال يجلس بعد الصعود       عن قول من ي   : قال الشوكاني   
يرو عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قعد في خطبة العيد، بل كـان يفـرغ مـن                   

  .)٦(الصالة فيقوم ثم يخطب 
  : الراجح 

القول الثاني  أنه ال يجلس، ألن الجلوس لألذان، وألن          _ واهللا أعلم     _يترجح عندي   
 الصحيحين وغيرهما،لم يأت فيها ما يدل على أنه         أحاديث وصف صالة العيدين في    

 .صلى اهللا عليه وسلم كان يجلس قبل أن يخطب في العيدين 
  : وفيه ثالث مسائل . الجلوس على المنبر بين الخطبتين  :  السادسالمطلب

  . حكم الجلوس بين الخطبتين: المسألة األولى
  . مقدار هذا الجلوس: المسألة الثانية

  الحكمة من هذه الجلسة: لثة المسألة الثا

                                         
 .١/٣١٥ المعونة ، ١/٢٤٨المدونة  :انظر) ١(
  .٢٨/ ٥ المجموع ،١/٣٩٧األم  : انظر) ٢(
 .٢٧٨/ ٣المغني  :انظر) ٣(
 .١/٣١٥المعونة  : انظر) ٤(
 . ٢٧٨/ ٣المغني  :انظر) ٥(
  )٣١٩ / ١( السيل الجرار  : انظر).٦(



 

 )٣٠١٩(

  .حكم الجلوس بين الخطبتين: المسألة األولى  
ــولين      ــى ق ــسة عل ــذه الجل ــم ه ــي حك ــم ف ــل العل ــف أه ــد اختل   :وق

  :القول األول 
وهـو  .)٢(والمالكية  ،  )١(وبهذا قال الحنفية    . عدم وجوب هذه الجلسة وأنها مستحبة       

  )٤(. مام أحمد والرواية المشهورة عن اإل) ٣(وجه عند الشافعية 

أن الجلوس بين الخطبتين واجب وهو قول الشافعي، وحكى أنـه روايـة          : القول الثاني   
 وقـدبوب   )٦(. ورواية عن اإلمام أحمد، واختارها بعـض أصـحابه        ،)٥(عن مالك   

قال الحـافظ ابـن     . .)٧(باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة       : البخاري لذلك باباً فقال     
    ) ٨(. ه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبةوظاهر صنيع: حجر 
  :األدلة 

  :أدلة القول األول 
    .  )٩( أنه خطب فلم يجلس حتى فرغ ما روي عن علي بن أبي طالب  - ١

  .  ترك الجلسة بين الخطبتين، ولو كانت شرطا لما تركهاأن عليا : وجه الداللة
  .سنده كما تقدم عند تخريجه يناقش بأنه متكلم في : مناقشة هذا الدليل

                                         
 .١/١٤٧ والفتاوى الهندية ،١/٢٦٣ وبدائع الصنائع ،،٢/٢٦المبسوط  : انظر) ١(
  .١/٢٥١ والكافي البن عبد البر ،١/١٣٣راف  اإلش : انظر) ٢(
 . ٢/٢٧ وروضة الطالبين ،٤/٥١٥المجموع  : انظر) ٣(
 . ٢/٣٩٧  واإلنصاف ،١١٩ - ٢/١١٨ والفروع ،٣/١٧٦المغني ، :انظر) ٤(
  .٧٠ / ٣ فتح الباري ،٣٤٤ / ٤ المجموع ،٣٤٢ / ١األم    :انظر) ٥(
 . ٢/٣٩٧ واإلنصاف ،٢/١٦٢ والمبدع ،٢/١١٩ والفروع ، ٧٠/ ٣فتح الباري  : انظر) ٦(
  . ١/٢٢٣ باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة -البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة )٧(
 .٧٠ / ٣فتح الباري   :  انظر) ٨(
 وعبـد  ،٢/١١٢ باب من كان يخطب قائما     -أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات           :  انظر) ٩(

 وكالهما أخرجه من طريـق أبـي        ،١٩٠ - ٣/١٨٩ باب الخطبة قائما     - في كتاب الجمعة     الرزاق في مصنفه  
 ، فيكون األثـر منقطعـا  ،٨/٦٣ كما في تهذيب التهذيب - وهو ممن رأى عليا ولم يسمع منه -إسحاق السبيعي   

قـال فـي   و.  سمع منه قبل االختالط   - الراوي عنه    - ولم يعرف أن ابن صالح       ،وقال بعضهم أنه اختلط بآخره    
الجوهر النقي بهـامش    : ينظر". (وهذا سند صحيح على شرط الجماعة       : " الجوهر النقي عن سند ابن أبي شيبة      

 ). ٨/٥٥ وإعالء السنن ،٣/١٩٨سنن البيهقي 



– 

  )٣٠٢٠(

 أنه كان يخطـب خطبـة   - رضي اهللا عنهما    -ما روي عن عبد اهللا بن عباس         - ٢
  . )١( جعلها خطبتين وقعد بينهما - أي أسن -واحدة، فلما ثقل 

 كان ال يجلس، فلما أسن جلس، فهـذا  - رضي اهللا عنهما - أن ابن عباس     :وجه الداللة 
  . )٢(ليست بشرط للخطبة دليل على أن الجلسة لالستراحة و

يناقش بأنه لم يتحقق ثبوته؛ لعدم االطالع على سنده، وعلـى تقـدير        : مناقشة هذا الدليل  
  )٣(. ثبوته فهو فعل صحابي، وهو مختلف في االحتجاج به

 )٤(. أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالجلسة األولى  - ٣
تين واإلعالم بالفراغ من األولـى،    أن الغرض من هذه الجلسة الفصل بين الخطب        - ٤

  . )٥(} اذكروا اهللا يذكركم { : وذلك ال يوجب كونه شرطا كقوله
أن الغرض من الخطبة هو الوعظ والتذكير، وهو يتحقق بدون هذه الجلسة، فال              - ٥

   )٦(. تكون شرطا
  :أدلة القول الثاني 

 يخطب قائما، ويجلس بين الخطبتين،      كان  { :  قال ما رواه جابر بن سمرة       - ١
  . )٧(} ويقرأ آيات، ويذكّر الناس 

  .  الحديث)٨(} ثم يقعد قعدة ال يتكلم { : وفي رواية
 يخطـب   كـان رسـول اهللا      { :  قال ما رواه عبد اهللا بن عمر        - ٢

   )٩(} خطبتين يقطع بينهما 
  )١٠(} يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون اآلن يخطب قائما، ثمكان النبي {:وفي روايـة

                                         
  .  مستدال به لهذا القول، ولم يعزه لشيء من كتب السنة واآلثار،١/٢٦٣هكذا ذكره الكاساني في بدائع الصنائع ) ١(
  . ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 ١٧٢ص  خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية: انظر ) ٣(
  . ١٧٦ / ٣، المغني  ٢٥٧ / ٣ ، إكمال المعلم ١٩٦ / ٢البدائع، : انظر ) ٤(
  . ١/١٣٣اإلشراف : انظر ) ٥(
 ٢/١٧٦شرح الزركشي  : .انظر   )٦(
  ) ٨٦٢(اخرجه مسلم كتاب الجمعة ح)  ٧(
  ). ١٥٥٩(، الدارمي الصالة )٥/٩٧(،، أحمد )١٤١٧(، النسائي الجمعة )٨٦٢(مسلم الجمعة ) ٨(
  ) . ٨٦١(، مسلم كتاب الجمعة )٨٨٦(البخاري كتاب الجمعة ) ٩(
، وباب القعدة بين الخطبتين يـوم الجمعـة   ١/٢٢١ باب الخطبة قائما   -أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة        ) ١٠(
، الحديث رقم ٢/٥٨٩ باب ذكر الخطبتين قبل الصالة وما فيهما من الجلسة  -لجمعة  ومسلم في صحيحه في كتاب ا     . ١/٢٢٣
)٨٦١ .(  



 

 )٣٠٢١(

  .أن هذا الفعل داللته ظاهرة: ل الستدوجه اال
نوقشا بأن ما ورد فيهما مجرد فعل، والفعل المجرد ال يـدل            : مناقشة هذين  الدليلين   

  . )١(على الواجب 
بما رواه مالـك     واستدل الشافعي فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم ومواظبته على ذلك          

صـلُّوا كَمـا رَأيتُمـوِني      { :  قـال  - صلى عليه وسلم     - أن النبي    بن الحويرث   
  . )٢(}  ُأصلِّي

 وقد جلس بين الخطبتـين فـي        ، أمر بالصالة كما صلى     أن النبي    :وجه الداللة 
 رضـي   -ذلك كما في حديثي جابر بن سمرة وعبد اهللا بن عمر             وواظب على  الجمعة،

  . )٣( فعل ، فيجب أن نفعل كما-اهللا عنهم 
   :مناقشة هذا االستدالل 

وعلى تقدير التسليم بأنهـا      أن خطبة الجمعة ليست جزءا من الصالة عند البعض،        
 فـإن   ، في الصالة  هذا الحديث ال يدل على وجوب كل ما فعل النبي            من الصالة فإن  

  )٤(. من أفعاله ما هو سنة باتفاق
    :الترجيح 

ول القائل بأن الجلسة بين الخطبتين سنة؛ لقوة        القول األ _ واهللا أعلم    _ عندي   يترجح
فإن خطـب  : " قال ابن قدامة رحمه اهللا   . ما استدلوا به، وعدم قيام الدليل على الشرطية       

و قال ابـن  )٥(وكذلك إن خطب قائما فلم يجلس ، جالسا لعذٍر فصل بين الخطبتين بسكتة      
 الشافعي إلـى أن الجلـوس       ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء األمصار إال      : عبدالبر  

  )٦(.بين الخطبتين ال شيء على من تركه 
  : مقدار الجلسة بين الخطبتين:المسألة الثانية 

لم يرد نص صريح في تحديد مقدار هذه الجلسة، غير أن بعض الفقهاء قد تكلمـوا                
إذا تمكن في موضع جلوسه واستقر كل عـضو منـه فـي     : قال السرخسي    :عن ذلك   

                                         
   ٢٥، خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ص ٣/٢٦٥نيل األوطار : ينظر) ١(
، ابن )٦٣٥(، النسائي األذان )٢٠٥(، الترمذي الصالة   )٦٧٤(، مسلم المساجد ومواضع الصالة      )٦٠٥(البخاري األذان   ) ٢(
  ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة )٥/٥٣(، أحمد )٩٧٩(جه إقامة الصالة والسنة فيها ما
  . ٢/٤٠٦فتح الباري : ينظر) ٣(
 ١٧٥خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ص : انظر ) ٤(
 . ٣٠٦ / ٥فتح الباري : انظر )  ٥(
 . ٧٨/ ٢المغني : انظر )  ٦(



– 

  )٣٠٢٢(

إذا مـس األرض فـي    : وكان ابن أبي ليلـى يقـول          من غير مكث ولبث    ضعه قام مو
مقدار ثـالث   : وقال بعض الحنفية    . موضع جلوسه أدنى مسة قام إلى الخطبة األخرى         

  )١(. آيات
    ) ٢(" بقدر ما يمس موضع جلوسه من المنبر : " وقال الطحاوي 

قدر سورة اإلخالص تقريباً،    وهذا الجلوس خفيف جداً     : قال أصحابنا   : " وقال النووي    
   ) ٣(" والواجب منه قدر الطمأنينة 

 ) ٤(بقدر سورة اإلخالص : قال جماعة . تكون الجلسة خفيفة جداً : وقال في اإلنصاف 
وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة االستراحة، وبقـدر مـا        : " وقال الحافظ ابن حجر     
   )٥(" يقرأ سورة اإلخالص 

 وأنـه ال    ،والفصل بين الخطبتين    أنها جلسة خفيفة لالستراحة،    -علم   واهللا أ  -والظاهر  
تقدير لها، بل بحسب اجتهاد الخطيب فيها، ولذلك لم يقدرها أكثر الفقهـاء فـي كتـبهم                 

  )٦(. " وخاصة الحنابلة بل يقتصرون على قولهم بأنها جلسة خفيفة 

  :الحكمة من هذه الجلسة: المسألة الثالثة 
وعلى األول  . للراحة  : للفصل بين الخطبتين، وقيل     : قيل  : جر  قال الحافظ ابن ح   

ويظهر أثر الخالف أيضاً فـيمن خطـب قاعـداً          . وهو األظهر يكفي السكوت بقدرها      
وقد ألزم الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب           . لعجزه عن القيام    

  ) ٧(.  ء واحد القيام في الخطبتين، ألن كالً منهما اقتصر على فعل شي

  .نزول اإلمام عن المنبر للحاجة  : بعالمطلب السا
هل نزول الخطيب عن المنبر للحاجة يعد من الفاصل الذي يبطـل المـواالة فـي                    

   الخطبة على قول من يشترطها ؟
  :وردت أحاديث في نزول النبي صلى اهللا عليه وسلم عن المنبر         

                                         
  . ٦١ / ٢الفتاوى التاتار خانية   : انظر)  ١(
   . ١٩ / ٣حاشية ابن عابدين   : انظر ) ٢(
  ٣٤٤ / ٤( المجموع  . انظر)  ٣(
  .٢٣٨ / ٥اإلنصاف  : انظر)  ٤(
  ).٧٠ / ٣( الفتح  : انظر) ٥(
 .  وغيرهما،٣/١٧٦ وابن قدامة في المغني ،١/٥٢ومنهم أبو الخطاب في الهداية ) ٦(
 .٧٠/ ٣الفتح   : انظر)  ٧(



 

 )٣٠٢٣(

لم من المنبر إلسكات جذع النخلـة الـذي كـان      نزل النبي صلى اهللا عليه وس    - ١
: يخطب عليه حين بكى كما في حديث جابر رضي اهللا عنه في البخـاري قـال        

فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى اهللا عليه وسلم على المنبـر الـذي صـنع        
فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل النبي صلى اهللا             

خذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتـى           عليه وسلم حتى أ   
  .)١ (.استقرت

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : (( عن عبداهللا بن بريدة عن أبيه قال         - ٢
فأقبل الحسن والحسين رضي اهللا عنهما عليهمـا قميـصان أحمـران يعثـران              

ِإنَّمـا  { : اهللا  صـدق   : (( ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قـال          
رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ       . ١٥:سورة التغابن آية    } َأموالُكُم وَأولَادكُم ِفتْنَةٌ    

  )٢ ())في خطبته 
 أخرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم ما يدل على أن النبـي صـلى اهللا عليـه            - ٣

   )٣ (.وبلغ السجدة نزل فسجد) ص ( وسلم لما قرأ على المنبر 
مر رضي اهللا عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتـى               عن ع  - ٤

 .)٤(إذا جاء السجدة نزل فسجد 
ففي هذه األحاديث دليل على جواز النزول للخطيب إذا احتاج لـذلك، وظـاهره      

  .أنه لم يطل الفصل 
ـ            : " قال الشافعي رحمه اهللا          م وال بأس أن ينزل عن المنبر للحاجة قبل أن يـتكلم ث

يعود إلى المنبر، وإن نزل عن المنبر بعدما تكلم استأنف الخطبة، ال يجزئه غير ذلـك،                
 )٥("  ألن الخطبة ال تعد خطبة إذا فصل بينها بنزول يطول أو بشيء يكون قاطعاً لهـا                 

والمواالة شرطٌ في صحة الخطبة، فإن فصل بعضها من بعض بكـالم         :"وقال ابن قُدامة    
و شيء غير ذلك يقطع المواالة استأنفها، والمرجع فـي طـول   طويل أو سكوت طويل أ    

                                         
 ).٣٣٤١( باب عالمات النبوة ح _ تاب المناقب ك_ صحيح البخاري  : انظر )١(
 ، )١١٠٩ رقـم    ٦٦٣ / ١(  سـنن أبـي داود       ،واللفظ له  ) ٣٧٧٤ رقم   ٦٥٨ / ٢( جامع الترمذي    : انظر)٢( 

  ) . ٣٦٠٠ رقم ١١٩٠ / ٢(  وابن ماجة ، )٨٨ / ٣( النسائي 
       المـستدرك  ، )١٤٥٥ رقم ٣٥٤ / ٢(  صحيح ابن خزيمة  ، )١٤١٠ رقم   ١٢٤ / ٢( سنن أبي داود     : انظر)٣( 

 )٢٨٤ / ١.(  
  ) .١٠٧٧(  حديث رقم ، كتاب سجود القرآن،صحيح البخاري : انظر)٤( 
  .١٧٦ /١األم   : انظر) ٥(



– 

  )٣٠٢٤(

الفصل وقصره إلى العادة، وكذلك يشترط المواالة بين الخطبة والصالة، وإن احتاج إلى             
  )١(".الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يِطِل الفصل

  . وقت نزول الخطيب من المنبر: المطلب السابع 
  ؟ عند فراغه من الخطبة أو عند لفظه اإلقامة هل ينزل اإلمام من المنبر 

ويستحب له أن يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغه، ويأخذ المـؤذن             : قال الشافعية   
  .  )٢(في اإلقامة، ويبلغ المحراب مع فراغ اإلقامة 

فإذا فرغ من الخطبة أخذ في النزول، وأخذ المؤذن في اإلقامـة، ثـم              : " وقال البغوي   
  .     )٣( "ي بهم يتقدم فيصل

أن الخطبـة  : ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخـاري : وقال الحافظ ابن حجر 
  . )٤(بعد الزوال، ألنه ذكر فيه أن التأذين كان حين يجلس على المنبر، فإذا نزل أقام 

فإذا أتم اإلمام الخطبة أقيمت الصالة بحيـث يتـصل أول           : " وقال ابن عابدين الحنفي     
      )٥( "ة بآخر الخطبة، وتنتهي اإلقامة بقيام الخطيب مقام الصالة اإلقام

إذا فرغ من الخطبة نزل، وهل ينزل عند لفظ اإلقامـة، أو إذا فـرغ               : وقال المرداوي   
قاله في التلخيص، وتبعـه فـي   . بحيث يصل إلى المحراب عند قولها ؟ يحتمل وجهين      

قدمـه فـي    . ما ينزل عند لفظ اإلقامة      أحده: الفروع، وابن تميم في أول صفة الصالة        
  .   )٦( ينزل عند فراغه: والثاني . الرعايتين والحاويين 

  الراجح 
ال أعلم دليالً يدل على ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، بل ثبت ما يدل على خالفـه،       

 وإن نزل بعد فراغه من الخطبة فهو أولى لعدم الحاجة إلى          . ولعل األمر في ذلك واسع      
بقائه على المنبر، لموافقة هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم في نزوله مـن المنبـر قبـل     

 )٧ (.اإلقامة

                                         
  .١٥٧ / ٢:المغني : انظر) ١(
  .  ٣٥٩ / ٤المجموع   : انظر )٢(
   ٢٤٣ / ٢التهذيب   : انظر )٣(
  . ٥٩ / ٢التخليص الحبير   : انظر )٤(
  .٣٦  /٣حاشية ابن عابدين   : انظر  )٥(
  . ٢٤٨ / ٥اإلنصاف   :  انظر  )٦( 
  ٢٦١شامل في فقه الخطيب والجمعة ص ال :  انظر  )٧( 



 

 )٣٠٢٥(

  وفيه ستة مطالب . األحكام المتعلقة  بالمنبر : المبحث الثالث
  .اخراج المنبر إلى المصلى العام في الصحراء : المطلب األول

وسلم أنه كان يخطب يوم العيـد فـي         لم يثبت عن النبي صلى اهللا عليه        : أوالً         
  .المصلى على منبر 

والنـاس  ، فيقوم مقابـل النـاس      : ( .. قال ابو سعيد في صفة صالة العيدين         - ١
فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع        : جلوس على صفوفهم قال ابو سعيد       

فلما اتينا المصلى اذا منبر بنـاه       ، حى أو فطر  ضمروان وهو امير المدينة في ا     
  )١(.  بن الصلت كثير
 الحديث على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يكن يخطب على المنبر في               فدل

 .صالة العيد في المصلى 
ولم يكن يخرج منبر المدينـة      ، ولم يكن هنالك منبر يرقي عليه       : قيمالقال ابن    - ٢

شـهدت  ) رضي اهللا عنه ( قال جابر    )٢(. وإنما كان يخطبهم قائما على األرض       
 سالصالة يوم العيد فبد         مع ر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهبالصالة قبل الخطبة   أ  وُل اللَِّه ص

  )٣(. ثم قام متؤكئاً على بالل ، بال أذان وال إقامة 
 :)٤(قال ابن حجر    . باب الخروج إلى المصلى بغير منبر       : بوب البخاري فقال     - ٣

اقه في هـذا البـاب   بي سعيد الذي سأيشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث  
، أخرج مروان المنبر يوم عيـد       : بيه قال أوهو حديث إسماعيل بن رجاء عن       

  )٥( .لفت السنة ايامروان خ: وبدأ بالخطبة قبل الصالة فقام إليه رجل فقال 
 وهذا  )٦() خطب يوم عيد على رجليه    ( قال الحافظ أيضا في رواية ابن خزيمة         - ٤

: " ويدل على ذلك قول أبي سعيد     . ه منبر   مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمان      
  )٧( .فلم يزال الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان

                                         
 ).٨٨٩( ح٢/٦٠٥صحيح مسلم ، )٩٥٦(صالة العيدين ح: صحيح البخاري) ١( 
 ١/٤٤٥زاد المعاد : انظر) ٢( 
 )٨٨٥(ح ، ٢/٦٠٥سلم  صحيح م) ٩٦١(صحيح البخاري صالة العيدين ح) ٣( 
 ٣/٢٦ فتح الباري انظر) ٤( 
 ١٢٧٥ ح ١/٤٠٦ وسنن ابن ماجه ١١٤٠ ح ١/٦٧٧سنن ابي داوود  ، ٣/١٠مسند احمد ) ٥( 
 )١٤٤٥( ح ٢/٣٤٨صحيح ابن خزيمة ) ٦( 
 ٢/٤٤٩فتح الباري : انظر) ٧(



– 

  )٣٠٢٦(

  :ثانياً
   )١(.جواز اتخاذ المنبر في مصلى العيدوذهب بعض الحنفية والمالكية في قول إلى      

جابر في الصحيحين ان النبي صلى اهللا وعليـه         : ولعل من قال بالجواز استدل بحديث       
   )٢(  .فلما فرغ نزل فأتي النساء فذكرهن،  فبدأ بالصالة ثم خطب الناس بعدوسلم قام

ولعله كان قد بنـي لـه    ، أو على راحلته  ، فالحديث يدل أنه كان يخطب على منبر            
  . أو طين ونحوه)٣(منبر من لبن 

  : الجواب
ول وأ، كن ليخرج من المـسجد      ين المنبر لم    أالريب في صحة الحديث وال ريب            

ما منبر اللبن والطين فـأول      أو، من اخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه كما سبق بيانه         
كمـا هـو ثابـت فـي          في إمارة مـروان علـى المدينـة،        ،من بناه كثير بن الصلت    

وهـي  ، كـان د  كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع أو            النبي   ىالصحيحين،ولعل
  . )٤(ثم ينحدر منه إلى النساء ، التي تسمى مصطبة 

  .ده بع في الجمعة إذا جلس اإلمام على المنبر واإلنصاتحكم : الثاني المطلب 
وال ، مام وبين صعوده المنبر وأخذه في الخطبـة   ال يحرم الكالم فيما بين خروج اإل          

ـ  والمالك )٥(لجمهـور   وهـذا مـذهب ا    .  الـصالة  افتتاحهبين نزوله منها وبين       . )٦(ة  ي
 وحكـي   )٩(بي يوسف ومحمد بن الحـسن مـن الحنفيـة           أ و )٨( والحنابلة   )٧(والشافعية  

   .)١٠(جماع على ذلك اإل

                                         
 ١/٣٠٢اية الطالب كف، ١/٣٤٤حاشية العدوي  ، ٢/٧٧المبسوط  ، ١/١٥٤الفتاوي الهندية : انظر) ١( 
 .٢/٦٠٣ ومسلم ٩٦١صحيح البخاري صالة العيدين ح ) ٢( 
   .٥٤٨ر ص يصباح المنمما يعمل من الطين ويبنى به ال: اللبن) ٣( 
 )٨٨٣( ح٢/٦٠٥صحيح سلم ) ٩٥٦(صحيح البخاري العيدين ح : انظر) ٤( 
 ٢/٢٤٠المغني البن قدامه  ، ٥/٥٠١فت الباري البن رجب : انظر) ٥( 
الطالـب   حاشية العددي على كفاية   ، ٢/٨٨شرح مختصر خليل  للخرشي      ، ١/٣٧١وطأ  مشرح الزرقاني على ال   :  انظر )٦( 

١/٣٧٨ 
 ١/٢٥٨/ اسنى المطالب لزكريا االنصاري انظر ، ٢/٢٨روضة الطالبين للنووي : انظر) ٧( 
 ٢/٢٤٠المغني البن قدامه ، ٢/٤٧كشاف القناع للبهوتي ) ٨( 
 ٢/٥٣ي سالمبسوط للسرخ) ٩( 
 ٢/٤٣٢اوي الكبير  لحا) ١٠( 



 

 )٣٠٢٧(

  :دلة األ 
إذا :( أن رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قال        –عن أبي هريرة رضي اهللا عنه        - ١

 . )١() الجمعة فقد لغوتنصت واإلمام يخطب يومأ: قلت لصاحبك
  .وجه الداللة من الحديث

فتخرج مـا قبـل     :أي كون اإلمام يخطب     ، جملة حالية   ) واإلمام يخطب ( أن قوله        
   )٢(. وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة  ، خطبته من حين خروجه

  من اآلثار : ثالثاً
 زماِن عمر بـن الخَطَّـاِب       ما رواه ثَعلبةُ بن أبي مالٍك القُرظي، أنَّهم كانوا في          - ١

     مرع جخرعِة حتى يمالج يوم صلُّونلَـس علـى المنبـِر         ،يوج مرع جفإذا خر 
جلَسنا نَتحدثُ، فإذا سكتَ المؤذِّنون وقـام عمـر         ): قال ثعلبة (وَأذَّن المؤذِّنون   

منَّا أحد تكلَّمي َأنْصتْنا، فلم خطُب٣(. ٥( ي(  
٢ -  عن الس  زيدعلـى           : (ائِب بِن ي عِة، فإذا جلَسمالج يوم كنَّا نُصلِّي في زمِن عمر

أحد ولم يتكلَّم خطَب الةَ، فإذا سكَتَ المَؤذِّننا الص٤( )) المنبِر قَطع(  
   )٥( .٧ ألن النَّهي عن الكالِم لوجوِب استماِع الخُطبِة؛ فيقتصر على حالِة الخُطبِة: ثالثا 
تخطي الرقاب يوم الجمعة قبل جلوس اإلمام على المنبر وبعد نزوله           : ثالث  ب ال المطل
  .عنه
 )٦(اتفق الفقهاء على تحريم تخطي الرقاب حال الخطبة إال في حاالت ذكرها العلماء                 

اشغاال لمـن باشـر     ، اشغالهم عن استماع الخطبة     و، ألن في تخطى الرقاب اذية للناس     
   )٧(.فتكون المضرة به واسعة  ، هشاهدي يراه ونلماشغاال و، تخطي رقبته 

                                         
 ٨٥١ومسلم ، ٩٣٤رواه البخاري ) ١( 
 ١/٣٨١شرح الزرقاني على الموطأ ) ٢( 
والطبراني في مسند الشافعيين ، ٢١٧٤ شرح معاني اآلثار للطحاوي ٤/٤٢٧األم للشافعي المجموع شرح المهذب :  انظر)٣( 

 .له متابع اسناده صحيح) ٣٩٩ (اني في تمام السنة وقال األلب، ٢/٨٠٨صححه النووي في الخالصة ، ٣٢٢٩
 )٥٩٨١( وجود إسناده ابن حجر في الدراية ٢/٢٨٠تحاف الخيره المهرة للبوصيري إ : انظر) ٤( 
 ٢/٥٣المبسوط للسرخسي ) ٥( 
قهية البن  واالختيارات الف١١/٢٢٤ روضة الطالبين ٢/٥٤٥مواهب الجليل للخطاب   ، ٢/١٦٤حاشية ابن عابدين    : انظر) ٦( 

 ٥/٩٥ع البن عثيمين مت الشرح الم٤٤٠تيمية 
 ٥/٩٥الشرح الممتع البن عثيمين ) ٧( 



– 

  )٣٠٢٨(

كرهـه  و ،   بـه  البأس وكذلك بعد نزوله     ،اإلمام على المنبر  جلوس   قبل   يما التخط     أ
  . )١(دب مع اهللاأالشافعي مطلقا لما فيه من سوء 

بن القاسم عن مالك قال أكره التخطي اذا قعد االمام على المنبر وال بـأس       اوروى        
  .)٢(به قبل ذلك

  : الراجح 
ألن  إن تخطى الرقاب قبل جلوس األمام على المنبر وبعد نزوله منه ال بـأس بـه،                  

فقال له النبي صلى اهللا عليـه         يخطب، النهي في الحديث إنما كان من الرجل والنبي         
   )٤)(٣()نيتآذيت وآ فقد اجلس(وسلم 

  .القضاء على المنبر : رابعالمطلب ال
  . أنهم قضوا والعنوا عند المنبرورد عن بعض السلف    
، وقضى مروان على زيد بن ثابـت عنـد المنبـر           ، ن عمر عن منبر النبي      ع ال فقد

   )٥(.وقضى شريح والشعبي ويحي بن يعمر في المسجد عند المنبر 
وابـن  ، البصري والشعبي ، شريح والحسن : واستحب القضاء في المسجد طائفة منهم        

ألنـه يرضـى فيـه      ،  الناس القديم  ضاء في المسجد من أمر    الق: وقال مالك . بي ليلي أ
وإذا احتجب لم يصل إليه الناس وبـه    ، بالدون من المجلس ويصل إليه المرأة والضعيف      

  .)٦(قال أحمد وإسحاق 
وتكثر الخصومات بـين     ي،مالقاضي يحضره الحائض والذ   : وكره ذلك طائفة وقالت     

  .والمساجد تجنب ذلك يديه،
بن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن أال تقـضي فـي                وروى عن عمر    

   .فإنه يأتيك الحائض والمشرك، المسجد 

                                         
 ٢/٥٠ االستذكار انظر) ١( 
 ٢/٥٠االستذكار ) ٢( 
 ١/٧٨النهاية البن االثير  : انظر  .واخرت المجي وأبطأت، أي اذيت الناس بتخطيك : نيتآذيت وآ) ٣( 
 وصححه األلباني ٥/٧٠ وصححه أحمد شاكر في تحقيق المحلى      ٣/١٠٣ئي  والنسا) ١١١٨(رواه ابو داوود    ) ٤( 

 ٢٢بي داوود أفي صحيح سنن 
 ١١/٤٤الحاوي الكبير ، ٨/٢٤٠شرح صحيح البخاري البن بطال : انظر) ٥( 
 ٢٤٢-٨/٢٤١شرح صحيح البخاري البن بطال : انظر)٦( 



 

 )٣٠٢٩(

لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له       ،  ن يقضى في غير المسجد    أ يأحب إل : وقال الشافعي   
  . )١(المساجد 
  :الراجح 

وتمكينـا  ، متـه  يترجح لي بصفة عامة أن يكون القضاء خارج المسجد،حفاظاً على حر       
يخلو من منازعات وجدال بـين  ال  للمسلمين من صالتهم، حيث أن مجلس القضاء غالبا         

كما أن هؤالء الخصوم قد يكون منهم الجنب والحائض والنفساء مما ال يليـق              ، الخصوم
  . )٢(بالمسجد 

                                         
 ٨/٢٤١شرح صحيح البخاري البن بطال  :انظر) ١( 
 ٧٣حكام السلطانية ص األ :انظر) ٢( 



– 

  )٣٠٣٠(

  .بعض المخالفات على المنبر وفيه اربعة مطالب: المبحث الرابع
  . على المنبرالنعي: المطلب األول

نعاه نعيا بالضم والناعي هو الذي يأتي بخبر المـوت          : خبر الموت يقال  : النعي هو     
   )١(. فيذيع به ويخبر به ويندبه 

أن : (فعن حذيفة رضي اهللا عنـه         النهي عن النعي بصفة عامة،     وقد ورد عن النبي     
  . )٢() كان ينهى عن النعي النبي 

فكـانوا يرسـلون    ، ا نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه      إنم: وقال الحافظ بن حجر      
   )٣(.من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور واألسواق 

ووردت أدلة تدل على اإلذن في النعي ومن ذلك حديث أبي هريرة رضـي اهللا عنـه               
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خـرج إلـى    (:

  . )٤()ربعاًألى فصف بهم وكبر المص
لـيس كلـه    : وللجمع بين أحاديث المنع وأحاديث اإلذن،يقول الحافظ ابـن حجـر              

إن النعي الذي هو إعالم الناس بموت قريبهم        : " ثم ذكر عن ابن المرابط قوله        ممنوعاً،
ا مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح لم              

يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئـة أمـره، والـصالة عليـه،                
  .والدعاء له، واالستغفار، وتنفيذ وصاياه، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن األحكـام                  

قلـت  : أخبرنا ابن علية عن ابن عون قـال  : وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور  
كانوا إذا توفي الرجل    : قال ابن عوف    . نعم  : ال  أكانوا يكرهون النعي ؟ ق    : " إلبراهيم  

وحاصـله  : قال الحافظ ابن حجر     " .أنعي فالناً   : ركب رجل دابة ثم صاح في الناس        
  .فإن زاد على ذلك فال . أن محض اإلعالم بذلك ال يكره 

  :يؤخذ من مجموع األحاديث ثالث حاالت : قال ابن العربي 
  .أهل الصالح، فهذا سنة إعالم األهل واألصحاب و: األولى

                                         
 ٥/٧٣النهاية  ، ٥/٩٩٤اح حالص: انظر) ١( 
 فـتح   –قال الحافظ بن حجر إسناده حـسن        ) ٩٨٦(ح، ٣/٣١٣جامع الترمذي    ، ٥/٤٠٦مسند أحمد   : انظر) ٢( 

 ٣/٤٥٣الباري 
 ٣/٤٥٣فتح الباري  : انظر) ٣( 
  )٩٥١( ح٢/٦٥٦صحيح مسلم ، )١٢٤٥( كتاب الجنائز ح –صحيح البخاري ) ٤( 



 

 )٣٠٣١(

  .دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره : الثانية
  .)١(اإلعالم بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم: الثالثة

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة سماحة شيخنا عبدالعزيز بـن               
ود عن حكم اإلعالن بوفـاة      باز وعضوية الشيخ عبداهللا بن غديان والشيخ عبداهللا بن قع         

ال ينبغي اتخاذ لوحة فـي      : " فأجابت اللجنة   . ميت على سبورة موضوعة في المسجد       
  )٢(. المسجد لإلعالن فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك ألن المساجد لم تبن لهذا

فذكر من ذلك اإلعالم عـن موتـه   ، وذكر الشيخ األلباني مما يحرم على أهل الميت          
  )٣(.  المنابر ونحوها، ألنه من النعي  على رؤوس

وذكر الشيخ سعود الشريم أن المساجد ليست محالً للنعي فضالً عن أن يكـون فـي                   
 - واهللا أعلـم    -فالذي يظهر   . والتي هي الحمد والثناء والوعظ والتذكير        الخطبة أيضاً، 

العلم فيها،   ال أهل أنه ال يجوز اإلعالن عن الوفاة من قبل الخطيب لألدلة الماضية وأقو           
ولئال تكون ذريعة إلى صيرورة المنابر محالً لنعي الموتى فيتسع األمر إلى أن يـصبح               
عادة، فتطغي على ما شرعت الخطبة ألجله، وإن كان ثم استثناء للنعي في هذه المسألة               
فإنه يكون لموت العظماء،كالسالطين والعلماء ممن لهم بين المـسلمين عمومـاً فـضل              

و إمامة علم، كما قالوا مثل ذلك في الـصالة علـى الغائـب، والعلـم عنـد اهللا       والية أ 
  )٤(.تعالى

  .رثاء الميت على المنبر: المطلب الثاني 
، والرثاء مـن رثيـت الميـت مرثيـة          هتعداد محاسن المتوفى وذكر فضائل    : الرثاء هو 

 والرثـاء  )٥(.) ...ورثوته أيضاً، إذا بكيته وعددت محاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعراً     
الرثـاء بكـسر الـراء      . ( البكاء على الميت بعد موته ومدحه قال الحافظ بن حجـر          : 

   )٦() مدح الميت وذكر محاسنة  وبالمثلثة بعدها مدة،

                                         
  ) .)٦٢ / ٤( ، نيل األوطار ٢/١٨٩سبل السالم ، ٣/٤٥٣فتح الباري : انظر) ١( 
 ٩/١٤٢فتاوى اللجنة الدائمة  : انظر) ٢( 
 )٤٤( أحكام الجنائز ص  : انظر) ٣( 
  ١٧٩الشامل في فقه الخطيب والجمعة : انظر) ٤( 
  .٢/١٨٠لنهاية ا،  مادة رثى ٥/١٨٧٦الصحاح : انظر، ١٤/٣٠٩ لسان العرب – انظر) ٥( 
 ١٦٢اصالح المساجد ص  : انظر) ٦( 



– 

  )٣٠٣٢(

إن المراثي التي تبعث على النوح وتجديد الحزن كما يـصنعه الـشعراء فـي                (: وقال
ء في فصول مستقلة بل تنـدرج تحـت      ولم يتحدث العلماء عن الرثا     )١() . عظماء الدينا 

  .حديثهم عن مسألة النياحة على الميت 
   )٢() نهي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن المراثي:( قالفىعن عبد اهللا بن أبي أو ف
إنما كرة من المراثي النياحـة      : قال الخطابي . هو أن يندب الميت فيقال وافالناه       : قيل   

غير واحـد مـن   ي ألنه رث  ير مكروه، غلميت ف لاء والدعاء   على مذهب الجاهلية،فأما الثن   
   )٣(.وذكر فيه وفي الصحابة كثير من المراثي   الصحابة،

  وسئل الشيخ ابن باز عن القصائد التي فيها رثاء للميت هل هي من النعي المحرم؟   
ن ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم ولكن ال يجوز ألحـد أ            : فأجاب

   .)٤(كما هي عادة كثير من الشعراء ، حد ويصفه بالكذبأيغلو في 
علـى صـفة الجـزع وتعـداد         عالم بموت الميت،  أما اإل : (وقال الشيخ صالح الفوزان   

  .)٥()قامة المآتمإفذلك من فعل الجاهلية ومنه حفالت التأبين و، مفاخرة 
نائز وهو غير مخـصوص  وقد تحدث العلماء على ما يتعلق برثاء الميت في باب الج         

  .بالمنبر 
  :الراجح
 أن رثاء الميت بعد موته مباشرة علـى وجـه الجـزع             – والعلم عند اهللا     –لي  يترجح  

والتضجر سواء عن طريق النثر أو الشعر، أو كان على المنبر بذكر الخطيب محاسـن               
فإن هذا النوع ممنوع خصوصاً إذا كـان فيـه           الميت،ورفع الصوت بالبكاء والصراخ،   

  .مبالغة أو تعظيم ألمر الميت 
وإنمـا  ،  للمصيبة وإثارة الحزن     ج تهيي هأما إذا لم يكن بعد ذكر الميت مباشرة وليس في         

  .سي به فهذا جائز أ ومحاسنة للدعاء له والتهذكر فضائل

                                         
 .٣/٥١٣فتح الباري  : انظر) ١( 
 .وقد ضعفه االلباني) ١٥٩٢( ح ١/٥٠٧وابن ماجة  ، ٤/٣٥٦اخرجة أحمد في مسنده )٢( 
 ).١٥٩٢( ح ٢/٤٨٣ كتاب الجنائز –حاشية السندي على ابن ماجة : انظر)٣( 
 ١٣/٤١٠مجموع فتاوي ابن باز : انظر)٤( 
 ١/٢٠٥الملخص الفقهي : انظر)٥( 



 

 )٣٠٣٣(

والذي أراه هو المنع من المبالغة فـي ذلـك، أو اتفـاق             :( ذكر الشيخ سعود الشريم       
عن أحد الموتى في وقت واحد، أو أوقات متقاربة خـشية الوقـوع           الخطباء في الخطبة    

منع بعض أهل العلم فيهـا مـن الـدعاء           في الغلو، السيما وأن الخطبة عبادة محضة،      
لمعين كسلطان ونحوه، وما ذاك إال لما يرون من أن الخطبة ليست محالً للحديث عـن                

ون مـن وفيـات لعظمـاء       أشخاص بأعينهم إذ لم تكن عادة السلف على هذا، مع ما يك           
  )١ (.واهللا أعلم . اإلسالم من خلفاء وأئمة علماء، فالنعي حينئذ يكون من باب أولى 

  .التباطؤ حين صعود المنبر: المطلب الثالث
  المنبر ذكرت في مبحث سابق استحباب جماعة من أهل العلم أن يكون صعود اإلمام               

  .االة بين الخطبتين والصالةعلى تؤدة وإذا نزل يكون مسرعا مبالغة في المو
 حين صعوده فقـد     –خالف التؤدة   أما ما يفعله بعض عوام الخطباء من التباطؤ، وهو           

  .  وغيرهما )٣( والقاسمي )٢(بعضهم من البدع وقد ذكر ذلك أبو شامة  عدة
  .على درجات المنبر العصابدق الخطيب : المبحث الرابع

   )٤() .عة قبيحة باطل ال أصل له وبد: ( قال عنه النووي
ويحذر أن يضرب بما فـي يـده        : لى بدع الخطباء    عقال ابن الحاج في معرض التنبيه       

  :على درج المنبر لوجهين 
  .أنه لم يكن من فعل من مضى والخير كله في االتباع لهم : أحدهما 
أن المنبر وقف والضرب عليه على الدوام مما يضر به ويخلقه، وإن كان قـد               : الثاني  

  .)٥(بعض الناس بجوازه لكنه محجوج بما ذكر من اإلتباع قال 
   )٦(. وقد أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء ببدعيته   
  
  

                                         
 ١٨٤الشامل في فقه الخطيب والجمعة ص : انظر) ١(
 ٢٦٣الباعث الحثيث ص : انظر) ٢(
 .٤٨إصالح المساجد ص : انظر) ٣(
 ٤/٣٥٩ المجموع انظر) ٤(
 ٦٩خطبة الجمعة من أنوار البصائر إلى صدع الحناجر ص  :انظر) ٥(
 .٨/٢٥٦فتاوى اللجنة الدائمة : انظر) ٦(



– 

  )٣٠٣٤(

  :المراجع 
 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .١

ـ ٨٤٠: ت(أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن عثمان البوصـيري الـشافعي        : المؤلف دار  ) هـ
   م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١ طالرياضدار الوطن للنشر، : النشر

المكتب اإلسـالمي  / محمد ناصر الدين األلباني    / األجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة         .٢
  .هـ١٤٠٠ سنة ٢ط

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد  البصري البغدادي، الـشهير          : المؤلف  .  األحكام السلطانية  .٣
 . القاهرة -دار الحديث : الناشر)هـ٤٥٠: ت(بالماوردي 

دار الفـضيلة   .للدكتور إبراهيم بن صـالح الخـضيري      . أحكام المساجد في الشريعة اإلسالمية       .٤
 م٢٠٠١-ه ١،١٤٢١ط

تحقيق صـالح بـن   . محمد بن محمود بن النجار البغداديل)) الدرة الثمينة((أخبار مدينة الرسول     .٥
  .هـ١٤١٠محمد جمال ـ مكتبة الثقافة بمكة المكرمة 

 )هـ٧٧٤: ت(إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  : المؤلف  ديثاختصار علوم الح .٦
  ٢ ط لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر أحمد محمد شاكر: المحقق

  )مطبـــوع ضـــمن الفتـــاوى الكبـــرى المجلـــد الرابـــع(االختيـــارات الفقهيـــة  .٧
: الناشر ى)هـ٧٢٨ : ت(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني          : المؤلف  

  م١٩٧٨/هـ١٣٩٧: الطبعة  دار المعرفة، بيروت، لبنان
ـ ٥٣٨: ت(محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري       : أساس البالغة  المؤلف    .٨ دار : الناشـر ) هـ

   م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، :  لبنان الطبعة–الكتب العلمية، بيروت 
: تحقيـق )هـ٤٦٣: ت( عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن    : المؤلف    االستذكار .٩

  .٢٠٠٠ – ١٤٢١، ١ ط بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر سالم محمد عطا، محمد علي معوض
زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري أبو يحيى : المؤلف  أسنى المطالب في شرح روض الطالب .١٠

  .دار الكتاب اإلسالمي: الناشر) هـ٩٢٦: ت(السنيكي 
محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق         : المؤلف  دع والعوائد إصالح المساجد من الب    .١١

 المكتب اإلسـالمي  : الناشر محمد ناصر الدين األلباني   : خرج أحادثه وعلق عليه   )هـ١٣٣٢: ت(
  ١٩٨٣-هـ٥١٤٠٣

دار : الناشر )هـ٢٠٤ ت  (الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس ا القرشي المكي           : المؤلف األم .١٢
  م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر بيروت –المعرفة 

ـ ٣١٩: ت(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري         : المؤلف األوسط البن المنذر     .١٣  )هـ
   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى : الطبعة . دار الفالح: الناشر



 

 )٣٠٣٥(

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن : المؤلف  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .١٤
  م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ،١ ط  مصر–مؤسسة قرطبة : الناشر) هـ٨٥٢: ت( العسقالني حجر

 المؤلف يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن .التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .١٥
 –وزارة عموم األوقاف والـشؤون اإلسـالمية        : الناشر )هـ٤٦٣: ت(عاصم النمري القرطبي    

   هـ١٣٨٧: عام النشر .المغرب
                   مـن محمـد ناصـر الـدين، األلبـاني          : المؤلـف  الثمر المستطاب في فقه الـسنة والكتـاب        .١٦

   هـ١٤٢٢األولى، :  ط غراس للنشر والتوزيع: الناشر)هـ١٤٢٠: ت (
 – مكتبة الضياء    :الناشر .محمد بن عبدالوهاب الوصابي    المؤلف الجوهر في عدد درجات المنبر     .١٧

  .هـ١٤٠٩ :لطبعسنة ا، ١ط  جدة
 هــ،  ١٤٠٢أبي بكر بن مسعود، الطبعة الثانيـة        : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني        .١٨

  ) . لبنان -بيروت ( دار الكتاب العربي : الناشر 
ــدين   .١٩ ــن عاب ــية اب ــف   . حاش ــدى   : المؤل ــدين أفن ــالء ال ــد ع ــد محم ــن عاب   اب

 م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ : سنة النشر بيروت دار الفكر للطباعة والنشر: الناشر 
محمد بـن   : المؤلف كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه      = حاشية السندي على سنن ابن ماجه        .٢٠

  ٢ط بيروت،، -دار الجيل : الناشر)هـ١١٣٨: ت(عبد الهادي السندي 
: ت (علي بن أحمد بن مكرم العدوي : المؤلف   حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني       .٢١

  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: تاريخ النشر  بيروت–دار الفكر : رالناش) هـ١١٨٩
 علي بن محمد    :الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني المؤلف            .٢٢

، ١ ط لبنـان –دار الكتب العلمية، بيروت ) هـ٤٥٠: ت(الماوردي  بن محمد بن حبيب البصري  
   ١٩٩٩- هـ ١٤١٩

محيي الدين يحيى بن شرف النووي      : المؤلف .قواعد اإلسالم خالصة األحكام في مهمات السنن و      .٢٣
  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ ط بيروت– لبنان -مؤسسة الرسالة : الناشر) هـ٦٧٦: ت(

                محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي            : المؤلـف     روضة الطالبين وعمدة المفتـين     .٢٤
  عمـان  - دمـشق  -مي، بيـروت  المكتب اإلسـال  : الناشر زهير الشاويش : تحقيق)هـ٦٧٦: ت(
  م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة.

                   محمد بن أبي بكر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة                :المؤلف زاد المعاد في هدي خير العباد      .٢٥
  :الطبعـة   مكتبة المنار اإلسالمية، الكويـت     -مؤسسة الرسالة، بيروت      :الناشر )هـ٧٥١: ت(

  م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون 
 



– 

  )٣٠٣٦(

المكتبة : الناشر )هـ٢٧٥: ت( أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق         .المؤلف  سنن أبي داود   .٢٦
  صيدا، بيروت العصرية

: الناشـر ) هـ٣٠٣: ت(أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي        : المؤلف   السنن الكبرى  .٢٧
  ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة  بيروت–مؤسسة الرسالة 

 –للدكتور سعود بن إبراهيم الـشريم ، دار الـوطن           ) الشامل في فقه الخطيب والخطبة      (ب  كتا .٢٨
 م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٣  ١الرياض ط 

عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المـصري  : المؤلف  شرح الزرقاني على مختصر خليل   .٢٩
لكتب العلمية دار ا: الناشر عبد السالم محمد أمين: ضبطه وصححه وخرج آياته   )هـ١٠٩٩: ت  (

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢، ١ ط  لبنان–بيروت 
دار )هـ١٤٢١: ت(محمد بن صالح بن محمد العثيمين : المؤلف الشرح الممتع على زاد المستقنع    .٣٠

   هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢، ١ طدار ابن الجوزي: النشر
ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك           :  المؤلف . البن بطال  البخاريشرح صحيح    .٣١

  السعودية، الريـاض   -مكتبة الرشد   : دار النشر .أبو تميم ياسر بن إبراهيم    : تحقيق)هـ٤٤٩ :ت(
  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة

: المتوفى(محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا        : المؤلف  شرح مختصر خليل للخرشي    .٣٢
   . بيروت–دار الفكر للطباعة : الناشر)هـ١١٠١

) هـ٣٢١: ت(أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك الطحاوي         : المؤلف    ثارشرح معاني اآل   .٣٣
   م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ ،١ طعالم الكتب: الناشر

                  إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي          : المؤلـف    الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     .٣٤
  م١٩٨٧ - ـ  ه١٤٠٧، ٤ ط بيروت–دار العلم للماليين : الناشر )هـ٣٩٣: ت(

ـ ٣١١: ت  (أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح            : لمؤلف   ا   صحيح ابن خزيمة   .٣٥  )هـ
   بيروت–المكتب اإلسالمي : الناشر

محمد ناصر الـدين  : المحقق أبو داود : المؤلف   ضعيف سنن أبي داود-صحيح سنن أبي داود    .٣٦
 ١٩٩٨ - ١٤١٩: سنة النشر مكتبة المعارف: الناشر  األلباني

محمد ناصـر  : المؤلف صفة صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها   .٣٧
   الرياض–مكتبة المعارف للنشر والتوزيع : الناشر)هـ١٤٢٠: ت(الدين األلباني 

أحمد بن عبد   : جمع وترتيب  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء    : فتاوى اللجنة الدائمة المؤلف    .٣٨
  ق الدويشالرزا

  



 

 )٣٠٣٧(

الثانية، : الطبعة دار الفكر: الناشر لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي: المؤلفية  الفتاوى الهند .٣٩
   هـ١٣١٠

الحنبلـي   عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن       : المؤلف فتح الباري شرح صحيح البخاري     .٤٠
 - هـ ١٤١٧األولى،  : لطبعةا.  المدينة النبوية  -مكتبة الغرباء األثرية    : الناشر. )هـ٧٩٥: ت  (

   م١٩٩٦
محمد بـن   : المؤلف لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي      كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع       .٤١

مؤسـسة  : الناشر عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: المحقق)هـ٧٦٣: ت(مفلح الصالحي الحنبلي   
   مـ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األولى : ط الرسالة

دار :  الناشر،)هـ٧١١: ت(محمد بن مكرم بن على،  ابن منظور : لفالمؤ   لسان العرب: كتاب .٤٢
  هـ١٤١٤ -الثالثة : ،ط بيروت–صادر 

                        منـصور بـن يـونس بـن صـالح البهـوتى       : المؤلـف   . كشاف القناع عن مـتن اإلقنـاع    .٤٣
  دار الكتب العلمية: الناشر)هـ١٠٥١: ت (

: الناشـر )هـ٤٨٣: ت  (أبي سهل شمس األئمة السرخسي      محمد بن أحمد بن     : المؤلف المبسوط .٤٤
  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: تاريخ النشر:   بيروت–دار المعرفة 

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي        : المؤلف السنن الصغرى للنسائي  = المجتبى من السنن     .٤٥
الثانية، : الطبعة  حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية    : الناشر) هـ٣٠٣: ت(الخراساني، النسائي   

١٩٨٦ – ١٤٠٦  
عبـد  : المحقق)هـ٧٢٨: ت(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني        : المؤلف . مجموع الفتاوى  .٤٦

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، : الناشر . الرحمن بن محمد بن قاسم   
  م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن      : المؤلف))يعيمع تكملة السبكي والمط   ((المجموع شرح المهذب     .٤٧
  دار الفكر: الناشر)هـ٦٧٦: ت(شرف النووي 

عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز        : المؤلف   مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه اهللا         .٤٨
  محمد بن سعد الشويعر: أشرف على جمعه وطبعه )هـ١٤٢٠: ت(

: الناشر)هـ٤٥٦: ت( بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي علي بن أحمد: المؤلف المحلى باآلثار .٤٩
   . بيروت–دار الفكر 

زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  : المؤلف  مختار الصحاح  .٥٠
: الطبعـة   صـيدا  – الدار النموذجية، بيـروت      -المكتبة العصرية   : الناشر هـ٦٦٦: المتوفى(

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، 



– 

  )٣٠٣٨(

دار : لناشر ا)هـ١٧٩: ت(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني  : المؤلف   المدونة .٥١
  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ١ ط الكتب العلمية

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هـالل بـن أسـد            : المؤلف  مسند اإلمام أحمد بن حنبل     .٥٢
د عبد اهللا   : إشراف عادل مرشد، وآخرون   -شعيب األرنؤوط   : المحقق  )هـ٢٤١: ت(الشيباني  

  ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة . مؤسسة الرسالة: الناشر بن عبد المحسن التركي
ـ ٢١٩: ت(عبد اهللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهللا  الحميـدي             : المؤلف  مسند الحميدي  .٥٣ ) هـ

   م١٩٩٦، ١، ط  سوريا–دار السقا، دمشق : الناشر
: المؤلـف   ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           المسند الصحيح الم   .٥٤

 محمد فؤاد عبد الباقي   : المحقق )هـ٢٦١: ت(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        
  بيروت-دار إحياء التراث العربي : الناشر.

                   در الـشنقيطي   محمد األمين بن محمـد المختـار بـن عبـد القـا            : المؤلف  المصالح المرسلة  .٥٥
  هـ١٤١٠، ١: ط، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة: الناشر)هـ١٣٩٣: ت(

نحـو  : ت(أحمد بن محمد بن علي الفيـومي        : المؤلف المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      .٥٦
   بيروت–المكتبة العلمية : لناشر )هـ٧٧٠

ـ ٢١١: ت  (فع الحميري الصنعاني    عبد الرزاق بن همام بن نا     : المؤلف المصنف .٥٧ : الناشـر ) هـ
  . ١٤٠٣، ٢ ط  بيروت- الهند-المجلس العلمي

               مصطفى بن سـعد بـن عبـده الـسيوطي     : المؤلف  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى     .٥٨
  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢ ط. المكتب اإلسالمي : الناشر)هـ١٢٤٣: ت (

طارق : المحقق،)هـ٣٦٠: ت  (ان بن أحمد بن أيوب الطبراني       سليم: المؤلف   المعجم األوسط  .٥٩
  القاهرة-دار الحرمين : الناشر  عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، بن عوض اهللا بن محمد 

: النـشر    )هـ٣٦٠: ت(سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني     : المؤلف  المعجم الكبير  .٦٠
  .٢ ط  القاهرة–مكتبة ابن تيمية 

أبو محمد عبد الوهاب بن علي  : المؤلف »اإلمام مالك بن أنس   «ة على مذهب عالم المدينة      المعون .٦١
المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز  : الناشر) هـ٤٢٢: ت  (بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي      

   مكة المكرمة-
لشهير بابن قدامة موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، ا: المؤلف   المغني البن قدامة .٦٢

   .مكتبة القاهرة: الناشر)هـ٦٢٠: ت(المقدسي 
دار العاصمة، الرياض، : الناشر صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان: المؤلف.  الملخص الفقهي .٦٣

  هـ١٤٢٣األولى، : الطبعة المملكة العربية السعودية



 

 )٣٠٣٩(

               معـروف بالحطـاب    شمس الدين أبو عبد اهللا محمـد ال        ل مواهب الجليل في شرح مختصر خليل      .٦٤
  .١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٣ طدار الفكر: الناشر)هـ٩٥٤: ت (

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد    لالنهاية في غريب الحديث واألثر .٦٥
   .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية : الناشر ، )هـ٦٠٦: ت(الجزري ابن األثير 

ـ   .٦٦  عبـد العزيـز بـن محمـد بـن عبـد اهللا الحجـيالن         ة وأحكامهـا الفقهيـة  خطبـة الجمع
 مركز البحوث -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد : الناشر  األولى: الطبعة 

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣: تاريخ النشر  والدراسات اإلسالمية
ل األنصاري، وصالح السليمان محفوظ بن أحمد الكلوذاني، تحقيق إسماعي     : الهداية ألبي الخطاب     .٦٧

  . هـ، طبع في مطابع القصيم ١٣٩٠العمري، مراجعة ناصر السليمان العمري، الطبعة األولى 
أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا، الطبعة األولـى،           : المبدع في شرح المقنع البن مفلح        .٦٨

  ) . لبنان -بيروت ( طبع ونشر المكتب اإلسالمي 
احة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق محمد بـن عبـد   فتاوى ورسائل سم  .٦٩

  . هـ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٩٩الرحمن بن قاسم، الطبعة األولى 
محمد بن عبد اهللا تحقيق الشيخ عبد اهللا بن عبد : شرح الزركشي على مختصر الخرقي للزركشي    .٧٠

   .الرحمن الجبر طبع شركة العبيكان بالرياض
: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل للمـرداوي                 .٧١

 هـ، ١٣٧٦ الطبعة األولىمحمد الفقي،: عالء الدين أبي الحسن على بن سليمان تصحيح وتحقيق 
 ) . لبنان -بيروت ( دار إحياء التراث العربي 

 -بيروت  ( لخطيب الشربيني، الناشر دار الفكر      مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لمحمد ا        .٧٢
  ) .لبنان 

أبي بكر محمد بن أحمد، تحقيق د ياسين        : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي القفال          .٧٣
  .) األردن -عمان ( رسالة الحديثة  م، الناشر مكتبة ال١٩٨٨أحمد إبراهيم درادكة، الطبعة األولى 

  ) . لبنان -بيروت ( افعي ألبي حامد الغزالي، الناشر دار المعرفة الوجيز في فقه اإلمام الش .٧٤
أبي عمر يوسف بن عبد اهللا، تحقيق محمد محمد أحيد   : الكافي في فقه أهل المدينة البن عبد البر          .٧٥

  . هـ، الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ١٣٩٨ولد ماديك الموريتاني، الطبعة األولى 
  . مطبعة اإلدارةللقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي،/ الف اإلشراف على مذاهب الخ .٧٦
 ) . لبنان -بيروت ( محمد بن علي، دار القلم : نيل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاني  .٧٧
 هـ، مطبعة ١٣١٤أبي الوليد سليمان بن خلف، الطبعة األولى : المنتقى شرح موطأ مالك للباجي  .٧٨

 .السعادة بمصر 



– 

  )٣٠٤٠(

 -بيروت  ( علي بن أبي بكر، الناشر دار الكتاب العربي،         : وائد ومنبع الفوائد للهيثمي     مجمع الز  .٧٩
  ) .لبنان 

أحمد بن علي العسقالني، تصحيح سماحة الـشيخ  : فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر    .٨٠
 ) . لبنان -بيروت ( عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، الناشر دار المعرفة 

عامر : أبي بكر عبد اهللا بن محمد، تحقيق : ي األحاديث واآلثار البن أبي شيبه الكتاب المصنف ف .٨١
 ) الهند -بومباي ( مختار أحمد الندوي السلفي، الدار السلفية : العمري األعظمي، الناشر 

 -بيروت  ( علي بن أبي بكر، الناشر دار الكتاب العربي،         : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي       .٨٢
 ) .لبنان 

 -بيـروت  ( أبي زكريا يحيى بن شرف، دار الفكـر     : شرح النووي على صحيح مسلم للنووي        .٨٣
 ) .لبنان 

أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل، طبعت باألفست عن طبعة دار الكتب : صحيح البخاري للبخاري    .٨٤
 ) . لبنان -بيروت ( دار الكتب العلمية : العامرة باستانبول، الناشر 

محمد ناصر الدين، إشراف زهير الـشاويش، الطبعـة الثالثـة    : لأللباني ابن ماجه   صحيح سنن  .٨٥
مكتب التربية العربي لـدول الخلـيج العربـي         :  هـ، المكتب اإلسالمي بيروت، الناشر       ١٤٠٨

 .بالرياض 
محمد فؤاد عبد البـاقي، الطبعـة الثانيـة    : صحيح مسلم ألبي الحسين مسلم بن الحجاج، تحقيق         .٨٦

  ) . لبنان -بيروت ( ر إحياء التراث العربي دا:  هـ، الناشر ١٣٩٢
  )  لبنان -بيروت ( أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي، دار الفكر، : السنن الكبرى للبيهقي  .٨٧
عالء الدين علي بن عثمان، مطبوع بحاشـية الـسنن الكبـرى            : الجوهر النقي البن التركماني      .٨٨

 ) . لبنان -بيروت ( دار الفكر، : للبيهقي، الناشر 
 هــ، دار  ١٣٧٩محمد بن إسماعيل، الطبعة الرابعة : سبل السالم شرح بلوغ المرام للصنعاني        .٨٩

 ) . لبنان -بيروت ( إحياء التراث العربي 
: المتـوفى (علي بن عبد اهللا بن أحمد الحسني الـسمهودي           ل خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى     .٩٠

  محمد األمين محمد محمود أحمد / د: دراسة وتحقيق)هـ٩١١
 سماعيل بن عمر بن كثير القرشيإلالباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث   .٩١
 دار الكتب العلمية: الناشر أحمد شاكر: المحقق .٩٢
: سنة النـشر  المكتب اإلسالمي: الناشر محمد ناصر الدين األلباني: المؤلف أحكام الجنائز وبدعها .٩٣

١٩٨٦ - ١٤٠٦ 
 دار الراية: الناشر د ناصر الدين األلبانيمحم  لتمام المنة في التعليق على فقه السنة .٩٤



 

 )٣٠٤١(

حمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر العـسقالني            أل  الدراية في تخريج أحاديث الهداية     .٩٥
   بيروت–دار المعرفة : الناشر السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني: المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى(

مكتبـة  : مد ناصر الدين األلباني الناشرمح: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها    .٩٦
 ١٩٩٥ - ١٤١٥: سنة النشر المعارف

: المتوفى(أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم         : المؤلف مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه      .٩٧
              الثانيـة،  : الطبعـة   بيـروت  –دار العربيـة    : الناشر محمد المنتقى الكشناوي  : المحقق)هـ٨٤٠

   هـ١٤٠٣
أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي،        : المؤلف)سنن الدارمي (مسند الدارمي المعروف بـ      .٩٨

دار المغنـي   : الناشـر  حسين سليم أسد الداراني   : تحقيق)هـ٢٥٥: المتوفى(التميمي السمرقندي   
   - هـ ١٤١٢األولى، : للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعوديةالطبعة

عادل أحمد عبد   : تحقيق)هـ٣٦٥: المتوفى(حمد بن عدي الجرجاني      أل الالكامل في ضعفاء الرج    .٩٩
 -الكتـب العلميـة     : الناشر عبد الفتاح أبو سنة   : شارك في تحقيقه   علي محمد معوض  -الموجود
  م١٩٩٧هـ١٤١٨األولى، : الطبعة لبنان-بيروت

عـدد   يـت  الكو –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية     : صادر عن  الموسوعة الفقهية الكويتية   .١٠٠
ـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤من  : ( جزءاالطبعة ٤٥: األجزاء الطبعة الثانيـة،   : ٢٣ - ١األجزاء  )..  ه

   الكويت–دارالسالسل 
سـجاد   :تحقيق ابن العالء االنصاري االندربتي الدهلوي الهندي     : المؤلف الفتاوي التاتارخانيه  .١٠١

 هـ١٤٠٤: حسين حيدر اباد 
محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الـشوكاني            ل  السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار      .١٠٢

  الطبعة األولى: الطبعة دار ابن حزم: الناشر)هـ١٢٥٠: المتوفى(اليمني 
حمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري              أل  مختصر اختالف العلماء   .١٠٣

دار : الناشر عبد اهللا نذير أحمد   . د: المحقق)هـ٣٢١: المتوفى(المصري المعروف بالطحاوي    
 ١٤١٧الثانية، : الطبعة  بيروت–البشائر اإلسالمية 



– 

  )٣٠٤٢(

  



 

 )٣٠٤٣(

  
  
  

  
  

 
  ملخص البحث

  جمال القراء كتابهالسخاوي فياإلمام تعقبات تناول هذا البحث جمع ودراسة 
 ومعرفة لناسخ القرآن ومنسوخه اإليضاح في كتابه مكياإلمام على وكمال اإلقراء 

: أصوله واختالف الناس فيه، والتي كانت في العلم السابع فقط من كتاب السخاوي
وخ والناسخ ، دون بقية علوم الكتاب، وقد بلغت سبع مسائل الطود الراسخ في المنس

  .أصاب اإلمام السخاوي في ثالث منها
اإليضاح من أهم مصادر كتاب جمال القراء فقد أفاد منه : وتبين أن كتاب مكي

  .اإلمام السخاوي كثيرا 
ولإلمام السخاوي تعقبات على غيره من العلماء وفي علوم القرآن األخرى من 

   .الكتاب
  .وتضمن البحث الترجمة لإلمامين والتعريف بالكتابين 

 
 

 
  التفسير وعلوم القرآن أستاذ مساعد

  جامعة الطائف
 



– 

  )٣٠٤٤(

Abstract 
This research dealt with the collection and study of annotations made by 
Imam 
As-Sakhaawee's book: Jamal Al-Quraa' wa Kamaal al-'Iqraa' of Imam 
Makki in 
his book al’iydaha lnaskh alqraan wmnswkhh wm’arfah ’asawlh wakhtlaf 
alnas 
fyh, which was in the seventh science only of As-Sakhaawee's book: Toud 
Al 
Rasikh in mnswkhh and naskh without the rest of the science of the book 
where Imam al-Sikhawi has reached seven issues and dealt with three of 
them. 
It turns out that the book of Makki: al’iydaha is one of the most 
important 
sources of Jamal Al-Quraa' book, it was reported by Imam al-Sikhawi 
very 
much. 
Imam al-Sikhawi has the ability to deal with other scholars and other 
Qur'anic 
sciences 
The research included the biography of both Imams and an introduction 
both 
books. 

  



 

 )٣٠٤٥(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

  خئ حئ جئ يي ىي ني  ُّ :الحمد هللا رب العالمين القائل في محكم كتابه   
، وأشهد أن ال إله إال ]اإلسراء[   َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ

  نبيناحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أناهللا وحده ال شريك له، له الملك وله ال
 العقيق، إلى أو بطحان، إلى يوم كل يغدو أن يحب أيكم«:  القائلمحمدا عبده ورسوله،

 نحب اهللا رسول يا: فقلنا ،»رحم؟ قطع وال إثم، غير في ماوينكو بناقتين منه فيأتي
 وجل، عز اهللا كتاب من ينآيت يقرأ أو ، فَيعلَمالمسجد إلى أحدكم يغدو أفال«: قال ذلك،
 أعدادهن ومن أربع، من له خير وأربع ثالث، من له خير وثالث ناقتين، من له خير
والتابعين لهم بإحسان إلى  وعلى آله وصحبه يهوسلم وبارك عل اهللا  صل ،)١(»اإلبل من

  .يوم الدين
 زمان كلل صالح ثّر المعارف كثير العلوم محكم البيانكالم اهللا عز وجل  ف:وبعد

 َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل  ُّ : فقالهتكفل سبحانه بحفظ ومكان
ا عداه من الكتب التي أنزلها اهللا جل ـــــفهو الكتاب المهيمن على م،]الحجر[

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّ :وعال
 النجاة فجعل فيهوهو الكتاب الذي أنعم اهللا به على عباده، ]. ٤٨:المائدة[ َّ يثىث

  يي ىي مي خي حي جي يه ىهمه ُّ : اهللا تعالىقال  والنوروالفالح
وهو الكتاب ، ]إبراهيم[ َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 مي زي ري ٰى ين ىن  ُّ :الذي يسر اهللا فهمه وحفظه وتدبره، قال تعالى
 كالم اهللا العظيم بسنته  لنا رسولنا صلى اهللا عليه وسلمأوضحو ،]القمر [ َّ ىي  ني

 بما فصل فيها من األحكام، وفرق بها المنهج القويم، والصراط المستقيم، سلوكوكيفية 
الضياء والنور، وبهما النجاة من الغرور، وفيهما شفاء لما  بين الحالل والحرام، فهما

 .في الصدور
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ :وقد أمرنا اهللا عز وجل بتدبر آياته فقال تعالى

 لنستلهم هداياته وعظاته وفوائده ؛ فإن ؛ ]ص[ َّ زب رب  يئ ىئ نئ
الزال العلماء يعكفون ورا للخلق إلى قيام الساعة، ونزله هداية للبشرية وناهللا عز وجل أ

                                         
  )٢٥١(، رقم )٥٥٢/ ١( أخرجه مسلم في صحيحه )١(



– 

  )٣٠٤٦(

على كتاب اهللا تفسيراً وتعلماً وتعليماً وتدبراً ومدارسة للعمل به واالهتداء بهديه، 
ولتحقيق ذلك كان لهم االعتناء بالعلوم التي تُعين على فهم معانيه، ومن أولئك العلماء 

الذي جمع فيه موضوعات شتى )  وكمال اإلقراءجمال القراء ( في كتابهالسخاوياإلمام 
علم الناسخ والمنسوخ الذي هو من أهم : في علوم القرآن، ومن تلك الموضوعات

 لما يترتب على معرفته من الفهم الصحيح لكالم اهللا وخطابهموضوعات علوم القرآن 
  .والعمل بأحكامه

ة فدرسها وساق أقوال العلماء فيها  آيات قيل إنها منسوخ- رحمه اهللا–حيث أورد 
وناقشها، ومن أولئك العلماء الذين نهل من علمهم اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي من 

، حيث نقل عنه وأفاد منه وتعقب ) اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه(خالل كتابه 
  .اختياراته كغيره من العلماء 

  :فكان هذا البحث بعنوان
في باب  اإليضاح في مكياإلمام وي في جمال القراء على السخااإلمام تعقبات (

  )النسخ
 فقط مكياإلمام  جمال القراء على  كتابهالسخاوي فياإلمام تعقبات : مجال الدراسة

 الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ،: ما ورد في العلم السابع فيدون غيره من العلماء
أقف على بحث سابق متعلق بهذا ولم .  أو تفسير، دون بقية علوم الكتابنسخمن 

  .العنوان 
  :وفي هذا البحث حرصتُ على تحقيق األهداف التالية

جمع ودراسة الوقائع التي تعقب فيها اإلمام السخاوي اإلمام مكي في العلم  - ١
 .السابع

  .تحرير المسائل المختارة وبيان الراجح فيها  - ٢
  :ي   وتكمن أهمية الموضوع باإلضافة إلى ما سبق فيما يل

 .أن هذا الموضوع يتعلق بكالم اهللا تعالى وفهمه  - ١
أن العلم بالناسخ والمنسوخ من الموضوعات المهمة إذ يترتب عليه العمل  - ٢

 .باألحكام أو تركها
 . الوقوف على مناقشات العلماء وترجيحاتهم  - ٣
    .مصادرهما وتنوع العلمية الكتابين قيمة - ٤



 

 )٣٠٤٧(

  :وقد سرت في هذا البحث وفق الخطة التالية
 األهداف واألهمية وخطة البحث:  المقدمة، وفيها . 
 مقدمات بين يدي الموضوع: المبحث األول. 
 ترجمة موجزة لإلمامين مكي بن أبي طالب وعلي بن محمد : المطلب األول

  السخاوي
 جمال القراء( و) اإليضاح(التعريف بالكتابين : المطلب الثاني(  
 على اإلمام مكي قباته منهج اإلمام السخاوي في تع:  الثالثطلبالم.  
 على مكي في  )جمال القراء( في السخاويدراسة تعقبات: المبحث الثاني

 ).اإليضاح(
  تمهيد. 
 هل ] ٢١٩: البقرة[ َّ جع مظ حط مض  ُّ :قوله تعالى: المسألة األولى

 . ناسخة لما كان مباحا من شرب الخمرهي 
 مل خل حل  ُّ :في قوله تعالى) لعل ( معنى :  الثانيةالمسألة 
 ]المائدة[ َّ هل

 جغ مع جع مظ حط مض ُّ : هل قوله تعالى: المسألة الثالثة 
دالة على التحريم أم ] ٢١٩: البقرة[ َّ مفخف حف جف  مغ

 الكراهة؟ وهل هي محكمة أم منسوخة ؟
 جم يل ىل مل خل  ُّ :هل قوله تعالى:  الرابعة المسألة 

قوله عز ناسخة ل ]٢٣٤: البقرة [َّ جنيم ىم مم  خم حم
  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّ :وجّل
 ]٢٤٠: البقرة [ َّ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 جخ مح جح  ُّ :القول بالنسخ في قوله تعالى: ة الخامسةالمسأل 
 ] الفرقان[ َّ حس جس مخ

 ىك مك لك اك يق ىق ُّ  : القول بالنسخ في قوله تعالى: السادسةالمسألة 
  ]٩: األحقاف[ َّ مليك

 وجّلفي   القول بالنسخ: السابعة المسألة يي ىي مي خي ُّ  :قوله عز  
   ]الذاريات[ َّ ٰر ٰذ



– 

  )٣٠٤٨(

  الخاتمة. 
 المراجع. 
 الفهرس.  

  :وسأدرس هذه التعقبات وفق المنهج اآلتي 
 ) .قول مكي المعقب عليه(أذكر قول مكي بنصه تحت عنوان  - ١
 ) .تعقيب السخاوي(أورد نص كالم السخاوي تحت عنوان  - ٢
 .تحرير المسألة وذكر األقوال واألدلة  : الدراسة - ٣
 . أعقب بالترجيح إن ظهر لي الراجح  - ٤
 .كر فائدة أو فوائد من المسألة أختم بذ - ٥
االعتماد على كتب الناسخ والمنسوخ وتفسير الطبري وابن عطية والقرطبي  - ٦

وابن عاشور والشنقيطي، وغيرهم أحياناً، ومن ليس له ترجيح منهم في 
 .المسألة ال أذكره

أسأل اهللا عز و جل أن يوفقني للصواب وأستغفر اهللا من الخطأ وأن ينفع بهذا البحث 
 وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .ة كتابهأن يستعملنا في خدمو

  . والتابعين 



 

 )٣٠٤٩(

  مقدمات بين يدي الموضوع: المبحث األول
  طالب وعلي بن محمد السخاوي أبي ترجمة موجزة لإلمامين مكي بن: المطلب األول

  )١(طالب القيسي أبي بن ترجمة اإلمام مكي: أوالً
 القيسي مختار محمد بن حموش طالب أبي بن مكي محمد أبو قرئالم العالمة: هو

 علوم عليه اللغوي شيخ األندلس غلبت النحوي مسكناً، القرطبي األصل القيرواني
 كان: المقرئ مهدي بن أحمد عمر أبو صاحبه قال عنه. فيها الراسخين من فكان القرآن
 الدين جيد والخُلُق، الفهم نحس والعربية، القرآن علوم في التبحر أهل من اهللا رحمه

 عالماً السبع، للقراءات مجوداً لذلك، محسناً القرآن، علوم في التأليف كثير والعقل،
 مصر إلى ورحل بها ونشأ بالقيروان، مئة وثالث وخمسين خمس سنة ولد بمعانيها،
 رجع ثم علمائها، أكابر من بمكة وسمع متوالية، حجج أربع وحج بها وأقام وإلى مكة

 ثالث سنة وفي القيروان، بلده إلى عاد ثم وأخذ عن علمائها، مصر إلى فوصل مكة من
 لإلقراء في المسجد الجامع وجلس قرطبة االندلس فدخل إلى رحل وثالثمئة وتسعين

   .مات أن إلى ذلك على فأقام علمه، ونشر
 الفقه، في دايةاله وله التفسير، في النهاية بلوغ إلى الهداية أشهرها: كثيرة تصانيف وله

 الفارسي، علي ألبي القراءات في الحجة ومنتخب السبع، القراءات وجوه عن والبيان
القراءات،  في والتبصرة القرآن، أحكام واختصار. األعشار عدد في االختالف وكتاب

 .والمنسوخ وغيرها  الناسخ في واإليضاح ومنسوخه، القرآن ناسخ في وااليجاز
 ابن عدي أبي على بمصر القابسي، وتال الحسن وأبي يد،ز أبي ابن: عن وقد أخذ
 األدفوي، علي بن محمد :طاهر، وسمع من وولده غلبون، بن الطيب وأبي اإلمام،
 أحمد بن ومحمد سهل، بن اهللا عبد: منهم خلق عليه  تال.وِعدة المكي، فراس بن وأحمد

  .عتاب بن محمد أبو باإلجازة عنه وروى مطرف، بن
 وقد وأربع مائة وثالثين سبع سنة المحرم من خلتا لليلتين السبت يوم بقرطبة توفي
  .الثمانين، غفر اهللا له ورحمه  على أناف

                                         
  ).٢٣٢/ ١٣ (النبالء أعالم  ، وسير)٥٦٩/ ٩(، وتاريخ اإلسالم ) ٢٧١٢/ ٦(معجم األدباء : انظر) ١(



– 

  )٣٠٥٠(

  )١(محمد السخاوي  بن ترجمة اإلمام علي: ثانياً
 بن محمد بن علي الحسن أبو الدين علم واألدباء القراء شيخ العالمة اإلمام هو الشيخ،

  .دمشق نزيل الشافعي السخاوي المصري الهمداني عطاس بن الصمد عبد
 في بارعا لها مجودا وعللها بالقراءات عالما مفتيا فقيها لغويا نحويا لبيبا أديبا كان

  .وخمسمائة وخمسين ثمان سنة حدود في مصر ديار من سخا ببلدة  مولده.التفسير
 قراءلإل القراء، وتصدر عليه وتكاثر صيته وبعد الكثير وروى وأفاد وأقرأ صنف

  .ذلك وغير العربية، وعلم والحديث القرآن عليه وقرأوا إليه، الناس وأقبل بجامع دمشق
 الحرمة، وافر الناس، إلى محببا األخالق، حسن دينا، وفضائله علومه سعة مع وكان

  .ونشره العلم إال شغل له ليس للتكلف، مطرحا
 القاسم أبي على العزيز قرآنال وقرأ الشافعي، مذهب إلى انتقل ثم المذهب، مالكي وكان

 عليه فقرأ الكندي؛ الحسن بن زيد اليمن أبا ولزم دمشق للسبعة، وقدم الشاطبي قرة بن
  . الكتب من وغيرها واللُّمع واإليضاح سيبويه كتاب منه وسمع للسبعة القرآن
 الجيوش أبي من وبمصر عوف، بن الطاهر أبي ومن السلفي، طاهر أبي: من وسمع

  .ياسين وغيرهم بن وإسماعيل البوصيري، القاسم وأبي لي،ع بن عساكر
 ابن الدين ورشيد شامة، أبو الدين وشهاب األنصاري، الفتح أبو الدين شمس: عليه تال
  .الزواوي، وغيرهم  الدين وزين الدر، أبي

 ومحمد المعلم، بن والرشيد كثير، ابن والجمال الفارقي، الدين زين الشيخ: عنه وحدث
  .الفزاري، وآخرون  الدين شرف والخطيب الدقيقي، قايماز بن

 كشف إلى الوسيلة "وكتاب ،"القصيد شرح في الوصيد فتح كتاب: "منها كتبا وصنَّف
 - عنه اهللا رضي-  عثمان مصحف رسم في الشاطبي نظمها التي القصيدة شرح" العقيلة

 علوم يتضمن" قراءاإل وكمال القراء جمال"، و" المفصل شرح في المفضل "وكتاب ،
 وكل آياته وعدة القرآن وتجزئة واإلعجاز والمنسوخ والناسخ التجويد من العزيز القرآن

 أحاجي شرح يتضمن" األحاجي تفسير في الدياجي تنوير "وكتاب. به يتعلق ما
  ".المناسك معرفة في الناسك تحفة "وكتاب الزمخشري،

  . رحمه اهللا وغفر لهوستمائة، وأربعين ثالث سنة أخر في بدمشق توفي
                                         

                  األلقـاب  معجـم  فـي  اآلداب  ، ومجمـع   )١٢٢/ ٢٣ (النبالء مأعال  ، وسير  )٢١/ ٤ (الجمان قالئد: انظر) ١(
)٥٤٠/ ١(   



 

 )٣٠٥١(

  التعريف بالكتابين باختصار: المطلب الثاني
)  ومعرفة أصوله واختالف الناس فيهاإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (كتاب : أوالً

  لإلمام مكي  
يحتوي الكتاب على مقدمة بين فيها أهمية النسخ ومميزات كتابه، ثم ذكر عشر مقدمات 

آليات التي قيل فيها نسخ من سورة البقرة حتى سورة في أصول النسخ، وختم بإيراد ا
  .الغاشية

  : وتضمنت المقدمة يما يلي
 يسع كل من الفهو علم : (  أكد على أهمية علم ناسخ القرآن ومنسوخه، فقال - ١

  .)١ ()من علوم الديانة جهلهتعلق بأدنى علم 
 . ما تفرق وجمع  كتب المتقدينبعتَتَ - ٢
 . واستدرك قد ونمن سبقه وزاد وعقبعنقل  - ٣
 .صول  فجمع منها مقدمات الناسخ والمنسوخاألتتبع كتب  - ٤

بعد المقدمة شرع في ذكر عشر مقدمات في أصول النسخ جعلها في عشرة أبواب 
، جوازه، وما ال يجوز نسخه وما يجوز،  حقيقة النسخ وكيفيتهمعنى النسخ،: شملت

ومنسوخاً، الفرق بين النسخ أقسام المنسوخ، أقسام الناسخ، ما يجوز أن يكون ناسخا 
والتخصيص واالستثناء، شروط الناسخ والمنسوخ، القول الجامع لمقدمات الناسخ 

 .والمنسوخ 
    ومما تناوله تحرير تعريف النسخ لغة مع بيان عالقته بالمعنى االصطالحي، كما 

وبات الحدود والعقو و الفرائض واألوامر والنواهي كاألحكامحدد ما يجوز فيه النسخ 
   . المحضة األخبارك ه ال يجوز نسخماو، من أحكام الدنيا

المتقدين،  كتب ثم ساق بعد ذلك وقائع النسخ في مئتي آية قيل إنها منسوخة جمعها من
  . صفحة تقريباً ٣٠٠فحررها واستدرك على من سبقه، استغرقت 

كالموطأ كتب التفسير يتقدمها جامع البيان ، وكتب الحديث : ومصادره في الكتاب
وكتب الناسخ والمنسوخ مثل كتاب النحاس، وكتب أصول الفقه والفقه وأحكام القرآن 

 .وغريب القرآن واللغة والنحو

                                         
   .٣٩ اإليضاح ص )١(



– 

  )٣٠٥٢(

يقع الكتاب في جزء واحد، حققه الدكتور أحمد حسن فرحات، وطبعته جامعة اإلمام 
 محمد بن سعود اإلسالمية ودار المنارة، وطبعة دار الكتب العلمية تحقيق كريمة

  . صفحة تقريباً ٤٠٠المزودي، ويقع في 
   السخاويلإلمام) جمال القراء وكمال اإلقراء: (كتاب: ثانياً

 هذا: ( ، قال السخاوي في مقدمتهمن أهم الكتب المصنفة في علوم القرآنهذا الكتاب 
ها كتاب األمة هذه بأيدي ما أجّل وإنلها الواصف ودنياها، دينها بمصالح الناطق رب 

الذي  فنونه الرسوم وأجّل بسبيل، منه كان ما العلوم أشرف وإن وعقباها، أوالها مراشد
 األلباب يشرح ما علومه من الكتاب هذا وفي والتفضيل، التقديم في الدرجات أعلى هي

 دعت ما ويمنحهم العناء، من ويريحهم الغنى، ويفيدهم المنى وينيلهم الطالب، ويفرح
  )١(. »اإلقراء وكمال القراء  جمال «كاسمه فهو تناء،االع بأيسر لهم الحاجة اليه

والتي قسمها إلى عشرة علوم رئيسة   علوم القرآن عدداً من موضوعات فيهتناول وقد 
  :ذكر فيها اختالف العلماء وأقوالهم وأراءه وتعقباته على من سبقه ، وهذه العلوم هي

ه ما يتعلّق بأول ما ذكر في: نثر الدرر في ذكر اآليات والسور: العلم األول - ١
 .نزل من القرآن، وأسماء القرآن، وألقاب السور، وغير ذلك

ذكر فيه قضية إعجاز : اإلفصاح الموجز في إيضاح المعِجز: العلم الثاني - ٢
 . القرآن

منازل اإلجالل والتعظيم في فضائل القرآن العظيم، تحدث فيه : العلم الثالث - ٣
 .اب حملة القرآن ، ومسائل أخرىعن فضل القرآن جملة وفضائل السور وآد

تجزئة القرآن، تحدث عن معنى  الحزب والورد، وتحزيب :  العلم الرابع - ٤
 .القرآن 

في ذكر عدد آيات القرآن وحروفه : أقوى العدد في معرفة العدد: العلم الخامس - ٥
 .وكلماته

الشاذة، تناول فيه معنى الشاذ، وحكم األخذ بالقراءة : ذكر الشواذ: العلم السادس - ٦
 .وتواتر القرآن وبعض الشبهات والرد عليها

توسع فيه  الموضوع الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ، هذا: العلم السابع - ٧
اإلمام السخاوي وأجاد، حيث أودع فيه خالصة فكره وثمرة جهده، تطرق فيه 

                                         
  )١٠٠/ ١ (الحق عبد ت اإلقراء وكمال القراء جمال) ١(



 

 )٣٠٥٣(

 التخصيص وبين بينه والفرق النسخ، وحكمة والمنسوخ، الناسخ إلى تعريف
،  األخبار ال في األحكام والمدني، ووقوع النسخ في المكي وضابط اءواالستثن

ذكر العلماء فيها نسخ مرتبة على سور  التي وقائع النسخ ذكر في شرع ثم
القرآن بسط القول فيها وأيد من وافقه في الحكم ، وتوقف في وقائع لم يتبين له 

 .لتهفيها الراجح، ورد قول من خالفه وفند قوله وأجاب عن أد
ذكر فيه ما يتعلق بالقراءة واإلقراء وأحوال . مراتب األصول وغرائب الفصول - ٨

القراء والتعريف بهم، واألدلة على مدارسة القرآن، وتسبيع ابن مجاهد وما 
 .بعده من القراء

تناول معنى التجويد والتحقيق . مناهج التوثيق إلى معرفة التجويد والتحقيق - ٩
ة القرآن ، وبعض أحكام التجويد وما يجب على والـمحدث من الناس في قراء

 .قاريء القرآن 
بين أهمية الوقف واالبتداء وأقسامهما . علم االهتداء في معرفة الوقف واالبتداء -١٠

 .وأحكامهما، ثم ختم بذكر أدعية ختم القرآن 
  :وقد تنوعت مصادر اإلمام السخاوي في كتابه على النحو اآلتي

امع البيان للطبري، ومجاز القرآن ألبي عبيد ، وتفسير ج: ففي التفسير اعتمد على
  .الزمخشري

فضائل القرآن والقراءات ألبي عبيد القاسم بن سالم، : وفي علوم القرآن رجع إلى
وكتاب المصاحف لعبداهللا بن أبي داود، وإيضاح الوقف واالبتداء ألبي بكر بن 

 لمكي بن أبي طالب، والبيان األنباري، والناسخ والمنسوخ لهبة بن سالمة، واإليضاح
في عد آي القرآن والمكتفى في الوقف واالبتداء والموضح لمذهب القراء وثالثتهم ألبي 

  .عمرو الداني، واإليضاح وغاية االنشراح ألبي علي األهوازي 
  .كتاب سيبويه ، والمسائل الحلبية ألبي على الفارسي : وفي اللغة كان من مصادره

تحقيق الدكتور علي بن حسين لدين، وله عدة تحقيقات منها ويقع الكتاب في مج
، مكتبة التراث بمكة المكرمة ، عن هـ١٤٠٨ عام  األولىالبواب ، صدرت الطبعة

هـ ١٤١٩صدرت هذه الطبعة عام ، األستاذ عبدالحق عبدالدايم سيف القاضيوتحقيق 
وقد طبع في ري، وتحقيق الدكتور مروان الظفي .عن مؤسسة الكتب الثقافية في لبنان



– 

  )٣٠٥٤(

،  هـ١٤١٣الطبعة األولى ـ .عبد الكريم الزبيدي . دوتحقيق .دار المأمون في دمشق
 .دار البالغة بيروت عن 
  .على اإلمام مكي منهج اإلمام السخاوي في تعقباته :  الثالثطلبالم

اإليضاح لناسخ القرآن (أفاد اإلمام السخاوي من كتاب اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي 
 وصرح بالنقل عنه نقل عنه كثيرافقد )  ومعرفة أصوله واختالف الناس فيهومنسوخه

أحيانا ينقل عنه وال أغلب نقوالته وعقّب عليه في بعضها ، ووافقه في في بعضها، و
  .يعزو له

  : وهذه اإلفادة تتلخص فيما يلي
 النقل عن مكي مع العزو إليه والتصريح باسمه، ويكون في الغالب إذا كان - ١

عند الحديث عن النسخ في قوله : معترضاً على قوله، وذلك في مواضع منها
 جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص حص  ُّ :تعالى

 بن مكي قول سياق وهذا: قال] ٢١٩: البقرة[ َّ مفخف حف جف  مغ
  )١ (.ثم عقّب عليه . " والمنسوخ الناسخ في بالموضح "المسمى كتابه في طالب أبي

 ٰذ  يي ىي مي خي  ُّ :وجل عز خ في قولهونقل عنه عند الكالم على النس
في  بالقتال باألمر منسوخة إنها اآلية هذه في الظاهر: مكي  قال.]الذاريات[ َّ ٰر

  )٢ (.براءة 
  قال.]الفرقان[ َّ حس جس مخ جخ مح جح  ُّ :وجّل عز قوله وعند
  )٣ (.نسخه يجوز الذي الخبر من فهو خبراً، كان وإن هذا، إن: اآلية هذه في مكي
صرف أو اختصار بدون التصريح باسمه وهذا إذا كان يوافق قوله ينقل عنه بت - ٢

: وجّل عز قوله في -:وقالوا: قال السخاوي: غير مخالف له، ومن تلك المواطن
 ابن عن ذلك وحكوا الزكاة بفرض منسوخة هي ]٢١٩: البقرة[ َّ مك لك خك ُّ 

  .عباس

                                         
  )٦١٥/ ٢ (اإلقراء وكمال القراء  جمال)١(
  )٨٤٤/ ٢ (المرجع السابق) ٢(
   )٧٧٥/ ٢ (المرجع السابق) ٣(



 

 )٣٠٥٥(

. شيء كل من اليسير هو: طاووس  وقال.نقصه المال في يظهر ال الذي  القليل:والعفو
 الصدقة: العفو: مجاهد وقال. اقتارا وال إسرافا يكون  ما:العفو: وعطاء الحسن وقال
   )١ (.قتادة قال وكذلك ، المال من طاب ما: العفو: الربيع وقال. غني ظهر عن

: البقرة[ َّ زثرث يت ىت نت  مت زت  ُّ :وجّل عز وعند قوله
 عن مسكينا وأطعم أفطر شاء ومن صام ءشا من وكانوا منسوخة، إنها: قيل :قال] ١٨٤

 َّ خئحئ  جئ يي ىي ني  ُّ :وجّل عز بقوله ذلك نسخ ثم يوم، كل
 )٢(]١٨٥: البقرة[

يبدأ بذكر قول مكي بنصه أو بنحوه، ثم يعقّب عليه وينتقده ، ثم يذكر رأيه في  - ٣
 .المسألة مع األدلة

   .- بإذن اهللا-تعقبه ونقده في سبعة مواضع نبينها في الدراسة  - ٤
 :صيغ تعقبات السخاوي على مكي بن أبي طالب  - ٥

 .كالم ال وجه له  -  أ
 .ال حاصل له   - ب
 .ليس بصحيح   - ت
 : ... .وأطرف من هذا قوله  - ث
 .استفهام التعجب واإلنكار   -  ج
 ... .وزعموا  -  ح
 )٣ (.وهذا الموضع من أقبح ما ذكروا في كتاب اهللا عز وجل   -  خ

  

                                         
   .١٤١اإليضاح ص : ، وانظر٦١٩/ ٢  ابقالمرجع الس) ١(
  .١٢٥اإليضاح ص : ، وانظر) ٦٠٥/ ٢ (المرجع السابق) ٢(
  . ستأتي في دراسة الوقائع )٣(



– 

  )٣٠٥٦(

 في مكياإلمام راء على السخاوي في جمال الق اإلمام دراسة تعقبات : ثانيالمبحث ال
   .في باب النسخ اإليضاح

  تمهيد
  )١(: التعقيب تعريف

. غيره بعد وإتيانه شيء تأخير على يدل صحيح أصل والباء والقاف العين) عقب (
 مضى إذا والنهار الليل بمنزلة يخلف، خلف كقولك عقيبه، فهو شيئا يعقب شيء وكل

 جاء إذا ويعقبان،. صاحبه عقيب نهمام واحد كل عقيبان، وهما. اآلخر عقب أحدهما
  . الليل النهار وعقب النهار الليل عقب فيقال النهار، ذهب الليل

قُولُونيو :ِقبع لَيالسلعة تلك في ع ،قَبأدركني فيها َأي ع كرةُ. دِقبالتَّعو :كرالد.  
. أيضا وتَعقَّب ، ندما أمره من قَبواستَع ، شرا أو خيرا من ِفعِلِه فالن استَعقَب: ويقال

 ، كشر أو كخير األمر عِقب ستجد: ويقولون. أثره تتبعتُ أي فالن، صنع ما وتَعقَّبتُ
  .نحوه  أو حٍق طلب في إنساٍن عِقب يتتبع الذي:  والمعقِِّب.العاقبة وهو

 بعد الشيء إلى الرجوعو البدء، بعد العود العرب، كالم في" التعقيب"فإن: وقال الطبري
  . فيدخل فيه التفحص والتدبر واالقتفاء )٢(. عنه  االنصراف

تكرار النظر في الكالم وتفحصه وتدبره إلثباته أو : ونستطيع أن نعرف التعقيب بأنه
  .رده بالكلية أو بعضه

ناسخة لما كان مباحا من هل هي ) فيهما إثم كبيرقل :( قوله تعالى :  األولىالمسألة
   .رب الخمرش

  : المعقب عليه مكيقول
أكثر العلماء على أنها ناسخة لما كان مباحا من شرب الخمر؛ ألنه تعالى : قال مكي

 نت مت زت رت ُّ : أخبرنا أن في الخمر إثماً، وأخبرنا أن اإلثم محرم بقوله تعالى
فنص على ] ٣٣: األعراف[ َّ يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت

رب الخمر إثماً، فهي محرمة بالنص الظاهر الذي ال أن اإلثم محرم، وأخبر أن في ش
مر٣(.كثيره فقليله حرام، كلحم الخنزير والميتة والدم: إشكال فيه، وما ح(  

                                         
    .)٧٧/ ٤ (اللغة  ، ومقاييس)١٧٨/ ١ (العين: انظر) ١(
   .)٣٨٤/ ١٦ (  البيان جامع) ٢(
  .١٦٦اإليضاح ص)  ٣(



 

 )٣٠٥٧(

  :سخاويتعقيب ال
 قوله أنها ناسخة لما - وأقول مستعينا باهللا: بعد أن أورد السخاوي كالم مكي السابق قال
  . عز وجّل أنزل إباحتها، ثم نسخ ذلككان مباحا من شرب الخمر يلزم منه أن اهللا

وإنما كانوا مسكوتا عنهم في شربها جارون ! ومتى أحّل اهللا عز وجّل شرب الخمر؟
على عادتهم، ثم نزل التحريم، كما سكت عنهم في غيرها من المحرمات إلى وقت 

  .التحريم
ميتة في غير الكل في التحريم، كما جاء تحريم ال: وهذه اآلية، وما ذكر من اآليات

  )١(.آية
  :الدراسة

إنها ناسخة : يقرر السخاوي بأن اآلية دالة على تحريم الخمر، واعترض على من قال
  .لما كان مباحاً من شرب الخمر

عن بعض ه  حكالم يقل به مكي بل -بأن اآلية ناسخة ِلما كان مباحاً- هذا القول و
هذه اآلية ناسخة لما كان : اءقال جماعة من العلم: ومنهم النحاس حيث قال ء،العلما

ومن أهل النظر من :  فقال أبو علي الفارسي وتبع النحاس)٢(.مباحا من شرب الخمر
  داللة على ] ٢١٩: البقرة[ َّ جع مظ حط مض خض  ُّ :يذهب إلى أن قوله جل وعز

 َّ يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  ُّ :تحريمها لقوله
فوجب أن يكون  َّ جع مظ حط مض خض ُّ :  فقد حرم اإلثم، وقال] ٣٣: األعراف[

  )٣ (.محرماً
ليس هذا النظر بجيد؛ ألن :  السابق علي الفارسييأب  كالم معقباً على ابن عطيةقال

  )٤(. اإلثم الذي فيها هو الحرام، ال هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر
 من كتابه  في أكثر من موضعهديأكومما يدل على أن القول بالنسخ لم يقل به مكي ت

  . أن نسخ ما قبل اإلسالم ال يسمى نسخاً ؛ ألنه لم ينسخ قرآناً )اإليضاح(

                                         
 )٦١٦/ ٢(جمال القراء وكمال اإلقراء )  ١(
  ، )١٤٦: ص ( للنحاسالناسخ والمنسوخ)  ٢(
 )٣٠٨/ ٢(الحجة للقراء السبعة )  ٣(
 )٢٩٤/ ١ (الوجيز المحرر)  ٤(



– 

  )٣٠٥٨(

وكان يجب أال يدخل هذا في الناسخ والمنسوخ؛ ألنه لم ينسخ قرآناً إنما نسخ ما : فقال
وكان حق هذا أال يدخل في الناسخ : وقال. كانوا عليه، وأكثر القرآن على ذلك
قرآن كله أو أكثره ناسخ لما كانوا عليه من أديانهم والمنسوخ ألنه لم ينسخ قراناً، ألن ال

 في آخر كالمه أن آية البقرة منسوخة بآية هذكر باإلضافة إلى .)١(التي لم يأمر اهللا بها 
   .)٢(المائدة

وأما قول السخاوي أن اآلية دالة على التحريم فأقوال السلف من الصحابة والتابعين تدل 
ة وأن آية البقرة لم تكن ناسخة، فلذا التمسوا بعد على أن الخمر حرمت بآية المائد

ن أن اإلثم المذكور فيها نزولها بياناً شافياً، وشربها أناس للمنافع، واعتبر آخرو
  .للكراهة

ن لنا في الخمر بيانا اللهم بي: لما نزل تحريم الخمر قال: فعن عمر بن الخطاب قال
 مض خضحض  جض مص خص حص  ُّ :شافيا، فنزلت هذه اآلية التي في سورة البقرة

اللهم بين : فدعي عمر فقرئت عليه، فقال:  قال] ٢١٩: البقرة[ َّ جع مظ حط
 يي ىي ني مي  ُّ :لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت اآلية التي في سورة النساء

 صلى اهللا عليه -فكان منادي رسول اهللا ] ٤٣: النساء[ َّ مئ خئ  حئ جئ
صالة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه،  إذا أقام الصالة نادى أن ال يقربن ال- وسلم 

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت اآلية التي في المائدة، فدعي عمر : فقال
 ]المائدة[ َّ حي جي يه ىه  ُّ :فقرئت عليه، فلما بلغ

 )٣(. فقال عمر انتهينا، انتهينا: قال

                                         
  .٣٦٨، ص ٢٧٨، ص ٢٦٦ ، ص ٣٠٨ صاإليضاح) ١(
  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص ﴿ :آية البقرة قولـه تعـالى     ) ٢(

 مق حق مف خف حف جف ﴿:، وآيـة المائـدة قولـه تعـالى        ]٢١٩: البقرة[ ﴾ مفخف حف جف
 جم يل ىل  مل خل هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم
  ]المائدة[ ﴾حي
، والترمذي  )٣٦٧٠(رقم  ) ٥١٤/ ٥(، وأبوداود في السنن     ) ٣٧٨(رقم  ) ٣٢٢/ ١(أخرجه أحمد في المسند     )  ٣(

الحاكم ووافقه ، وصححه )٥٠٣١(رقم ) ٦١/ ٥(، والنسائي في السنن الكبرى )٣٠٤٩(رقم  ) ٢٥٣/ ٥(في السنن   
 )٣١٠١(رقم ) ٣٠٥/ ٢(الذهبي في المستدرك 



 

 )٣٠٥٩(

 َّ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  ُّ : قالوعن ابن عباس
 مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص حص   ُّ ] ٤٣: النساء[

 مق حق مف  ُّ :المائدة في نسختها، َّ مفخف حف جف  مغ جغ
    )١ (اآلية] ٩٠: المائدة[ َّ حل جل مك لك خك حك جك

 مظ حط مض خضحض  جض مص خص حص    ُّ :لما نزلت: وعن سعيد بن جبير قال
 ، وشربها قوم َّ جع مظ حطُّ : فكرهها قوم لقوله َّ جغ مع جع

  )٢(... ،َّ جغ مع  ُّ:لقوله
لما نزلت هذه اآلية : َّ خضحض  جض مص خص حص   ُّ  :وقال مجاهد في قوله

 :وعنه أيضاً". سورة المائدة"شربها بعض الناس وتركها بعض، حتى نزل تحريمها في
   )٣(. هذا أول ما ِعيبت به الخمر:  ، قالَّ جع مظ حط مض ُّ

قال القرطبي بعد أن ذكر قول  )٤(. اهللا الخمر بهذه اآلية ولم يحرمهاذم: وقال قتادة
    )٥ (.كثر المفسرينوعلى هذا أ: قتادة

وأكثر السلف على أن الحرمة : أورد أبو منصور الماتريدي القولين في اآلية  ثم قالو
  )٦(.َّ خك حك جك مق حق مفُّ :فيهما ليست بهذه اآلية، ولكن بقوله

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  ُّ :قال الشنقيطي بعد أن ذكر قول اهللا تعالى
 حيحالص أن عرفت وإذا:] النحل[ َّ رث يت ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب
 هذه أن فاعلم تحريمها قبل بالخمر األمة هذه على امتن اهللا وأن الجمهور، مذهب هو

 هذه بعد نزلت آيات ثالث وهي الخمر، تحريم بينت مدنية آيات بعدها نزلت مكية، اآلية
  .الخمر إباحة على الدالة اآلية

                                         
، وأخرجه  )  ٢٠٤٥( رقم   )٣٨٩/ ٢  (حاتم أبي ابن تفسير، و )٢٤٨/ ١(الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سالم      )  ١(

  .، وحسنه األلباني )١٧٣٢٥( رقم )٤٩٥/ ٨ (الكبرى ، والبيهقي في السنن) ٣٦٧٢  (٥/٥١٥ أبو داود في سننه
  )٣٣٠/ ٤( البيان جامع)  ٢(
 )٣٣٥/ ٤(جامع البيان : القوالن في)  ٣(
 )٣٣٥/ ٤(، وفي جامع البيان )٣٥: ص(الناسخ والمنسوخ : قول قتادة في)  ٤(
 )٦١/ ٣(تفسير القرطبي )  ٥(
 ) .٧٦: ص(، كما ذكرها ابن الجوزي في نواسخ القرآن )١١٧/ ٢(تفسير الماتريدي )  ٦(



– 

  )٣٠٦٠(

 بالتحريم، هافي يجزم ولم ومفاسدها، معائبها بعض فيها ذكر التي البقرة آية: األولى
 مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص حص   ُّ : تعالى قوله وهي
 فيها، الذي لإلثم قوم تركها نزولها وبعد  ،َّ مفخف حف جف  مغ جغ

  .فيها التي للمنافع آخرون وشربها
 يصحو التي األوقات دون الصلوات، أوقات في تحريمها على الدالة النساء آية: الثانية
 صالة بين وما الصبح، وصالة العشاء صالة نبي كما الصالة، وقت قبل الشارب فيها

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّ : تعالى قوله وهي الظهر، وصالة الصبح
   .اآلية]٤٣: النساء [َّ مئ

 حف جف  ُّ :تعالى قوله وهي باتا، تحريما تحريمها على الدالة المائدة آية: الثالثة
 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
  )١ (. َّ حي جي يه ىه  ُّ :قوله إلى ، َّ هل مل خل

 تبين أنها لم تكن ناسخة لما كان مباحاً قبل اإلسالم، ولم تدل على التحريم بل ما سبقِلو
 عداد من وهذا: قال ابن عاشور  .، واآلية الدالة على التحريم آية المائدةالكراهة
 عليها كان التي األحوال إصالح إلى يرجع مما السورة هاته في بينها التي األحكام
  )٢( .الجاهلية  في الناس

  :من فوائد المسألة
 . يشترط في المنسوخ أن يكون حكماً شرعياً ثابتاً - ١
  .ذم ونبذ أعمال الجاهلية وما كان قبل اإلسالم ال يسمى نسخاً  - ٢

  َّ مل خل حلُّ: في قوله تعالى) لعل ( معنى :  الثانيةالمسألة
  :  المعقب عليهقول مكي
" لعل"و. َّ مل خل حلُّ:وأكد اهللا ذلك وحققه بقوله تعالى: قال مكي

  )٣ ( .، فنظيره الخسران مع مواقعتهامن اهللا واجبة، فضمان الفالح في اجتنابها
  :سخاويتعقيب ال

ليس بصحيح، فقد قال اهللا عز : لَعلَّ من اهللا عز وجّل واجبة: وقوله: قال السخاوي
 :د أالنا له القولـــ، وق ]طه[ َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّ : وجّل

                                         
 )٤٠٤/ ٢(القرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح )  ١(
 )٣٣٨/ ٢ (والتنوير التحرير)  ٢(
  .١٤٠اإليضاح ص )  ٣(



 

 )٣٠٦١(

 َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ 
 فاجتنبوه راجين َّ مل خل ُّ ، وإنما معنى قوله عز وجّل]النازعاتٍ]

   )١(.الفالح، أو فاجتنبوه وأنووا إرادة الفالح
  :الدراسة

من اهللا واجبة ، ورجح أن تكون للترجي " ولعل: "على مكي قوله السخاوي أنكر
فيما ) لعل(نبين معاني واستدل بدليل آخر من القرآن، وقبل الشروع في مناقشة القول 

   :)٢(يلي
 مك  ُّ : التوقع وهو ترجي المحبوب واإلشفاق من الْمكْروه، نحو قوله تعالى:األول
 لعل اهللا يغفر :، ونحو]٣٧ – ٣٦ [: غافرَّ يل  ىل مل يك ىك

   . لعل اهللا يغفر للعاصي: ولإلشفاق في المكروه نحو،لنا
،  ]األنعام[ َّ حئ جئ يي ىي  ني  ُّ :  للتعليل كقوله تعالى:الثاني
  . أي كي]النحل[ َّ حن جن يم  ىم مم ُّ : وقوله
 َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ  ُّ : االستفهام كقوله تعالى:الثالث

 ] .عبس[ َّ حن جن يم ىم مم  ُّ :، وكقوله]الطالق[
اإلخبار باقتراب وقوع الشيء كونه في حيز : وأضاف ابن عاشور معنى رابعاً وهو

 أو أمر تعليل مقام في الواقعة لعل أن: وهو لمستق آخر وجه وعندي: اإلمكان، فقال
 أم اهللا كالم في وقعت سواء الكالم في المستأنفة لعل استعمال يغاير استعمال لها نهي
 في وأنه الشيء وقوع باقتراب إخبارا كان تنصحه لعلك فالنا افتقد قلت فإذا غيره، في

  )٣(.عليه علق ما تم إن اإلمكان حيز
 :الطبري والقرطبي والخازن والشنقيطي، قال الطبري) التعليل(اختار المعنى الثانيو

: ، يقولَّ مل خل ُّفاتركوه وارفضوه وال تعملوه :  ، يقولَّ حلُّ
  )٤(. لكي تنجحوا فتدركوا الفالح عند ربكم بترككم ذلك

                                         
  )٦١٧/ ٢(جمال القراء )  ١(
 )٣٩٢/ ٤(، والبرهان في علوم القرآن ) ٣٧٩: ص(مغني اللبيب عن كتب األعاريب : انظر)  ٢(
 )٣٣٠/ ١ ( ،)٢٥/ ٧ (والتنوير التحرير)  ٣(
العـذب النميـر    و ،)٢/٧٥(تفسير الخـازن    و ،)٦/٢٨٨(تفسير القرطبي   : ر، وانظ )١٠/٥٦٤(جامع البيان   ) ٤(
)٥/٢٦٧( 



– 

  )٣٠٦٢(

واألمر باالجتناب وترجية الفالح وهو الفوز باجتنابه فالخيبة في : قال أبو حيان
   )١(.ارتكابه

 جب  هئ مئ خئ حئ  ُّ ":قوله تعالى لجواب على اإلمام السخاوي في استدالله بول
فالعلم قد أتى من وراء ما يكون، ولكن اذهبا : قال سيبويه]  طه[َّ هب مب خب حب
  )٢ (. رجائكما وطَمِعكما ومبلغكما من العلم، وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلَمايأنتما ف

هي للترجي وال يقال ذلك هللا ولكن المعنى واهللا أعلم ولعل إنما : ومثله قول المبرد
ن تذكر من يذهبا أنتما على رجائكما وقوال القول الذي ترجوان به ويرجو به المخلوقا

  )٣ (.طالبوه
من اهللا واجب، وفسر في كثير من » لَعلَّ«وذكر بعض المفسرين أن : قال الراغب
وإن » لعّل«فاق ال يصح على اهللا تعالى، وإن الطّمع واإلش: ، وقالوا»كي«المواضع ب 

فقوله . كان طمعا فإن ذلك يقتضي في كالمهم تارة طمع المخاطب، وتارة طمع غيرهما
فذلك طمع ] ٤٠: الشعراء[ َّ ىل مل خل  ُّ :تعالى فيما ذكر عن قوم فرعون

فإطماع لموسى عليه ] طه [َّ هب مب خب حب جب  ُّ :منهم، وقوله في فرعون
   .فقوال له قوال لينا راجيين أن يتذكّر أو يخشى: معناهرون، واالسالم مع ه
يظن بك الناس : أي] ١٢: هود[ َّ  حط مض خض حض جض مص ُّ : وقوله تعالى

 جف ُّ : ، وقال]٦: الكهف[ َّ  حي جي يه  ُّ :ذلك، وعلى ذلك قوله
اذكروا اهللا راجين الفالح، كما : أي ] األنفال[ َّ  مق حق مف خف حف

  )٤ (.]٥٧: اإلسراء[ َّ مفخف حف جف  مغ   ُّ :قال في صفة المؤمنين
افعلوا ذلك على : والترجي والتوقع إنما هو في حيز البشر، فكأنه قيل لهم: قال القرطبي

  )٥ (.الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا وأن تذكروا وأن تتقوا
ينزه اهللا عز وجل أن يكون في كالمه معنى الترجي أو التوقع؛ ألن الترجي للجهل 

ى اهللا وكذلك الخوف واإلشفاق، فاهللا سبحان عالم بما كان وما بالعاقبة وهو محال عل

                                         
 )٢٢/ ٧(التحرير والتنوير ) ٣٥٧/ ٤(البحر المحيط في التفسير )  ١(
 )٣٣١/ ١(الكتاب لسيبويه )  ٢(
 )١٨٣/ ٤(المقتضب )  ٣(
 )٧٤١: ص(المفردات في غريب القرآن )  ٤(
 )٢٢٧/ ١(تفسير القرطبي )  ٥(



 

 )٣٠٦٣(

مكي إنما فسيكون الغني عن خلقه الذي ال يعجزه شيء في األرض وال في السماء، 
 الخمر أراد إنها واجبة في هذا الموضع فقط، حيث رتب اهللا الفالح على ترك

ة على إطالقها وفي  وتعقيب السخاوي كي ال يظن ظان أنها واجب.والخسران في شربها
كل المواضع، بل تختلف إذا كانت من اهللا وإذا كانت من الخلق، كما سبق في أقوال 

    . العلماء ، واهللا أعلم
  :من فوائد المسألة

 .ينزه اهللا سبحانه عن األقوال في التفسير التي ال تليق بجالله  - ١
 من ذمه مل عليه وذلك أولىإذا احتمل كالم العلماء لمعنى يوافق الشرع ح - ٢

  .ورده
دالة على  َّ جغ مع جع مظ حط مض  ُّ :هل قوله تعالى: المسألة الثالثة

  التحريم أم الكراهة؟ وهل هي محكمة أم منسوخة ؟
  :قول مكي المعقب عليه

كره الخمر قوم " قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس: "  لما نزلت: ابن جبيرقال: قال مكي
: النساء [َّ مئ خئ  حئ جئ يي  ُّ :، حتى نزلفعالإلثم، وشربها قوم للمن

: المائدة[ َّ هل مل خل حل  ُّ : حتى نزلتتركوها عند الصالة ف]٤٣
  .)١(فحرمت ]٩٠

 
  :السخاويتعقيب 

، فاعلم أن اآلية محكمة غير !تركوها عند الصالة: وأطرف من هذا قوله: قال السخاوي
  )٢ (.ناسخة وال منسوخة، وهي مصرحة بتحريم الخمر 

  الدراسة
ويرده قول . ي بأن اآلية محكمة ال ناسخة وال منسوخة مصرحة بالتحريمجزم السخاو

سعيد بن جبير الذي أورده مكي أن اآلية دلت على الكراهة، وأنها منسوخة بقوله 
 َّ  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  ُّ :تعالى

 ، فاآلية لم تدل على التحريم، بل فيها ذم للخمر والميسر، وهذا من التدرج]٩٠: المائدة[
 جف  مغ   ُّ :قوله عباس ابن في التشريع وتهيئة النفوس لقبول تحريمها، فعن

                                         
 )٣٣٠/ ٤(جامع البيان : ل ابن جبير في قو) ١(
 )٦١٧/ ٢(جمال القراء ) ٢(



– 

  )٣٠٦٤(

 يصيبون مما أكبر فيه، واإلثم الدين من يذهب ما: يقول ،]٢١٩: البقرة[ َّ مفخف حف
  )١ (.شربوها إذا فرحها في

بينت أن آية البقرة دالة على الكراهة،  واآلثار عن الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعين
ية المائدة ناسخة آلية البقرة والنساء، كما ورد عن عمر وابن عباس ومجاهد وأن آ

   )٢( .رضي اهللا عنهم 
 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّ : اهللا قال قاال والحسن عكرمة وعن

 حط مض خضحض  جض مص خص حص ُّ و  َّ خب حب جب هئ مئ
  ،]٢١٩: البقرة[ َّ مفخف حف جف  مغ جغ مع جع مظ

 ، َّ مق حق مف خف حف جف  ُّ :فقال المائدة، في التي اآلية فنسختها
  )٣ (.اآلية

 من رجال أن: علي ومما يدل على النهي عن شرب الخمر عند الصالة ما روي عن
 في علي فأمهم الخمر، تحرم أن قبل فسقاهما عوف، بن الرحمن وعبد دعاه األنصار
 مي ُّ :فنزلت فيها، فخلط ]الكافرون[َّ يل ىل مل خل  ُّ :فقرأ المغرب
 َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

  )٤ (.]٤٣:النساء[
 يزالوا فلم  اآلية، َّحض  جض مص خص حص  ُّ :اآلية هذه نزلت قال: السدي عن

 النبي أصحاب من ناسا فدعا طعاما، عوف بن الرحمن عبد صنع حتى يشربونها، بذلك
 َّ يل ىل مل خل ُّ : فقرأ طالب، أبي بن علي فيهم وسلم عليه اهللا صلى

 جئ يي ىي ني مي  ُّ :الخمر في يشدد وجل عز اهللا فأنزل. يفهمها ولم ،
 من يشربون حالال لهم فكانت ، َّ خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
 مصحون، وهم الظهر صالة إلى فيقومون ينتصف، أو النهار، يرتفع حتى الفجر صالة

                                         
  )٣٩٢/ ٢ (  حاتم أبي ابن تفسير  ، و)٣٣٠/ ٤( جامع البيان) ١(
 .سبقت أقولهم في المسألة األولى )  ٢(
 )٣٣٢/ ٤(جامع البيان)  ٣(
ه أخرجـه النـسائي فـي       وبنحو. األلباني   وصححه) ٣٦٧١( برقم   )٥١٥/ ٥ (في السنن  داود  أبو أخرجه)  ٤(

 حـسن  حـديث  هذا: ، وقال )٣٠٢٦( رقم   )٢٣٨/ ٥ (، والترمذي في السنن   ) ١١٠٤١( برقم   )٦٥/ ١٠ (الكبرى
 .األلباني  وصححه. غريب صحيح



 

 )٣٠٦٥(

 وينامون، الليل، ينتصف حتى يشربونها ثم - العتَمة العشاء يصلوا حتى يشربونها ال ثم
 بن سعد صنع حتى يشربونها بذلك الوايز فلم - صحوا وقد الفجر صالة إلى يقومون ثم

 من رجل فيهم وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب من ناسا فدعا طعاما، وقاص أبي
 سكروا الخمر، من وشربوا أكلوا فلما عليه، دعاهم ثم بعير رأس لهم فشوى األنصار،

 نفأ فكسر البعير لَحي فرفع األنصاري، فغضب بشيء سعد فتكلم. الحديث في وأخذوا
 جك مق حق مف  ُّ :الـــوق وتحريمها الخمر نَسخ اهللا فأنزل سعد،
  )١(َّ حي جي يه ىه ُّ : قوله إلى َّ حك
 أن نهوا: قال ، َّ خب حب جب هئ مئ خئ  ُّ :قوله في مجاهد وعن

  )٢ (.الخمر تحريم نسخها ثم سكارى، وهم يصلوا
]: ٢١٩: البقرة[ َّ مفخف حف جف  مغُّ: تعالى قوله تأويل في قال الطبري

 عليهم مضرة وأكبر أعظم هذا، والقمار هذه الخمر بشرب واإلثم: ذكره زع بذلك يعني
 بعضهم وثب سكروا إذا كانوا ألنهم كذلك؛ ذلك كان وإنما. بهما يتناولون الذي النفع من

 ذلك فأداهم الشر، بسببه فيه بينهم وقع ياسروا وإذا بعضا، بعضهم وقاتَل بعض، على
   .به يأثمون ما إلى

 إليهما، ثناؤه جل اإلثم فأضاف بتحريمها، يصرح أن قبل الخمر في اآلية هذه ونزلت
     )٣ (.يحدث سببهما عن كان إذ بأسبابهما، اإلثم وإنما

وبهذا نخلص على أن اآلية دالة على الكراهة وأنها منسوخة بآية المائدة كما قال 
  .اب ، واهللا أعلم السلف، فتعقيب السخاوي على مكي في هذه المسألة جانبه الصو

  :من فوائد المسألة
 .التدرج في الدعوة والتربية منهج شرعي  - ١
  .االستجابة هللا ورسوله مباشرة واالنقياد التام ألمرهما من عالمات اإليمان  - ٢

                                         
، )٤٣( رقـم    )١٨٧٧/ ٤(، وقصة سعد بن أبي وقاص أخرجها مسلم في صحيحه           )٣٣٤/ ٤(جامع البيان   )  ١(

 اهللا عنهباب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي 
 )٣٧٧/ ٨(جامع البيان)  ٢(
 )٣٢٩/ ٤(جامع البيان)  ٣(



– 

  )٣٠٦٦(

 حم جم يل ىل مل خل ُّ  :هل قولـه تعـالى    :  الرابعة   المسألة
 ٰذ  ُّ :قوله عز وجل  ناسخة ل ] ٢٣٤: البقرة [َّ جنيم ىم مم  خم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  ]٢٤٠: البقرة[ َّ نئمئ

  : المعقب عليه مكيقول
 ٰذ  ُّ :قولههي و  أكثر العلماء على أن اآلية ناسخة لآلية التي بعدها:مكيقال 
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
فأوجبت هذه اآلية للمتوفى عنها زوجها أن ينفق عليها سنة ] ٢٤٠: البقرة[ َّ مئ

  .تتزوجمن مال المتوفى، وتسكن سنة مالم تخرج و
ال وصية : " ثم نسخت النفقة بآية المواريث في النساء، وبقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وهذا مما تقدم الناسخ فيه على ...  ونسخ الحول بأربعة أشهر وعشرا )١("لوارث 
 ألن ؛المنسوخ في رتبة التأليف للقرآن، وحق الناسخ في النظر أن يأتي بعد المنسوخ

نسوخ متقدم أبدا، وإنما استغرب هذا ألنه في سورة واحدة، ولو الناسخ ثان أبدا، والم
كان في سورتين لم ينكر أن يكون الناسخ في الترتيب قبل المنسوخ، فهو كثير في 
سورتين، ألن السور لم تؤلف في التقديم والتأخير على النزول أال ترى أن كثيرا من 

وخاً أبين في المعنى وعليه أكثر وكونه منس.... !المكي بعد المدني والمكي نزل أوال؟
   )٢(.العلماء؛ ألنه إزالة حكم ووضع حكم آخر موضعه منفصل عنه 

   : السخاويتعقيب 
 ألن الناسخ متأخر نزوله عن ؛وليست هذه اآلية بمنسوخة بالتي قبلها: قال السخاوي

 له ل ما نزل بعده ناسخةبالمنسوخ فكيف يكون نزولها متأخرا، ثم يوضع في التأليف ق
  .من غير فائدة في لفظ وال معنى؟

أن المتوفى عنها زوجها : إن اآلية غير منسوخة بالتي تقدمت، بل معناها: بل أقول... 
كانت لها متعة، كما أن للمطلّقة متعة، فكانت متعة المتوفى عنها زوجها أن تخير بعد 

بين أن تخرج، يدّل انقضاء العدة بين أن تقيم إلى تمام الحول، ولها السكنى والنفقة، و
                                         

، )٢١٢٠( بـرقم    )٤٣٣/ ٤ (، والترمـذي فـي سـننه      )٢٨٧٠( برقم   )٤٩٢/ ٤ (أخرجه أبوداود في سننه   )  ١(
 . ، وصححه األلباني)٢٧١٣( برقم)١٨/ ٤(، وابن ماجه في سننه ) ٦٤٣٥( برقم )١٥٨/ ٦ (والنسائي في الكبرى

 .١٨٤ - ١٨٣ص : اإليضاح)  ٢(



 

 )٣٠٦٧(

، أي ال تخرج إذا   َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ:على صحة ذلك قوله عز وجّل 
 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ  ُّ:لم ترد، ثم قال تعالى
 ، فأباح لها أن تخرج، ولو كانت العدة حوال لم يبح لها ذلك، ولم تكن َّ ىتنت  مت

 مم  خم حمُّ: مخيرة فيه، ومن لم يفرق بين هذا وبين قوله عز وجّل
 ويميز بين المكث الواجب كيف َّ جه ين ىن من خن حن جنيم ىم

جاء بهذا اللفظ، وبين المكث الراجع الى االختيار، كيف جاء باللفظ اآلخر، فقد سلب آلة 
 رب  يئ ىئ  ُّ:تقدم األولى بقوله عز وجّل التمييز، بل اآلية المتأخرة دالة على

أي فإن اخترن الخروج  .َّ ىتنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب
  .جل المذكور في اآلية المتقدمة فال حرجبعد بلوغ األ

  .-  إن شاءت-إن اآلية محكمة ، ولها السكنى والنفقة من مال زوجها: وقد قال مجاهد
إن ذلك قد كان، ثم بطل بأنه ال وصية لوارث، فذاك موافق لما عليه : وإن قلنا
  .الجمهور

 ما ذكروه في كتاب وهذا الموضع من أقبح .أنها منسوخة بما تقدمها فال: وأما أن نقول
     )١(.اهللا عز وجّل

  :الدراسة
  :في المسألة قوالن

  . أن اآلية المتقدمة ناسخة لآلية المتأخرة في الترتيب :األول
البصري وابن زيد  والحسن والضحاك وإبراهيم وعكرمة عباس والربيع قال به ابن

عطية وابن  وابنوقتادة وأبو عبيد والنحاس والمقري والواحدي والبغوي والزمخشري 
  )٢(. الجوزي والرازي والقرطبي وأبو حيان والسيوطي والكرمي

                                         
 )٦٢٩/ ٢(جمال القراء )  ١(
 بـن  للقاسم والمنسوخ ، والناسخ )٣٦: ص (لقتادة والمنسوخ والناسخ،    )٢٥٧-٢٥٤/ ٥ (جامع البيان : انظر)  ٢(

 )١٨٨/ ١ (الوسيط ، والتفسير )٢١: ص (، والمصفى )٢٤٥: ص (للنحاس والمنسوخ ، والناسخ )١٢٩/ ١ (سالم
، )٨٢: ص (القرآن  ، ونواسخ  )٣٢٦/ ١ (الوجيز  ، والمحرر  )٢٨٩/ ١ (والكشاف،  )٣١٤/ ١ (البغوي ، وتفسير 

 المرجـان  ، وقالئد )٧٣/ ٣ (القرآن علوم في ، واإلتقان )٢٢٦/ ٣ (القرطبي ، وتفسير )٦٣٩/ ٣ (الرازي وتفسير
  . )٤٤٩/ ٢ (البيان ، وأضواء)٤٧٢/ ٢ (والتنوير ، والتحرير)٧٣: ص(



– 

  )٣٠٦٨(

 فاشتكت زوجها، توفي امرأة أن: عنها اهللا رضي سلمة أم ويدل على النسخ حديث
 عينها، على يخاف وأنه الكحل، له وذكروا وسلم، عليه اهللا صلى للنبي فذكروها عينها،

 شر في أحالسها في: أو -  أحالسها شر في ها،بيت في تمكث إحداكن كانت لقد: " فقال
  )١( "وعشرا أشهر أربعة فهال، بعرة، رمت كلب مر فإذا - بيتها

 ىل مل خل ُّ  :عفان بن لعثمان: قلت الزبير ابن: قال مليكة، أبي ابن وعن
 نسختها قد] ٢٣٤: البقرة [َّ جنيم ىم مم  خم حم جم يل

  )٢(.»مكانه من منه شيئا أغير ال خيأ ابن يا«: قال تدعها؟ أو تكتبها؟ فلم األخرى، اآلية

 حبيبة أم على دخلت«: سلمة قالت أبي بنت زينب ويستدل على هذا القول أيضاً بحديث
 حبيبة، أم فدعت حرب بن سفيان أبو أبوها توفي حين وسلم عليه اهللا صلى النبي زوج
 هللاوا قالت ثم بعارضيها مست ثم جارية منه فدهنت غيره أو خلوق صفرة فيه بطيب
 يحل ال »يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعت أني غير حاجة من بالطيب مالي

 أربعة زوج على إال ليال ثالث فوق ميت على تحد أن اآلخر واليوم باهللا تؤمن المرأة
  )٣( "وعشرا أشهر

 مال في حوال والنفقة السكنى لها كان زوجها عنها توفي إذا المرأة كانت: وقال قتادة
: معلومة فريضة لها فجعل ،"النساء سورة"في بعد ذلك نسخ ثم. تخرج لم ما ا،زوجه
 فقال وعشرا، أشهر أربعة وعدتها ولد، له يكن لم إن والربع ولد، له كان إن الثمن
 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : ذكره تعالى
      )٤ (.الحول أمر من قبلها كان ما اآلية هذه فنسخت ،]٢٣٤: البقرة سورة [َّ جنيم

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  : أن قوله تعالى:القول الثاني
 مب زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ
  ثابتة].البقرة [َّ مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب

                                         
  .)١١٢٤/ ٢(، ومسلم في  صحيحه )٥٧٠٦( برقم )١٢٦/ ٧ (أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
 ) .٤٥٣٠( برقم )٢٩/ ٦ (أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(
،  )٢٢٩٩( بـرقم    )٦٠٦/ ٣ (، وأخرجه أبوداود في سننه    )٥٢٨( برقم   )٨٦٠/ ٤ ( أخرجه مالك في الموطأ    )٣(

 .وصححه األلباني) ٥٦٦٣(برقم  )٢٩٤/ ٥(، والنسائي في الكبرى)١١٩٥( برقم )٤٩٢/ ٣ (والترمذي في سننه
 )٢٥٤/ ٥(جامع البيان) ٤(



 

 )٣٠٦٩(

أن تمكث حوالً كامالً ولها ) الوصية(شيء، وأنها مخيرة بين  منها ينسخ لم الحكم،
  .السكنى والنفقة، أو تقتصر على العدة الواجبة أربعة أشهر وعشرا

 قول في مجاهد قول عن مجاهد وعطاء ومال إليه ابن كثير وابن عاشور، فعنوهذا ال
 َّ جنيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : اهللا
 عليها، ذلك واجبا زوجها، أهل عند تعتد للمعتدة، هذه كانت: قال ، ]٢٣٤: البقرة سورة[

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّ  :اهللا فأنزل
 لهم هللا جعل: قال.  َّنت  متُّ :قوله إلى  ،َّ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ
 وإن وصيتها، في سكنت شاءت إن: وصية ليلة، وعشرين أشهر سبعة السنة، تمام

 زب رب  يئ ىئ نئمئ زئُّ :ذكره تعالى اهللا قول وهو خرجت، شاءت
  )١ (.واجبة هي كما والعدة: قال  ، َّمب

 حيث تعتد أهله، عند عدتها )٢(اآلية هذه نسخت: قال أنه عباس ابن عن عطاء، وعن
 أهله عند اعتدت شاءت إن: عطاء قال. نئ  َّمئ زئ ُّ :اهللا قول وهو شاءت،
 زب رب ُّ :ذكره تعالى اهللا لقول خرجت، شاءت وإن وصيتها، في وسكنت
 حيث تعتد السكنى، بنسخ الميراث جاء:  وقال  َّزت رت يب ىب نب مب

  )٣ (.لها سكنى وال شاءت

                                         
 وألفاظ: ، وعقب ابن عطية على قول مجاهد بقوله         ) ٤٥٣١( برقم   )٢٩/ ٦ (أخرجه البخاري في صحيحه   )  ١(

 أراد أنه يمكن بل ذلك، مجاهد نص وال محكمة، اآلية أن منها يلزم ال الطبري عنها حكى التي اهللا رحمه مجاهد
 اهللا، رحمه مجاهدا الطبري قوله ما إال عليه المتفق بالنسخ حكمه زال قد كله وهذا....بالميراث بعد ذلك نسخ ثم

  . )٢٥٨/ ٥ (البيان جامع:  ، وانظر)٣٢٦/ ١ (الوجيز  المحرر.اهللا رحمه الطبري على نظر ذلك وفي
 أشهر وعشرا، وأال نسخ في اآلية، يفهم من قول مجاهد بأن يرى أن آية الِعدة بالحول نزلت بعد آية العدة بأربعة           

. ثابت صحيح مجاهد عن الطبري ذكره ما: قال القرطبي  وهذا ما فهمه غالب العلماء إال ما كان من ابن عطية،          
 من خص وإنما منسوخة ليست أنها إلى ذهب من السلف من أن على :  وقال ابن حجر)٢٢٧/ ٣ (القرطبي تفسير
 فتح. خالفه على الجمهور لكن مجاهد عن الباب في كما أقامت شاءت نإ لها وصية البعض وبقي بعضه الحول
 )١٩٤/ ٨ (الباري

 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ﴿ :قوله تعالى )  ٢(
  ﴾زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ

 ]٢٤٠: البقرة[
 )٢٥٨/ ٥(والطبري في جامع البيان ). ٤٥٣١( برقم )٢٩/ ٦ (أخرجه البخاري في صحيحه)  ٣(



– 

  )٣٠٧٠(

 عليه عول الذي القول فهذا: كثير إلى عدم النسخ، فقال معلال قول مجاهد ومال ابن
 الجمهور زعمه كما سنة االعتداد وجوب على تدل لم اآلية هذه أن من وعطاء مجاهد
 باب من كان ذلك أن على دلت وإنما وعشرا، األشهر باألربعة منسوخا ذلك يكون حتى

 إن كامال حوال وفاتهم بعد أزواجهن بيوت في السكنى من يـمكَن أن بالزوجات الوصاة
 :كقوله وصية بهن اهللا يوصيكم: أي َّ ُّ  َّ ُّ: قال ولهذا ذلك اخترن

 ]١١: النساء[ َّىل مل  يك ىك ُّ 
 واخترن الحمل، بوضع أو والعشر األشهر باألربعة عدتهن انقضت إذا فأما ...

 رب  يئ ىئُّ :لقوله ذلك من يمنعن ال فإنهن المنزل ذلك من واالنتقال الخروج
 اتجاه، له القول  وهذاَّ ىتنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب

وقال   )١ (.تيمية بن العباس أبو اإلمام: منهم جماعة اختاره وقد له، مساعدة ظاللف وفي
  )٢ (.المقبول وهو الباب، هذا في ما أصرح مجاهد قاله الذي وهذا: ابن عاشور

 حالة عن وسلم عليه اهللا صلى منه إخبار وهذا: وللجواب على هذا القول قال القرطبي
 بمالزمة تعالى اهللا أمرهن اإلسالم جاء فلما ع،الشر ورود قبل أزواجهن عنهن المتوفى
 الثابتة السنة في وضوحه مع -هذا والعشر، األشهر باألربعة نسخ ثم حوال البيوت
: قال عمر، أبو قال فيه، خالف ال المسلمين علماء من إجماع -اآلحاد بأخبار المنقولة
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  :وجل عز فقوله. اآلية سائر وكذلك
 عند كله منسوخ"   َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 مهجورة شاذة رواية إال الحول، في للزوجات بالسكنى الوصية نسخ ثم العلماء، جمهور
 األربعة على زاد فيما بها قال وال عليها، يتابع لم مجاهد عن نجيح أبي ابن عن جاءت
 فيما بعدهم ومن والتابعين الصحابة من المسلمين علماء من أحد والعشر األشهر
 وارتفع اإلجماع فانعقد الناس، عليه ما مثل مجاهد عن جريج ابن روى قدو". علمت

  )٣ (.التوفيق وباهللا الخالف،

                                         
  .)٦٣٨/ ١(، و)٦٥٩/ ١ (كثير  ابن تفسير  )١(
 )٤٧٢/ ٢ (والتنوير التحرير)  ٢(
  .)٢٣٤/ ٦ (االستذكار البن عبد البر: ، وانظر)٢٢٧/ ٣ (القرطبي تفسير)  ٣(



 

 )٣٠٧١(

 أشهر أربعة عدتها وأن منسوخ الحول أن على منعقد واإلجماع: عياض القاضي وقال
  )١ (.وعشر

 التالوة في إثباتها ولعل: وذكر البقاعي الحكمة في بقاء تالوتها مع كونها منسوخة بقوله
 أول في لهن عدة كان بما للنساء تذكيراً الجمهور قال ما على الحكم منسوخة كونها مع

 كما حرماتها، من شيئاً فينتهكن وعشر أشهر بأربعة الثابتة العدة يستطلن لئال األمر
  )٢ (. اهللا عنها رضي سلمة أم عن وغيرهما الصحيحين في ما إليه أشار
 ذكره تعالى اهللا إن: يقال أن بالصواب ذلك في عندي والاألق هذه وأولى: الطبري قال
 في ونفقتها منزله، في حول سكنى موتهم، بعد الرجال من مات من ألزواج جعل كان
 قبل يخرجوهن ال أن الميت ورثة على ووجب السنة، انقضاء إلى الميت زوجها مال
 تكن لم رجن،وخ ذلك من حقهن تركن هن وإن يسكنه، الذي المسكن من الحول تمام

 الميراث، بآية النفقة نسخ ذكره تعالى اهللا إن ثم. حرج في خروجهن من الميت ورثة
 إلى وردهن ليلة، وعشرين أشهر سبعة حول سكنى من لهن جعل كان مما وأبطل
  .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لسان على وعشر، أشهر أربعة

 تسأله وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسو إلى جاءت أنها سنان، بن مالك بنت وعن فريعة
 إذا حتى أبقوا، له أعبد طلب في خرج زوجها فإن خدرة، بني في أهلها إلى ترجع أن

 إلى أرجع أن: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فسألت فقتلوه، لحقهم القدوم بطرف كانوا
 عليه اهللا ىصل اهللا رسول فقال: قالت نفقة؟ وال يملكه، مسكن في يتركني لم فإني أهلي،
 أو دعاني، المسجد، في أو الحجرة، في كنت إذا حتى فخرجت: قالت ،»نعم«: وسلم
 شأن من ذكرت التي القصة عليه فرددت ،»قلت؟ كيف«: فقال له، فدعيت بي، أمر

 فيه فاعتددت: قالت ،»أجله الكتاب يبلغ حتى بيتك في امكثي«: فقال: قالت زوجي،
 ذلك، عن فسألني إلي أرسل عفان بن عثمان كان فلما: قالت وعشرا، أشهر أربعة

  )٣ (.به وقضى فاتبعه، فأخبرته

                                         
 )٢٢٦/ ٣ (المرجع السابق)  ١(
 )٣٨٣/ ٣ (والسور اآليات تناسب في الدرر نظم)  ٢(
 .وصححه األلباني  ، )٢٩١/ ٢ (أخرجه أبو داود في السنن) ٣(



– 

  )٣٠٧٢(

 كما - وعلى هذا تبين لنا أن الدليل يعضد قول مكي بالنسخ وهذا ما عليه الجمهور
، وتعقيب السخاوي له وجه ولكن ال يرقى إلى معارضة قول الجمهور، واهللا - سبق

  .علمأ
  :من فوائد المسألة

 . نسخ الحكم ؛ ليعلم الخلق رحمة اهللا بهم وتخفيفه عليهم بقاء التالوة مع - ١
  .األصل تأخر الناسخ عن المنسوخ في التالوة إذا كانا في سورة واحدة  - ٢
 مخ جخ مح جح  ُّ :القول بالنسخ في قوله تعـالى     : ة الخامسة المسأل
 ]٦٣: الفرقان[ َّ حس جس

  : المعقب عليهقول مكي
األمر بالقتال والقتل، وكان هذا بمكة قبل أن أكثر الناس على أن هذا منسوخ ب: قال مكّي

سالماً، من السالم الذي هو التحية، إنما هو من السالم : وليس قولهم. يؤمروا بالقتال
براءة : منكم، أي) سالما: (الذي هو التبرأ، فالمعنى أنهم كانوا إذا خاطبهم الكفار قالوا

  إن هذا خبر فكيف أجزت فيه النسخ؟: فإن قيل.  منكم
 ألنه ليس فيه خبر من اهللا عز ؛يجوز نسخهال  من الخبر الذي أن هذا ليس :الجوابف

 هذا الذي . لم يكنأنه أو ب،وجّل لنا عن شيء يكون، أو شيء كان فنسخ بأنه ال يكون
ال يجوز فيه النسخ، وإنما هذا خبر من اهللا عز وجّل لنا أن هذا األمر كان من فعل 

ن قبل أن يؤمروا بالقتال، وأعلمنا في موضع آخر نزل بعد هؤالء الذين هم عباد الرحم
 عن  ولو أعلمنا في موضع آخر،فعلهم ذلك أنه أمر بقتالهم وقتلهم فنسخ ما كانوا عليه

لكان هذا نسخا للخبر األول، وهذا ال ، سالما:  أنهم لم يكونوا يقولون للجاهلينعباد اهللا
  . يتعالى عن ذلكواهللا عز وجّل، يجوز وهو نسخ الخبر بعينه

به اهللا تعالى حكاية عن فعل قوم جاز نسخ ذلك الفعل الذي أخبرنا بعينه فإذا كان الخبر 
، وال يجوز نسخ الخبر والحكاية بعينها بأنها لم تكن أو نفعله أن ال ناعنهم بأن يأمر

   )١( . به أوال، فاعرف الفرق في ذلكناكانت على خالف ما أخبر

                                         
 ٣٧١بتصرف من اإليضاح ص )  ١(



 

 )٣٠٧٣(

   :السخاويتعقيب 
 ال - أن الجاهلين هم المشركون:  لو فرضنا أن تأويل اآلية-وقوله هذا:  السخاويقال

يصح به نسخ اآلية، ألن اهللا عز جّل إن كان نهاهم عن فعله وأمرهم أن ال يفعلوه  بآية 
  .السيف

لم يكن بأمر من اهللا عز وجّل، ) سالما: (ق الذي أخبر به عنهم، وهو قولهملُفإن هذا الخُ
وا يفعلون ذلك من عند أنفسهم حلما وتبرءوا من المشركين، كما زعم من قال وإنما كان

ذلك، فإذا نزلت آية السيف ناسخة لذلك، كانت ناسخة عادة كانوا يفعلونها ، ولم تكن 
  .ناسخة قرآنا

  .)١(وهذه اآلية مخبرة بما كانوا يفعلونه، فكيف تنسخها آية السيف، وهذا واضح 
  :الدراسة

فاألولى  ،)٢(ق بين األخبار المحضة واألخبار المتضمنة لألمر والنهيأوضح مكي الفر
ال يمكن يقع فيها النسخ بخالف الثانية التي يمكن وقوعه على الحكم ال على الحدث، 
ولم يجزم مكي بالنسخ في هذا الموضع بل حكى قول أكثر الناس وعلل كيف يكون 

   . نسخاً بالتفريق بين نسخ الخبر بعينه ونسخ الفعل
 منسوخة تكون أن فيها جاز وإنما: وذهب النحاس إلى أن اآلية منسوخة بآية القتال فقال

 النسخ يكون هذا فعلى سالما فقولوا الجاهلون خاطبكم إذا أي األمر معنى معناها ألن
  )٣(فيها

بخالف السخاوي الذي رجح أنها محكمة . )٤(ورجح النسخ أيضاً ابن حزم وابن عطية
السفهاء، ويدل على ذلك ما ورد في :  فالمراد بالجاهلين في اآليةوليست منسوخة،

                                         
 )٧٧٨/ ٢(جمال القراء )  ١(
 .الخالص: شيء كل من ماء، والمحض  يخالطه لم خالص: محض ولبن. رغوة بال الخالص اللبن:  المحض )٢(

  :فاألخبار على نوعين . الصدق والكذبفكأنها أخبار خالصة ال أمر فيها وال نهي، وتحتمل 
مثل ما تضمن األمـر     . اَألمر والنهي، فهذا يقع عليه النسخ      معنى الخبر، وهو متضمن   لفظ لفظه كان ما: األول

 ]الواقعة[ ﴾ خن حن  جن يم ىم﴿: قوله تعالى
كاإلخبار . ، فهذا ال يقع عليه النسخ ؛ ألنه يحتمل الكذب، واهللا منزه عن ذلك               )المحض(الخالص    الخبر :والثاني

 .فصل الميم  )٢٢٧/ ٧ (العرب سانل: انظر. عن صفات اهللا جل جالله 
 )٦٠٤: ص (للنحاس والمنسوخ الناسخ)  ٣(
 )٢١٨/ ٤(المحرر الوجيز، و)٤٩: ص (حزم البن والمنسوخ  الناسخ)٤(



– 

  )٣٠٧٤(

 مئ زئ ُّ : القرآن من التعامل مع الجاهلين باإلعراض وعدم مجادلتهم، قال تعالى
 يب ُّ : ، وقال عز وجل]األعراف [َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ
 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
 َّ مئخئ حئ جئ يي ىي  ني   ُّ :، وقوله]القصص [َّ ىق يف

 :، وكقوله]الحجر[ َّ هت مت خت حت  ُّ :تعالى اآلية، وقوله] ١٠٩: البقرة[
، ولو على فرض أن ] الزخرف[ َّ  مه جه هن منخن حن جن مم ُّ 

  :المشركون، فإنه ال نسخ هنا؛ ألمرين: المراد
 .كون اآلية حكاية عن فعلهم ولم ينسخ قرآناً  - ١
 كوتر السفهاء عن اإلغضاء ألن ذلك؛ إلى حاجة وال. ال تعارض مع آية السيف - ٢

   )١ (.والورع للعرض وأسلم والشريعة، والمروءة في األدب مستحسن المقابلة
 ال ومتاركة نجاهلكم، منكم ال تسلماً :أي سالما، :العرب والسالم هنا يراد به التحية تقول

 من سدادا قالوا: وقيل. التسلم مقام السالم فأقيم تسلما، منكم نتسلم: أى شر، وال بيننا خير
  . الرعة وسوء األدب وقلة السفه: بالجهل والمراد. واإلثم اإليذاء من فيه يسلمون القول

: فالسالمة ، والعافية الصحة من بابه معظم والميم والالم السين) سلم(: قال ابن فارس
 وقوله تبرأ منه وتَسلَّم .البراءة :وأيضاً السالمة. واألذى العاهة من اإلنسان يسلم أن

 ال وبراءة تسلما معناه] الفرقان[ َّ حس جس مخ جخ مح جح  ُّ :تعالى
 ولم مكية اآلية ألن التحية؛ في المستعمل السالم على وليس شر وال وبينكم بيننا خير
 منه، يسلمون قولًا: قال ابن عرفة. المشركين  على يسلموا أن يومئذ المسلمون يؤمر
  )٢( .مأثم وال تعد فيه ليس
  .يجهلوا لم عليهم جهل وإن حلماء،: الحسن ل وقا)٣ (.القول من سدادا: قال مجاهد وعن

 بالمعروف أجابوهم القول، من يكرهونه بما باهللا الجاهلون خاطبهم وإذا: قال الطبري
  )٤ (.الخطاب من والسداد القول، من

                                         
 )٢٩١/ ٣ (الكشاف : انظر) ١(
                 والحـديث  القـرآن  فـي  ، والغريبين)٥١٢/ ٨ (األعظم والمحيط  ، والمحكم  )٩٠/ ٣ (اللغة مقاييس: انظر)  ٢(
  .)٢٩١/ ٣ (، والكشاف)٩٢١/ ٣(
 )٢٩٥/ ١٩(جامع البيان )  ٣(
 )٢٩٥/ ١٩ (المرجع السابق)  ٤(



 

 )٣٠٧٥(

 اهللا صلى النبي كان وقد به؟ جوانبهم وتلين يفعلونه فكانوا الكفار فأما: العربي قال ابن
 مخُّ: هـقول فيحتمل. يداهنهم وال ويدانيهم ويحييهم نديتهمأ على يقف وسلم عليه
  . التحية به المراد يكون أن ويحتمل ، ]الفرقان[َّ حس جس

  .عليك سالم له تقول أن يجوز جفاك إذا المؤمنين من السفيه أن على الناس اتفق وقد
 سلمت: له يقول كأنه والتواد؟ السالمة معنى على إال القولين أحد في السالم وضع وهل
  )١ (.منك فأسلم مني،

   .)٢( ومنع النسخ الزمخشري وابن الجوزي والقرطبي
 أنهم بها المراد أن: قوم زعم وقد الجمهور، عند محكمة اآلية وهذه: قال ابن الجوزي

 التحية، هو الذي السالم المراد وليس السالم، غير وبينكم بيننا ليس للكفار، يقولون
  :يقول كما لكم، ومتاركة منكم تسلما: أي م،التسلي بالسالم المراد وإنما
 ألن باطل، وهذا السيف، بآية نسخت ثم. أمرك من بشيء التبس ال: أي منك؛ براءة
 الرد في والصواب  السداد:قالوا مشرك، خاطبهم فإذا وغيره، المشرك يعم الجاهل اسم

       )٣(.للنسخ وجه فال القتال، ينافي ال الخطاب في المحاورة وحسن عليه،
 ال إذ - كما رجح السخاوي–محكمة  النسخ ، فاآلية دعوى إلى حاجة فعلى ما سبق ال

 والمروءة األدب في مستحسن بالمثل المقابلة وترك السفهاء عن اإلغضاء أن شك
   .أعلم واهللا . للعرض  وأسلم والشرع

  : من فوائد المسألة
ى الوصول للمعنى تحقيق معنى المفردة القرآنية ومعرفة تصاريفها يعين عل - ١

  .الصحيح لآلية

                                         
 )٤٥٢/ ٣ (القرآن  أحكام)١(
  .)١٥٩: ص (المرجان وقالئد ،)٧٠/ ١٣ (القرطبي ، وتفسير)٢٩١/ ٣ (الكشاف:  انظر)٢(
 )١٧٧: ص (القرآن نواسخ)  ٣(



– 

  )٣٠٧٦(

 َّ مليك ىك مك لك اك يق ىق  ُّ : القول بالنسخ في قوله تعـالى      : السادسة المسألة
   .]٩: األحقاف[

  :قول مكي المعقب عليه
 أنه -  رضي اهللا عنهما-  عن ابن عباسيرو:  - رحمه اهللا- :قال مكّي بن أبي طالب

 هذا ذهب ابن وإلى . اآلية)١(]الفتح[ َّ حم جم يل ىل مل خل  ُّ :نسخها: قال
  .ذنوبه في اآلخرةكل  قد أعلمه حاله، وأنه مغفور له  ذكرهجّل  ألن اهللا؛حبيب

 يفعل بي وال بكم في  أدري ماما: ى اآليةمعن: وهذا إنما يجوز على قول من قال
  .اآلخرة

 يفعل بي وال بكم في الدنيا من تقلّب األحوال فيها،  أدري ماماو:  معناهفأما من قال
 ألن النبي صلّى ؛  وهو قول حسن)٢(-  رحمه اهللا-ده محكمة، وهو قول الحسنفاآلية عن

أال ترى  .اهللا عليه وسلّم إنما نفى عن نفسه علم الغيب فيما يحدث عليه وعليهم في الدنيا
  .يريد في الدنيا] ٩: األحقاف[ َّ زن رن مم ام  ُّ :إلى قوله تعالى

نه صلّى اهللا عليه وسلّم قد علم أن من نسخ الخبر، وأيضا فإوأيضا فإن اآلية خبر، وال ي
  َّ مليك ىك مك لك اك يق ىق  ُّ :مات على الكفر فهو مخلد في النار، فكيف يقول

في اآلخرة؟ وقد أعلمه اهللا عز وجّل ما يؤول إليه أمر الكفار في اآلخرة، وهذا مثل 
 َّ خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن  ُّ :قوله

  .ن الضر، فلم يلحقني في الدنيا ضرأي لو علمت الغيب لتحفظت م، ] ١٨٨: األعراف[
    )٣(. الظاهر أن اآلية محكمة، نزلت في أمور الدنيا اهو

   :السخاويتعقيب 
  .إن اآلية محكمة على كل حال: وأقول مستعينا باهللا عز وجّل: قال السخاوي

في   َّ مليك ىك مك لك اك ُّ : إن نسخها إنما يجوز على قول من قال: قول مكّي
 ألن اهللا قد أعلمه أنه مغفور له في اآلخرة فليس بمنسوخة، وإن كان ؛اآلخرة دون الدنيا

إني ال أعلم من األمور شيئا إلّا ما أعلمني به : اهللا عز وجّل قد أعلمه بذلك، ألن المعنى

                                         
بي داود في ناسـخه    أوعزاه السيوطي إلى     ).٧/ ٢٦( بالنسخ، جامع البيان     أخرجه ابن جرير دون تصريح    )  ١(

  .)٤٣٥/ ٧(الدر المنثور . من طريق عكرمة عن ابن عباس مصرحا بالنسخ 
 ).٢٥٧ص (الناسخ والمنسوخ :  فيو النحاس) ٧/ ٢٦( جامع البيان  فيأخرجه الطبري)  ٢(
  ٤١٢، ٤١١اإليضاح ص ) ٣(



 

 )٣٠٧٧(

] ٩: األحقاف[َّ زن رن مم ام يل ىل ُّ    :اهللا عز وجّل يدّل على ذلك قوله عز وجّل
انوا يسألونه عن المغيبات، فأمر بأن يقول ما أنا وليس لي من علم الغيب شيء، ألنهم ك

ببدع من الرسل، خارج عما كانوا عليه، إذ كانوا إنّما يفوهون بما يوحى إليهم، وال 
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه  ُّ يخبرون بغير ذلك،

، فإعالمه بعد ذلك بما يكون منه في اآلخرة، ال يكون ] ١٥: يونس[ َّ ُِّّ َّ
  )١ (.ناسخا لهذا

  :الدراسة
رجح مكي أن اآلية محكمة؛ ألن المراد ما أدري ما يفعل بي وال بكم في الدنيا، وأيضاً 

ما أدري : اآلية خبر واألخبار ال تنسخ ، وعلل قول من قال بنسخها على أن معنى اآلية
ما يفعل بي وال بكم في اآلخرة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد علم أن من مات 

  .و مخلد في النار، ومن مات على اإليمان فهو من أهل الجنة على الكفر فه
ما أدري ما يفعل بي وال بكم في :  والسخاوي جزم بإحكام اآلية سواء كان المعنى

الدنيا أو في اآلخرة، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم كسائر الرسل من قبله ال يعلم من 
ال ما يأتي مستقبالً، فالوحي إليه بعد ذلك األمور شيئاً إال ما أعلمه اهللا وال يعلم الغيب و

  . بأمور اآلخرة ال يكون ناسخاً لآلية 
  :وفي المسألة أقوال

وعلى هذا القول . ما أدري ما يفعل بي وال بكم في اآلخرة:  من قال المعنى:األول
تكون منسوخة بما أخبره اهللا به من حال المؤمنين والكافرين في اآلخرة، واستدلوا بما 

: مظعون، قالت بن عثمان عندما توفي العالء أم ويؤيده حديث عباس، ابن عنروي 
 اهللا صلى اهللا رسول فقال اهللا، أكرمك لقد عليك فشهادتي السائب، أبا عليك اهللا رحمة
 اهللا؟ يكرمه فمن اهللا، رسول يا أنت بأبي: فقلت »أكرمه اهللا أن يدريك وما«: وسلم عليه
 ألرجو إني واهللا اليقين، جاءه لقد فو اهللا هو أما«: وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول فقال

 بعده أزكي ال واهللا: فقالت »بي يفعل ماذا اهللا رسول وأنا أدري ما و واهللا الخير، له
  )٢ (.أبدا  أحدا

                                         
 ) ٨٣٤/ ٢(جمال القراء )  ١(
 )٧٠٠٣(  رقم )٣٤/ ٩ (أخرجه البخاري في صحيحه)  ٢(



– 

  )٣٠٧٨(

 خمُّ: هذا بعد اهللا فأنزل  َّ مليك ىك مك لك اك يق ىق  ُّ :وعن ابن عباس، قوله
  )١ (. َّىن من  خن حن جن يم ىم مم

 مك لك اك يق ىق  ُّ :األحقاف حم في قال اهللا :قاال البصري حسنوال عكرمة وعن
 في التي اآلية فنسختها َّ ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مليك ىك

 َّ ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ الفتح سورة
 اآلية، هذه نزلت حين وسلَّم علَيِه اهللا صلَّى اهللا نبي فخرج اآلية،... ]٢ – ١: الفتح[

 لك هنيئا: المؤمنين من رجال له فقال تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له غفر بأنه فبشرهم
سورة  في وجّل عز اهللا فأنزل بنا؟ يفعل فماذا بك، يفعل ما علمنا قد اهللا، نبي يا

] األحزاب[ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي  ُّ :فقال األحزاب،
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت ُّ  وقال
 مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقىق  يف

... ]٦ –٥:الفتح[َّنيمي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن
  )٢ (.وبهم به يفعل ما اهللا فبين اآلية،

 اهللا صلَّى اهللا رسول من علم أو درى  ثمَّ مليك ىك مك لك اك يق ىق ُّ  قتادة عن
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :يقول به، يفعل ما ذلك بعد وسلَّم عليه
  .)٤( وممن قال بالنسخ ابن حزم )٣ (.َّ ىن من  خن حن جن

 علم عليه خفي إذا ألنه يصح؛ ال بنسخها والقول : الجوزي هذا القول بقولهورد ابن
 فعلى هذا ال تكون آية الفتح )٥(.منسوخ وال ناسخ في ذلك يدخل لم به أعلم ثم شيء

  .ناسخة؛ ألن اهللا عز وجل يعلمه بما شاء من الغيب بطريق الوحي
 الدنيا، وعلى هذا القول ال ما أدري ما يفعل بي وال بكم في:  من قال المعنى:الثاني

  .نسخ فيها

                                         
 )٩٩/ ٢٢(جامع البيان )  ١(
 )٩٩/ ٢٢ (المرجع السابق)  ٢(
 )٩٩/ ٢٢ (المرجع السابق)  ٣(
  )٥٦: ص (حزم البن والمنسوخ الناسخ)  ٤(
 )١٩٦: ص (القرآن نواسخ)  ٥(



 

 )٣٠٧٩(

 الرسل ، في ميثاقه أخذ حين الجنة في أنه علم قد اهللا، فمعاذ اآلخرة في أما: الحسن قال
 قبلي األنبياء ُأخِْرجت كما ُأخْرج الدنيا، في بكم وال بي يفعل ما أدري وما: قال ولكن

 أم المكذّبة، أمتي بكم، وال بي ليفع ما أدري وال قبلي، من األنبياء قُتلت كما ُأقتل أو
 ثم خسفا، بها مخسوف أم قذفا، السماء من بالحجارة المرمية أمتي أم المصدقة، أمتي

 لك أحطت يقول]  ٦: اإلسراء[ َّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ُّ :إليه أوحي
 مغ  جغ مع جع مظ  ُّ :ثم قال.. . أن ال يقتلوك، فعرف أنه ال يقتلبالعرب
 ما اهللا فأخبره] نفالاأل[ َّ  خك حك جك مق حق مف خف حفجف
   ) ١(. بأمته يصنع وما به، يصنع
   )٢ (.أعراضها من الشريعة تلزم وما والنواهي األوامر من ِبكُم وال ِبي يفْعُل  ما:الثالث
 غير في اهللا من ينتظره وسلم عليه اهللا صلى النبي كان أمر في اآلية نزلت :الرابع
  )٣ (.والعقاب  الثواب

 ذلك في األقوال وأولى: لقول الثاني مبيناً سبب الترجيح فقالوقد رجح الطبري ا
 رواه الذي البصري، الحسن قاله الذي القول التنزيل، عليه دّل بما وأشبهها بالصحة

  .الهذَلي بكر َأبو عنه
 اآلية، هذه إلى السورة هذه مبتدأ من الخطاب ألن بالصواب؛ أوالها ذلك قلنا وإنما

 واحتجاجا لهم، وتوبيخا عنهم، وخبرا للمشركين خطابا وجّل زع اهللا من خرج والخبر
 أن فمحال كذلك، ذلك كان وإذا ....عليهم وسلَّم علَيِه اهللا صلَّى لنبيه ذكره تعالى اهللا من
 في بكم وال بي يفعل ما أدري ما للمشركين قل: للنبي صلى اهللا عليه وسلم  يقال

 في المشركين بأن متتابعة إليه ووحيه تنزيله في وجّل عز اهللا كتاب وآيات اآلخرة،
 أخرى، ويرغبهم مرة، يرهبهم وبذلك منعمون، الجنان في به والمؤمنون مخلدون، النار
 في غدا تصير حال أي إلى تدري ال وأنت إذن نتبعك فعالم: له لقالوا ذلك، لهم قال ولو

 وتصديقنا اتبعناك، إن إياك اعنااتب وإنما؛ وعذاب شدة إلى أم ودعة، خفض إلى القيامة،
 نهرب وعذاب عقوبة، من رهبة أو نصيبها، وكرامة نعمة، في رغبة إليه، تدعونا بما

 به، فاعل هو ما وسلم عليه اهللا صلَّى لنبيه اهللا بين ثم الحسن، قال كما ولكن ذلك منه،
            )٤(. وغيرهم قومه من به جاء بما كذب وبمن

                                         
 )١٠٠/ ٢٢(جامع البيان ) ١(
 )٩٤/ ٥ (الوجيز المحرر: انظر) ٢(
 )١٠١/ ٢٢ (البيان جامع: انظر) ٣(
 )١٠٠/ ٢٢(جامع البيان) ٤(



– 

  )٣٠٨٠(

  )١(.  وصححه النحاس وابن الجوزي وابن كثير والقرطبيوقد رجح هذا القول
 ما أدري ما للمشركين وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول يقول أن محال: النحاس قال

 النار، في يخلد الكفر على مات من أن يخبر يزل ولم اآلخرة، في بكم وال بي يفعل
 والصحيح. اآلخرة في هموب به يفعل ما درى فقد الجنة، في فهو اإليمان على مات ومن
  )٢(. الدنيا في بكم وال بي يفعل ما أدري وما: الحسن قول اآلية معنى في

واستبعد ابن عاشور النسخ ونفاه وأن المعنى واضح بين ال يحتاج إلى القول بنسخها 
 َّ  يف ىف يث ىث نث مث ُّ : لقوله تتميمَّ مليك ىك مك لك اك يق ىق ُّ : فقال

 عليه اهللا صلى النبي يسألون كانوا المشركين فإن االعتراض بمنزلة وهو] ٩: األحقاف[
 من: أحدهم ويقول ناقتي؟ أين: ناقته ضلت إذا أحدهم فيقول استهزاء مغيبات عن وسلم
 ما يدري ال بأنه يعلمهم أن وسلم عليه اهللا صلى الرسول اهللا فأمر ذلك نحو أو أبي،
 جم يل ىل مل خل   ُّ:تعالى هـقول معنى وهذا الدنيا، في أي بهم، وال به يفعل
 جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خم حم
 .]١٨٨: األعراف[ َّ خيحي
: قوله في لما وإتماما بيانيا  استئنافاَّ زن رن مم ام يل ىل ُّ : هــقول كان ولذلك

 فهو به اهللا يعلمه ما اتباع هو يدريه ما قصارى بأن َّ مليك ىك مك لك اك يق ىق ُّ 
 وراء وأن النار في ركينالمش وأن اهللا من رسول بأنه علمه ومثل لعمومه، تخصيص

  .بعثا الموت
 ىل مل خل ُّ : تعالى قوله ومثل حرتين، بين نخل ذات أرض إلى سيهاجر أنه ومثل
 أطال ما فدع عليه، اهللا أطلعه ما إلى يرجع مما ذلك ونحو ،] ١: الفتح [َّ جم يل

  ومنَّ مليك ىك مك لك اك يق ىق ُّ : بقوله المراد من هنا المفسرين بعض به
       )٣(  .الخبر نسخ حكم ومن كمةمح أو منسوخة كونها

فالخالف بين اإلمامين منفي، فقد رجحا إحكامها، سواء كان المعنى وما أدري ما 
  .يفعل بي وال بكم في اآلخرة أم في الدنيا 

                                         
 القرطبـي  وتفـسير  ،)٤/١٥٥ ( ابـن كثيـر    تفسير،  )٤٦٤ص( نواسخ القرآن    ،)٦٧٥:ص (للنحاس والمنسوخ الناسخ) ١(
)١٦/٢٦٠( 
 )١٩٦: ص (القرآن نواسخ)  ٢(
 )١٧/ ٢٦ (والتنوير التحرير)  ٣(



 

 )٣٠٨١(

  :من فوائد المسألة
فيها استمالة القلوب التباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي لم يخرج عن  - ١

 . ألمر اهللا وال ِعلْم له إال ما علمه اهللا بشريته وهو عبد منقاد
 اختلق القرآن أو أنه - صلى اهللا عليه وسلم–فيها رد على من قال أن محمدا  - ٢

  .يطمع لدنيا إذ لو كان كذلك لم يتبع الوحي ولسعى إلى ما يصبو إليه
ـ في   ول بالنسخ ــ الق : السابعة   المسألة   يي ىي مي خي ُّ  :ه عـز وجـلّ    ـقول
  ]٥٤: تالذاريا[ َّ ٰر ٰذ

  :قول مكي المعقب عليه
 في براءة قتلهم وقتالهمالظاهر في هذه اآلية أنها منسوخة باألمر ب: قال مكّي
  )١(.وغيرها
   :السخاويتعقيب 

  )٢ (. ألنها ال تتضمن األمر بترك القتال؛وليس كذلك: قال السخاوي
  :للعلماء في المسألة قوالن

نسختها آية السيف كما سبق : نهم من قال أنها منسوخة، وُأختلف في الناسخ فم:األول
 نسخت السيف آية ومال إليه ابن عطية إذا كان المراد ترك الموادعة فإن، في قول مكي

   )٣(.الموادعات جميع
 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ : نسختها اآلية التي تليها: ومنهم من قال

  ] الذاريات[
  .)٥(بي والكرمي وبه قال الزهري والمقري وابن حزم والقرط)٤ (.عن الضحاك

  .  أن اآلية محكمة غير منسوخة :الثاني
  )٦( .عنهم فأعرض:  َّ مي خي ُّ مجاهد  قال

                                         
  .٤١٩اإليضاح ص )  ١(
  .٨٤٤/ ٢راء جمال الق)  ٢(
 )١٨٢/ ٥(المحرر الوجيز: انظر)  ٣(
 )٦٨٤: ص (للنحاس والمنسوخ الناسخ: وقول الضحاك في)  ٤(
 ، )٥٤/ ١٧ (القرطبي ، وتفسير)٥٨: ص (حزم ، والبن)١٦٨: ص ( ، وللمقري)٣٥: ص (والمنسوخ للزهري الناسخ)  ٥(

 )١٩٥: ص (القرآن في والمنسوخ الناسخ بيان في المرجان وقالئد
 )٤٤٢/ ٢٢(جامع البيان)  ٦(



– 

  )٣٠٨٢(

 عن محمد يا فتوّل: وسلَّم عليه اهللا صلى محمد لنبيه ذكره تعالى قول: قال الطبري
: يقال اهللا، أمر فيهم يأتيك حتى عنهم فأعرض: يقول قريش، من باهللا المشركين هؤالء
 جّل يقول َّ ٰذ  يي ىي   ُّ :وقوله... وتركه، عنه أعرض إذا: فالن عن فالن ولى
 فقد اإلنذار، في منك كان تفريط على ربك يلومك ال بملوم، محمد يا أنت فما: ثناؤه

   )٢( .وبه قال ابن الجوزي، وابن عاشور )١(.به أرسلت ما وبلغت أنذرت،
ترك موادعة الكفار والجواب على من قال نسختها آية السيف، أن المقصود األمر ب

والعفو عنهم إذا أصبح للمسلمين قوة، فإذا كان المسلمون في ضعف وذلّة فإنهم يعملون 
  .فال منافاة وال نسخ عمن كف عنهم ن بحسب قدرتهم، ويكفونيقاتلوبآيات المهادنة، و

:  وهذا قد يخيل أن معنى قوله:ر قول من قال بنسخهاــقال ابن الجوزي بعد أن ذك
 إن: قال هذا  فلو.أعرض عن كالمهم، فال تكلمهم، وفي هذا بعد  َّ مي خي ُّ 

 اآلية معنى يكون أن ويحتمل السيف، بآية نسخها صلح قتالهم عن أعرض المعنى
  )٣ (.قتالهم ينافي ال وهذا الحجج، لهم أوضحت فقد مجادلتهم عن أعرض

لحاح في الدعوة فالمراد بالتولي ترك اإل: والجواب على من قال بنسخها باآلية بعدها
: ال تعالىـــوالحرص المفرط والتحسر على عدم إيمانهم والغم من تكذيبهم  كما ق

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ُّ 
  والعطف على.وتجديده التذكير على الدوام به مراد  َّٰى ُّ في   ، واألمر]الكهف [

  )٤( .اقب التذكير بل للتذكير إبطال اإلعراض أن أحد يتوهم  حتى الَّ خي ُّ 
  .فعلى ما سبق تبين صحة ما ذهب إليه السخاوي من أن اآلية محكمة 

  :من فوائد المسألة
 .يجب مراعاة اختالف األحكام باختالف أحوال النزول قبل القول بالنسخ  - ١
  .األصل عدم النسخ، وال يصار إليه إذا أمكن الجمع بين األقوال  - ٢

                                         
 )٤٤٢/ ٢٢(جامع البيان)  ١(
 )٢٣/ ٢٧ (والتنوير ،  والتحرير)١٩٩: ص (القرآن نواسخ)  ٢(
 )١٩٩: ص (المرجع السابق)  ٣(
 . بتصرف )٢٣/ ٢٧ (والتنوير التحرير: انظر)  ٤(



 

 )٣٠٨٣(

  الخـاتمة
 سالم على أشرف األنبياء والمرسلين         وبعدالحمد هللا رب العالمين والصالة وال

تعالى على االطالع على جزء من كتاب عظيم حوى فوائد جمة  اهللا وفقنيفقد 
وتحريرات جيدة في باب الناسخ والمنسوخ من علٍَم فذ وإمام نحرير له باع في التفسير 

، ) مال اإلقراءجمال القراء وك( وعلومه والقراءات واللغة وغيرها سطرها في كتابه 
واستدرك وعقّب على بعض من سبقه من العلماء منهم مكي بن أبي طالب في كتابه 

  :وقد درست تلك التعقبات تحت عنوان) اإليضاح(
في باب  اإليضاح في مكياإلمام السخاوي في جمال القراء على اإلمام تعقبات (

  )النسخ
  :وخلصت إلى النتائج التالية 

  .ء في تقرير المسائل وتحريرها في باب النسخ الوقوف على طرق العلما - ١
تعّقَب اإلمام السخاوي اإلمام مكي في سبع مسائل في باب النسخ ، ونقل عنه  - ٢

  .كثيراً ووافقه في غالب ترجيحاته 
تبين بعد الدراسة أن اإلمام السخاوي أصاب في ثالث مسائل في تعقباته على  - ٣

  .اإلمام مكي 
سخاوي على هبة اهللا بن سالمة والزمخشري يجدر بحث تعقبات اإلمام ال - ٤

  .وغيرهما في باب النسخ 
 موضوعات علوم القرآن من كتابه لإلمام السخاوي تعقبات أخرى في بقية - ٥

 .حري بأن تدرس ) جما القراء(
لم يثْبت من اآليات المنسوخة إال القليل بالنسبة ِلما ذُِكر في كتب الناسخ  - ٦

 .والمنسوخ
 ..أوالً وأخراً فله الفضل والمنة على ما وفق وأعان وسدد وأخيراً أشكر اهللا 

من اهللا أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع بما يناسبه وما كان من  أرجوو 
  .صواب فمن اهللا

  وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد 
  
  



– 

  )٣٠٨٤(

 المراجع
 جالل الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر،: المؤلف، اإلتقان في علوم القرآن .١

الهيئة المصرية : الناشر، محمد أبو الفضل إبراهيم: المحقق، )هـ٩١١: المتوفى(
  م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الطبعة، العامة للكتاب

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري القرطبي : المؤلف، االستذكار .٢
دار : الناشر، ضسالم محمد عطا، محمد علي معو: تحقيق، )هـ٤٦٣: المتوفى(

  ٢٠٠٠ – ١٤٢١األولى، : الطبعة،  بيروت–الكتب العلمية 
: المتوفى (محمد األمين الشنقيطي  لأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .٣

عام النشر  ، لبنان–دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت : الناشر  )هـ١٣٩٣
  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: 

اإلمام : المؤلف. ن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه اإليضاح لناسخ القرا .٤
د أحمد حسن فرحات، ط جامعة : تحقيق. هـ ٤٣٧مكي بن أبي طالب القيسي ت 

  .ه ١٤١١اإلمام ، الطبعة الثانية 
: المتوفى( حيان محمد بن يوسف بن حيان األندلسي يب ألالبحر المحيط في التفسير .٥

: الطبعة . بيروت–دار الفكر : الناشر ،د جميلصدقي محم: المحقق، )هـ٧٤٥
  هـ١٤٢٠

أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر : المؤلف، البرهان في علوم القرآن .٦
األولى، : الطبعة، محمد أبو الفضل إبراهيم: المحقق )هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

  م١٩٥٧ -  هـ ١٣٧٦
شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن : المؤلف، ر واألعالمتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهي .٧

دار : الناشر، الدكتور بشار عواد معروف: المحقق، )هـ٧٤٨: المتوفى(أحمد الذهبي 
  م٢٠٠٣األولى، : الطبعة، الغرب اإلسالمي

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب «التحرير والتنوير  .٨
 –الدار التونسية للنشر : الناشر  )هـ١٣٩٣: المتوفى (عاشور التونسي بن  ال»المجيد
   هـ١٩٨٤: سنة النشر تونس

  
 



 

 )٣٠٨٥(

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس  تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم .٩
مكتبة نزار : الناشر، أسعد محمد الطيب: المحقق )هـ٣٢٧: المتوفى (،الرازي 

  هـ١٤١٩ -لثالثة ا: الطبعة،مصطفى الباز 
محمد بن محمد بن محمود، أبو : المؤلف، )تأويالت أهل السنة(تفسير الماتريدي  .١٠

دار الكتب : الناشر، مجدي باسلوم. د: المحقق )هـ٣٣٣: المتوفى(منصور الماتريدي 
  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األولى، : الطبعة،  بيروت، لبنان- العلمية 

محمد بن جرير الطبري : المؤلف،)  فسير الطبريت ( جامع البيان في تأويل القرآن .١١
: الطبعة .مؤسسة الرسالة: الناشر أحمد محمد شاكر: المحقق .)هـ٣١٠: المتوفى(

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، 
: المتوفى(محمد بن عيسى : المؤلف،  سنن الترمذي- الجامع الكبير  .١٢

سنة ، بيروت–المي دار الغرب اإلس: الناشر، بشار عواد معروف: المحقق،)هـ٢٧٩
  م١٩٩٨: النشر

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي : المؤلف)  تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن  .١٣
دار الكتب : الناشر. أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق، )هـ٦٧١: المتوفى(

  هـ١٣٨٤الثانية، : الطبعة . القاهرة–المصرية 
أبو الحسن، علم الدين  علي بن محمد: المؤلف، جمال القراء وكمال اإلقراء .١٤

مؤسسة : الناشر، دعبد الحق عبد الدايم القاضي: تحقيق،)هـ٦٤٣: المتوفى(السخاوي
    هـ١٤١٩ ١ ،ط بيروت-الكتب الثقافية 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي األصل، أبو : المؤلف، الحجة للقراء السبعة .١٥
دار : الناشر،  بشير جويجابي- بدر الدين قهوجي : حققالم )هـ٣٧٧: المتوفى(علي 

   هـ ١٤١٣ ، ٢، طبيروت/  دمشق -المأمون للتراث 
 :المحقق،)هـ٢٧٥: المتوفى(أبو داود سليمان السِجستاني : المؤلف،سنن أبي داود .١٦

   هـ١٤٣٠األولى،:الطبعة،دار الرسالة العالمية:الناشر، محمد كاِمل- شعيب األرنؤوط 
: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي : المؤلف، لسنن الكبرىا .١٧

 ،مؤسسة الرسالة : الناشر، شعيب األرناؤوط: ، إشرافحسن شلبي: حققه، )هـ٣٠٣
   م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١، ١، طبيروت

 



– 

  )٣٠٨٦(

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي : المؤلف،السنن الكبرى .١٨
، محمد عبد القادر عطا: المحقق، )هـ٤٥٨: المتوفى(لبيهقي الخراساني، أبو بكر ا

   - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةن،  لبنا–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر
المتوفى (شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي : المؤلف ، سير أعالم النبالء .١٩

الناشر ، شعيب األرناؤوطمجموعة من المحققين بإشراف الشيخ: المحقق ، )هـ٧٤٨: 
  م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥الثالثة ، : الطبعة ،مؤسسة الرسالة: 

محمد زهير : المحقق.محمد بن إسماعيل البخاري : المؤلف ، صحيح البخاري .٢٠
 هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة، دار طوق النجاة : الناشر. الناصر

: المتوفى(لنيسابوري مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ا: المؤلفصحيح مسلم  ،  .٢١
  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق )هـ٢٦١

محمد األمين الشنقيطي : المؤلف،العذْب النَِّمير ِمن مجاِلِس الشَّنِْقيِطي ِفي التَّفِْسيِر .٢٢
لم الفوائد للنشر دار عا: الناشر،خالد بن عثمان السبت: المحقق،)هـ١٣٩٣: المتوفى(

  هـ١٤٢٦الثانية، : الطبعة،والتوزيع، مكة المكرمة
مرعي بن يوسف : المؤلف، قالئد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن .٢٣

: الناشر، سامي عطا حسن: المحقق، )هـ١٠٣٣: المتوفى(الكرمى المقدسي الحنبلى 
  الكويت–دار القرآن الكريم 

: المتوفى( أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري :المؤلف، كتاب العين .٢٤
دار ومكتبة : الناشر، د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: المحقق، )هـ١٧٠

 الهالل
عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه : المؤلف، الكتاب .٢٥

مكتبة الخانجي، : الناشر،  هارونعبدالسالم محمد: المحقق)هـ١٨٠: المتوفى(
  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثالثة، : الطبعة، القاهرة

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : المؤلف، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .٢٦
،  بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر، )هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار اهللا 

   هـ١٤٠٧ -الثالثة : الطبعة
  
 



 

 )٣٠٨٧(

عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم أبو : المؤلف، لتأويل في معاني التنزيللباب ا .٢٧
: الناشر، محمد علي شاهين: تصحيح، )هـ٧٤١: المتوفى(الحسن، المعروف بالخازن 

  هـ١٤١٥األولى، : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية 
دار :الناشر )هـ٧١١:ت(محمد بن مكرم ابن منظور : المؤلف، لسان العرب .٢٨

 هـ١٤١٤، الثالثة،طبيروت،صادر
كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد : المؤلف، مجمع اآلداب في معجم األلقاب .٢٩

مؤسسة الطباعة : الناشر، محمد الكاظم: ، ت) هـ٧٢٣: المتوفى () بابن الفوطي(
  هـ١٤١٦األولى، : الطبعة،  وزارة الثقافة إيران- والنشر

أبو محمد عبد : المؤلف، )تفسير ابن عطية (فسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في ت .٣٠
دار : الناشر.عبد السالم عبد الشافي: المحقق  )هـ٥٤٢: المتوفى(الحق بن عطية 

  هـ١٤٢٢ -  ١ط . بيروت–الكتب العلمية 
أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا النيسابوري : المؤلف، المستدرك على الصحيحين .٣١

دار الكتب : الناشر، مصطفى عطا: تحقيق، )هـ٤٠٥: المتوفى(بابن البيع المعروف 
  ١٩٩٠ – ١٤١١، ١، ط بيروت–العلمية 

: الناشر،أحمد محمد شاكر: المحقق،)هـ٢٤١: المتوفى(، مسند اإلمام أحمد بن حنبل .٣٢
  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦األولى، : الطبعة، لقاهرةا –دار الحديث 

جمال الدين أبو : المؤلف،  علم الناسخ والمنسوخالمصفى بأكف أهل الرسوخ من .٣٣
، حاتم الضامن: المحقق، )هـ٥٩٧: المتوفى(الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 

 م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الطبعة الثالثة، : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر
أبو محمد الحسين بن : المؤلف ، ) تفسير البغوي(معالم التنزيل في تفسير القرآن  .٣٤

دار : الناشر  .عبد الرزاق المهدي: المحقق  ، )هـ٥١٠: المتوفى (ود البغوي مسع
  هـ١٤٢٠األولى ، : الطبعة  .بيروت–إحياء التراث العربي 

شهاب الدين أبو عبد اهللا : المؤلف، إرشاد األريب إلى معرفة األديب= معجم األدباء  .٣٥
دار الغرب : الناشر، إحسان عباس: المحقق، )هـ٦٢٦: المتوفى(ياقوت الحموي 
   هـ ١٤١٤، ١، طاإلسالمي، بيروت

  
  



– 

  )٣٠٨٨(

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو : المؤلف، معجم مقاييس اللغة .٣٦
، دار الفكر: الناشر، عبد السالم محمد هارون: المحقق، )هـ٣٩٥: المتوفى(الحسين 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: عام النشر
عبد اهللا بن يوسف بن أحمد أبو محمد، : المؤلف، مغني اللبيب عن كتب األعاريب .٣٧

محمد علي / مازن المبارك . د: المحقق، )هـ٧٦١: المتوفى(جمال الدين، ابن هشام 
  ١٩٨٥السادسة، : الطبعة،  دمشق–دار الفكر : الناشر، حمد اهللا

 أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن الملقب: المؤلف، التفسير الكبير= مفاتيح الغيب  .٣٨
دار إحياء التراث : الناشر، )هـ٦٠٦: المتوفى(بفخر الدين الرازي خطيب الري 

  هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة،  بيروت–العربي 
الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى : المؤلف، المفردات في غريب القرآن .٣٩

 - لشامية دار القلم، الدار ا: الناشر . صفوان الداودي: المحقق)هـ٥٠٢: المتوفى(
  هـ١٤١٢ -األولى : الطبعة. دمشق بيروت

محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، : المؤلف، المقتضب .٤٠
: الناشر، محمد عبد الخالق عظيمة: المحقق )هـ٢٨٥: المتوفى(المعروف بالمبرد 

  بيروت–. عالم الكتب
: المتوفى(عبد اهللا بن ِشهاب الزهري محمد بن مسلم بن : المؤلف، الناسخ والمنسوخ  .٤١

الثالثة، : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، حاتم صالح الضامن: المحقق )هـ١٢٤
  م١٩٩٨ -  هـ ١٤١٨

أبو عبيد : المؤلف، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن .٤٢
، محمد المديفر : تحقيق، )هـ٢٢٤: المتوفى(القاسم بن سالّم الهروي البغدادي 

   هـ ١٤١٨، ٢، طشركة الرياض / مكتبه الرشد : الناشر
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن : المؤلف، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم .٤٣

دار : الناشر، عبد الغفار البنداري. د: المحقق، )هـ٤٥٦: المتوفى(حزم األندلسي 
  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ولى، األ:  بيروت، الطبعة- الكتب العلمية 

أبو القاسم هبة اهللا بن سالمة بن نصر بن علي البغدادي : المؤلف، الناسخ والمنسوخ .٤٤
  )هـ٤١٠: المتوفى(المقري 

  



 

 )٣٠٨٩(

: الطبعة،  بيروت–المكتب اإلسالمي : الناشر، محمد كنعان، زهير الشاويش : المحقق
  هـ١٤٠٤األولى، 

نَّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس أبو جعفر ال: المؤلف، الناسخ والمنسوخ .٤٥
: الناشر ، محمد عبد السالم محمد. د: المحقق ، )هـ٣٣٨: المتوفى(المرادي النحوي 

  ١٤٠٨األولى، : الطبعة ،  الكويت–مكتبة الفالح 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي : المؤلف، الناسخ والمنسوخ .٤٦

  )هـ١١٧: المتوفى(البصري 
، مؤسسة الرسالة: الناشر،  جامعة بغداد-حاتم صالح الضامن، كلية اآلداب : المحقق
  هـ ١٤١٨الثالثة، : الطبعة

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن : المؤلف، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .٤٧
 القاهرةدار الكتاب اإلسالمي، : الناشر، )هـ٨٨٥: المتوفى(علي بن أبي بكر البقاعي 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن : المؤلف، ناسخ القرآن ومنسوخه= نواسخ القرآن  .٤٨
 - محمد المليباري، الجامعة اإلسالمية : تحقيق، )هـ٥٩٧: المتوفى(بن الجوزي 

 هـ١٤٠١
: المتوفى(أبو الحسن الواحدي، : المؤلف،الوسيط في تفسير القرآن المجيد .٤٩

،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر المحققين،مجموعة من: تحقيق،)هـ٤٦٨
  هـ١٤١٥األولى، : الطبعة

  



– 

  )٣٠٩٠(

  



 

 )٣٠٩١(

  
  
  

  
  
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسـلين نبينـا محمـد       

  .وعلى آله وصحبه أفضل الصالة والتسليم
أما بعد فإن اهللا خلق اإلنسان مفطورا على التفكير بما أعطاه من قوة العقـل والتفكيـر،                

ره، فهو إذا محتاج إلى ما يصحح أفكـاره ويرشـده           ومع ذلك تجده كثير الخطأ في تفكي      
  .إلى طرق االستنتاج الصحيح والنظر القويم، لكي ينظم أفكاره ويعدلها

وقد جاء علم المنطق كما وضعه أصحابه ليكون األداة التي يستعين بها اإلنـسان علـى            
  .العصمة من الخطأ

ار، وقـد كـان لعلمائنـا       وعلم أصول الفقه مر بمراحل متعددة من النشأة إلى االسـتقر          
اإلجالء جهود كبيرة في تطور هذا العلم ونضجه، ولئن كان هذا العلم في نشأته األولـى     
والغاية من تأليفه هو ضبط عملية االستنباط من النـصوص ومعرفـة ماهيـة الـدليل                
اإلجمالي، إال أن طائفة ممن ألف في أصول الفقه جنح إلى أن يكون من غايـات هـذا                  

ملية التفكير وإيجاد المعيار الذي يحكم هذه العملية، وقد استفاد األصوليون           العلم ضبط ع  
من علم المنطق في ضبط التعريفات وفي إحكام األدلة والحجج، ولذلك امتزجت كتـب              

  .األصول بالصياغة المنطقية
إال أن طائفة منهم لم يكتفوا بذلك بل أدخلوا علم المنطق وجعلوه في مقـدمات كتـبهم،                 

دافع لذلك أنهم رأوا أن علم األصول أولى بالعناية بعملية ضـبط التفكيـر مـن                ولعل ال 
  .غيره

والحق أن موضوع علم أصول الفقه ال يتناول مبحـث الحـد والبرهـان بالـذات بـل        
موضوعه الدليل اإلجمالي، إال أنه ال يمتنع على األصولي إدخال هذه المباحث في علـم         

علم األصول بالـذات، لكنهـا ممـا يعـرض          األصول ألنها وإن لم تكن من موضوع        

 
 
  المساعد بقسم الدراسات اإلسالميةاألستاذ 
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– 

  )٣٠٩٢(

لموضوعه ومسائله، فاألصولي والمنطقي يشتركان فـي بحـث الـدليل أو الحجـة أو               
البرهان، لكن جهة بحثهم منفكة، ألن المنطقي ال تعلق له بالجهة التي يبحثها األصولي،              
 لكن األصولي ال يستغني تماما عن جهة بحث المنطقي، ولكون األصوليين يعـون هـذا   
فإنهم توسطوا فلم يدخلوا هذه المباحث في صلب المادة األصولية لكنهم لم يستغنوا عنها              

  .بالكلية بل بحثوها في مقدماته ومداخله
واألصوليون في مقدماتهم لم يكونوا مقلدين لغيرهم بل كان لهم نظرتهم المـستقلة لهـذه          

  .المقدمات وإضافاتهم المهمة
 في هذا المقدمات أن يبينوا الخطأ والخلل الذي ينـتج           وقد حاول األصوليون الذين كتبوا    

  .عن طريقة التفكير غير السليمة فبينوا أسباب الخلل في الحد والخطأ في البرهان
ولذلك حاولت في هذه الورقات أن أسلط الضوء على ما كتبه األصوليون في هذا الشأن               

سلمين عمومـا بطـرق   وإظهار أهميته، وإبراز جهود علماء األصول خاصة وعلماء الم  
  .التفكير السليمة والنظر العقلي القويم

  :أهمية البحث 
 تظهر أهمية هذا البحث من جهة عنايته بموضوع مهم تتعلق به جميع العلوم وهـو                -١

  .طريقة التفكير السليمة والمعيار الذي يضبطها ويقومها
ذا الخلل والخطأ ال    يعالج البحث األخطاء التي تظهر في التعريفات، وفي األدلة، وه          -٢

  يتوقف على علم معين ولذلك فإن معرفة هذه األخطاء يعصم من الوقوع فيه 
  . إبراز جهود علماء أصول الفقه في ضبط عملية التفكير والنظر الصحيح-٣
  :أهداف البحث 

  بيان أنواع التعريفات وشروط الحد الصحيح-١
  بيان الخلل الذي يقع في الحدود وسبل تجنبه-٢
  ن الخطأ الذي يقع في الحجج والبراهين وسبل تجنبه بيا-٣
  :أسئلة البحث 

  ما أنواع التعريفات وما شروط الحد الصحيح  -١
  ما األخطاء التي تقع في الحدود وكيف نتجنبها  -٢
   ما األخطاء التي تقع في الحجج والبراهين وكيف نتجنبها-٣



 

 )٣٠٩٣(

 : منهج البحث وإجراءاته 
 في أنواع   تقرائي، من خالل استعراض ما ذكره علماءاألصول      يعتمد البحث المنهج االس   

الحدود وشروط الحد والخطأ في البرهان والمقارنة بين ما كتبوه في ذلك وما كتب فـي               
علم المنطق وإبراز الجوانب التي كانت لهم في إضافة على غيرهم وجمع ما تفرق منه               

بـاراتهم وإعـادة    في مواضع مختلفة وكذلك توضيح بعض ما يكون غامـضا مـن ع            
  صياغته بلغة أسهل وأوضح

 : خطة البحث 
  .اشتمل البحث على مبحثين

  .في الخلل في الحد: المبحث األول 
  :ويشتمل على ثمانية مطالب  

  .في تعريف الحد: المطلب األول
  .أقسام الحد: المطلب الثاني
  شروط الحد : المطلب الثالث
  تعريف الذاتي وأقسامه : المطلب الرابع

  تعريف العرضي وأقسامه: طلب الخامسالم
  صورة الحد الحقيقي: المطلب السادس
  الخلل في صورة الحد : المطلب السابع
  الخلل والخطأ في مادة الحد : المطلب الثامن

  .في الخطأ في البرهان:المبحث الثاني 
  :ويشتمل على أربعة مطالب 

  .تعريف البرهان: المطلب األول
  رهان صورة الب: المطلب الثاني
  .الخطأ في مادة البرهان: المطلب الثالث
  .الخطأ في صورة البرهان: المطلب الرابع

وختاماً أسأل اهللا أن ينفع بهذا البحث، وأن يجعله خالصاً لوجهـه الكـريم، وأن               
يغفر اهللا لي ما فيه من خلل ونقص وصلى اهللا على نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه                   

  .أجمعين



– 

  )٣٠٩٤(

  في الحدالخلل : المبحث األول
  :وفيه ثمانية مطالب

  تعريف الحد: المطلب األول
  )١(.المنع ومنه سمي البواب حدادا ألنه يمنع من يدخل الدار: الحد في اللغة

  .)٢( ما يميز الشيء عن غيره: في اصطالح األصوليين
وال يميز إال ما ال يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا وال يدخل فيه شيء                 

  .)٣ (ا فيكون مانعاًمن غيره
  :أقسام الحد: المطلب الثاني

  .ألنه إما أن يكون بحسب اللفظ، أو بحسب المعنى: وهو ثالثة أقسام
  .اللفظي: ويسمى األول 

  .أما أن يكون مشتمال على جميع الذاتيات، أوال: والثاني
   )٤ (.الرسمي: والثاني. الحد الحقيقي: واألول

  : قيالحد الحقي : القسم األول
  .هو ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة: تعريف الحد الحقيقي
  محترزات التعريف 

  .ذاتيات العرضيات:  خرج بقوله
الكلية المشخصات، فإنها ذاتية للشخص من حيث هو شخص، لكن اليحـد بهـا ؛    ـ   وب

  .ألن الحد للكليات ال للمشخصات

                                         
 ).٢٧٦ص(، القاموس المحيط )٢/٣(مقايييس اللغة )١(
  ).١/١١٩(، شرح المحلي على جمع الجوامع )١/٦٨(شرح العضد على مختصر المنتهى : انظر) ٢(

أما عند المناطقة فالحد أخص ويطلقون على ما يسميه األصوليون الحد التعريف أو المعرف أو القول الشارح          
شرح المحلي علـى جمـع الجوامـع    : انظر. وهو عندهم ما يكون سببا لتصور الشيء وامتيازه عن ما عداه  

، شـرح اليـزدي علـى التهـذيب     )١٤٧ص(، تحرير القواعد المنطقية     )١/٣٧٤(، شرح المطالع    )١/١١٩(
ف وكثيرا ما واعلم أن أرباب العربية واألصول يستعملون الحد بمعنى المعر((قال السيد الشريف   ). ٢٤٧ص(

 ).١٥٠ص(حاشية السيد على تحرير القواعد المنطقية )) يقع الغلط بسبب الغفلة عن اختالف االصطالحين 
 ).١/١١٩(شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر) ٣(
، تحريـر القواعـد المنطقيـة     )٦٤،  ١/٦٣(، بيان المختصر    )١/٧٤،٧٥(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ٤(

 ).٢٤٩، ٢٤٨ص(زدي على التهذيب ، شرح الي)١٥٠ص(



 

 )٣٠٩٥(

بي عن الذاتيات الكلية متفرقـة ال يكـون حـدا            وبـ المركبة الذاتيات المتفرقة إذ ما ين      
  )١(.حقيقيا

  مثال الحد الحقيقي
  )٢(.الحيوان الناطق، والمراد بالناطق بالقوة، وهو صحيح: قولنا في تعريف اإلنسان

  الحد الرسمي: القسم الثاني
  . هو ما أنبأ عن الشيء بالزم مختص به دون غيره: تعريف الحد الرسمي

  )٣(.يقذف بالزبد ؛ فإن ذلك الزم عارض بعد تمام حقيقتهالخمر مائع، : مثاله
  :محترزات التعريف

احترز بالزم عن العرضي المفارق،كالضاحك بالفعـل لإلنـسان، فإنـه اليفيـد فـي               
  )٤(.التعريف

                                         
  ).١/٢٨٧(، رفع الحاجب )١/٦٤(بيان المختصر ) ١/٧٦(شرح المختصر للشيرازي : انظر) ١(

والمحققون على انه البد في التركيب من تقديم الجنس على الفصل ليعقل أمر مبهم ثم يحصل           : "قال التفتازاني   
  )١/٦٩(حاشيته على العضد ".  يفيد الصورة بما ينضاف إليه فترسم الحقيقة وأما مجرد الجمع فال

ولم يرد بالتركيب تركب الذاتيات بأنفسها لجواز كون كل من الجنس والفصل بسيطا بل أراد تركيب بعـضها     
  .مع بعض

  )١/٧٠(حاشية السيد الشريف على المختصر : انظر  
اتيات لألشخاص من حيث هـي  واعتبر كونها كلية احترازا عن المشخصات التي هي ذ: "وقال السيد الشريف    

أشخاص إذ ال يتركب الحد منها فإن األشخاص التحد بل طريق إدراكها الحواس الظاهرة أو الباطنة إنما الحد     
  "للكليات المرتسمة في العقل دون الجزئيات المنطبعة في اآلآلت 

 )٧٠، ١/٦٩(حاشية السيد الشريف على المختصر   
 ).١/٢٨٧(رفع الحاجب : انظر) ٢(
، شرح العضد على مختـصر المنتهـى     )١/٢٨٨(، رفع الحاجب    )١/٧٦(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ٣(

)١/٧٠.(  
               هذا هو المثال المشهور والشيرازي اعترض على هذا المثال بأنه غير جـامع وال مـانع ومثـل للرسـمي                      

 .بـ اإلنسان ضاحك منتصب القامة عريض األظفار بادئ البشرة
 ).١/٦٥(بيان المختصر ) ١/٧٦(شرح المختصر للشيرازي :  انظر)٤(



– 

  )٣٠٩٦(

  .الحد اللفظي: القسم الثالث
  :تعريف الحد اللفظي

للفظ المسؤول عنه مرادف ما أنبأ عن المحدود بلفظ أظهر وأوضح عند السائل من ا    : واللفظي
  .له

الخمر ؛ إذا كـان يعـرف       :  كما يقول من ال يدري مالعقار، ما العقار ؟ فيقال له           :مثاله
  )١ (.لفظ الخمر

  محترزات التعريف
  . بلفظ يخرج الحد الحقيقي والرسمي: قوله
  . أظهر يخرج عنه اللفظ األخفى والمساوي: قوله
  )٢ (.مباينمرادف يخرج عنه اللفظ األظهر ال: قوله

  .شروط الحد: المطلب الثالث 
  .االطراد واالنعكاس: وشرط جميع الحدود

  :تعريف االطراد
  . االطراد هو االستلزام من جانب الوجود

أي كلما وجد الحد وجد المحدود؛ وذلك هو االطراد؛ فال يدخل فيه شيء ليس من أفراد                
  .المحدود؛ فيكون مانعا

  :تعريف االنعكاس
  . االستلزام من جانب العدم فإذا انتفى الحد انتفى المحدود واالنعكاس هو

  .فال يخرج عنه شيء من أفراد المحدود؛ فيكون جامعا
  )٣ (.جامعا مانعا: أن يكون مطردا منعكسا، وإن شئت قل:  فإذن شرط الحد

                                         
، شرح العـضد  )١/٢٨٨(، رفع الحاجب )١٧٩ص(، محك النظر    )١/٧٦(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ١(

  ).١/٧٠(على مختصر المنتهى 
 .)٢٤٩ص(انظر في التعريف الفظي عند المناطقة شرح اليزدي على التهذيب   

 ).١/٦٥(صر بيان المخت: انظر) ٢(
، شرح العضد   )١/٢٨٨(، رفع الحاجب    )١/٦٦(، بيان المختصر    )١/٧٧(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ٣(

  ).١/٧١(على مختصر المنتهى 
  =      .كلما وجد المحدود، وجد الحد: وقد عرف العضد االنعكاس بأنه  



 

 )٣٠٩٧(

  . فالحاصل أن الحد يجب أن يكون مساويا للمحدود ؛وإال لكان أعم وأخص
فألنه ال داللة له على األخص أصال، وألنـه ال          ؛ يف أما األعم    وهما ال يصلحان للتعر   

  .التمييز: يفيد التمييز، وأقل مراتب التعريف
  )١ (.ألنه أقل وجودا منه؛ وأما األخص فألنه أخفى من األعم 

  تعريف الذاتي وأنواعه: المطلب الرابع
 العقـل الرتفعـت     ما ال يتصور و يمتنع فهم الذات قبل فهمه ولو قدر عدمه في            : الذاتي
  .الذات

  )٢ (.الجوهر  اللونية للسواد في ذاتي العرض، والجسمية لإلنسان في ذاتي:مثاله 
ومن أجل أن فهم الذات ال يتصور قبل فهم الذاتي، لم يكن لشيء واحد حدان ذاتيـان ؛                  
ألن الحد الحقيقي بتعقل جميع الذاتيات؛ وذلك ال يتصور فيه التعدد، اللهم إال من جهـة                

  )٣ (لعبارة؛ بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة، وبالتضمن أخرىا
                                                                                                     

ـ       : قال المحلي   = ألنه "لما انتفى الحد انتفى المحدودأنه ك"وتفسير المنعكس بهذا أظهر في المراد من تفسيره ب
  .كل إنسان ناطق وبالعكس وكل إنسان حيوان وال عكس: يقال  موافق للعرف حيث 

وقد نقل البناني في حاشيته على المحلي أن العكس المسمى في الشرح بالعرف ال يصح ألن الموصوف به   
  .ليس قضية  القضية والمعرف 

  ) ٢٢٢، ١/٢٢١( البناني ، حاشية)١/١٢٠(شرح المحلي : انظر  
 ) ١٥٠، ١٤٩ص(تحرير القواعد المنطقية : وانظر هذه الشروط عند المناطقة  

) ١٤٩ص(، تحرير القواعـد المنطقيـة       )١/٦٦(، بيان المختصر    )١/٧٧(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ١(
 ).٢٤٨، ٢٤٧ص(، شرح اليزدي على التهذيب )٣٧٩، ٣٧٨ص(شرح المطالع 

، شرح العضد   )١/٢٨٩(، رفع الحاجب    )١/٦٧(، بيان المختصر    )١/٧٨(المختصر للشيرازي   شرح  : انظر) ٢(
  ).١/٧٢(على مختصر المنتهى 

فلو : لدخل المتضايف لكنه بإضافة قيد" ما اليتصور فهمه قبل فهم الذات: "لو اقتصر في التعريف على قوله  
  أخرج المتضايف ... قدر في العقل عدمه

                 شـرح المطـالع    : انظر تفسير الذاتي عنـد المناطقـة      ).٧٢،  ١/٧١(اني على شرح العضد     حاشية التفتاز : انظر  
  .)٢٧٠، ٢٦٩ص(
، شرح العضد علـى مختـصر       )٢٩٩،  ١/٢٨٩(، رفع الحاجب    )١/٧٩(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ٣(

  ).١/٧٣(المنتهى 
ان تارة بالحيوان الدال عليها بالتـضمن وتـارة         كما يعبر عن الجنس القريب لإلنس     : قوله من جهة العبارة     

حاشـية  : انظـر . بالجسم النامي الحساس المتحرك باإلرادة فيورد حد الجنس بدله فيدل على اجزائه بالمطابقـة             
 ) ١/٧٣(التفتازاني والسيد الشريف على شرح العضد 



– 

  )٣٠٩٨(

فالحد الذاتي للشيء يستلزم تصوره تصور حقيقة الشيء فإذا تصور حقيقـة المحـدود              
بالحد األول، فالحد الثاني إن كان عين األول، لم يكن لشيء واحد حدان ذاتيـان، وقـد                 

  . فرض بخالفه
ضرورة تصورها بالحد األول، يلـزم      ؛ الماهية بدونه   وإن كان غير األول، وقد تصور       

  )١ (.ضرورة فهم الذات بدونه؛ أن ال يكون الحد الثاني ذاتيا له 
  .أنه الذي ال يثبت للذات بعلة: وقد يعرف الذاتي بأنه غير معلل، أي

  .  ومعناه أن الذات ال تحتاج في اتصافها بالذاتي إلى علة مغايرة لعلة الذات
  )٢ (.لون لذاته، ال لشيء آخر جعله لوناًفإن السواد 

  .والذاتي منحصر في الجنس والفصل والنوع
  هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو؟ : فالجنس 

ما هو؟ الفصل، والخاصة، والعرض العام؛ ألنه ليس شـيء          : فخرج بالمقول في جواب   
  ما هو؟ : منها مقوال في جواب

؛ ألنه مقول في جواب ما هـو؟ مـشتمل علـى مختلـف بالعـدد، ال       النوع-وبالحقيقة  
  )٣ (.بالحقيقة
  مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو : والنوع

  )٤(كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته : والفصل

                                         
، مغنـي  )٣٨٧ص(لمطالع ، شرح ا)٦٨، ١/٦٧(، بيان المختصر  )١/٨٠(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ١(

 ).٥٦ص(الطالب 
 ).١/٢٩٩(، رفع الحاجب )١/٦٨(، بيان المختصر )١/٨٠(شرح المختصر للشيرازي : انظر) ٢(
، )٢٣٦، ٢٣٥ص(، شرح اليزدي على التهذيب )٢٩٢-١/٢٩٠(رفع الحاجب ) ١/٧٢(بيان المختصر : انظر) ٣(

 ).٩٨، ٩٥، ٩٤ص(تحرير القواعد المنطقية 
 ).١٠٥ص(، تحرير القواعد المنطقية )٢٣٩- ٢٣٦ص(اليزدي على التهذيب شرح : انظر) ٤(



 

 )٣٠٩٩(

  تعريف العرضي وأقسامه : المطلب الخامس
  . الذات قبل فهمهوالعرضي بخالف الذاتي؛ فهو ما يتصور فهم

  . أو المعلل
  .الزم، وعارض: وهو قسمان

  : الالزم:  القسم األول
  .ما ال يتصور مفارقته عما هو عرضي له: تعريفه

 الزم للماهية بعد فهمها ؛ بخالف الذاتي؛ فإنه الزم، ال بعد فهمها،             :األول: وهو ضربان 
  ألربعة، كالفردية للثالثة، والزوجية ل" سواء أفرض وجودها أم ال؛ 

الزم للوجود خاصة، دون الماهية؛ كالحدوث لبعض األجسام، والظـل      : والضرب الثاني 
  )١ (.كونه ذا ظل في الشمس لبعضه؛ وذلك ال يلزم ماهية الجسم: له، أي

  والعارض : القسم الثاني
  .هو ما يمكن مفارقته عما هو عرضي له: تعريفه

  )٢(.ول؛ كصفرة الذهبوقد ال يزول؛ كسواد الغراب، والزنجي، وقد يز
  : صورة الحد الحقيقي: المطلب السادس

  الحد الحقيقي مركبا من الذاتيات، و كل مركب له مادة وصورة
  .فالبد من اإلشارة إلى مادة الحد الحقيقي وصورته

  ولما كان ذكر الصورة مستلزما لذكر المادة من غير عكس، خص الصورة بالقصد
  )٣(قرب، ثم الفصل فصورة الحد الحقيقي الجنس األ

  الخلل في صورة الحد : المطلب السابع
   وخلل الصورة نقص في الحد؛ وهو أقسام

إسقاط الجنس األقرب، واالقتصار على األبعد؛ لداللة الفصل بـااللتزام عليـه؛            : أحدها
  .اإلنسان جسم ناطق: نحو

                                         
، تحريـر  )١/٢٩٢،٢٩٣(، رفع الحاجب )١/٧٥(، بيان المختصر )١/٨٦(شرح المختصر للشيرازي   : انظر) ١(

 ).١١٤-١٠٩ص(القواعد المنطقية 
  ).١/٢٩٢،٢٩٣(، رفع الحاجب )١/٧٦(، بيان المختصر )١/٨٦(شرح المختصر للشيرازي : انظر) ٢(

 ذكر الشيرازي أن في القول بزوال صفرة الذهب دون الغراب نظر لكن ال مشاحة في األمثلة   
 ) ١٥٠ص(، تحرير القواعد المنطقية )١/٩٠(شرح المختصر للشيرازي : انظر) ٣(



– 

  )٣١٠٠(

  . إسقاط الجنس رأسا، كاإلنسان ناطقثانيها
: جنس القريب والفصل مع تـأخر الجـنس عنـه ؛ نحـو         أن يكون مركبا من ال    : ثالثها
إنه المحبة المفرطـة    : فرط المحبة؛ إلخالل ذلك بالصورة وكان ينبغي أن يقول        : العشق

   )١(فاإلفراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة 
  .أن يكون مركبا من الجنس ثم الخاصة كتعريف اإلنسان بأن حيوان ضاحك: رابعها

  من خواص الشيء كتعريف اإلنسان بالضاحك أن يكون مركبا : خامسها
  أن يكون مركبا مما ينزل منزلة الجنس كالعرض العام ثم الخاصة أو الفصل : سادسها

  )٢(كتعريف اإلنسان بأنه الماشي الضاحك 
ألنه حينئذ لـم    ؛ فخلل الجزء الصوري من الحد الحقيقي بأن يوضع الفصل أوال، نقص            

  . بقة للمحدود كما هو عليهيحصل لألجزاء صورة وحدانية مطا
لكن ال يكون خطأ ألن الحدود الناقصة صحيحة لتمييزه للمحدود عـن غيـره تمييـزا                

  )٣(.ذاتيا
  الخلل والخطأ في مادة الحد : المطلب الثامن

ألنه إما من جهة المعنى، وهو خطأ أو من جهة اللفـظ            : خلل مادة الحد الحقيقي قسمان    
  .وهو نقص

أن يجعل العرض العام جنسا، كجعل الموجود والواحد، جنسا         : هامن: فالخطأ على أنواع  
  .لإلنسان

                                         
، بيان المختصر   )١/٩١(، شرح المختصر للشيرازي     )٣٣٥ص(، معيار العلم    )١٩٣ص(محك النظر   : انظر) ١(
، تحرير القواعد )٨٢، ١/٨١(، شرح العضد على مختصر المنتهى )٢٩٤، ١/٢٩٣(، رفع الحاجب )٧٧، ١/٧٦(

  .)١٥١ص(المنطقية 
والسيد الشريف في حاشيته استظهر أن إسقاط الجنس مطلقا أو إسقاط األقرب واالقتـصار علـى األبعـد           

 )١/٨١(حاشيته على شرح العضد : انظر. نقصان في المادة لترك بعضها
  )٩٢، ١/٩١(شرح المختصر للشيرازي : انظر) ٢(

والسيد الشريف في حاشيته استظهر أن إسقاط الجنس مطلقا أو إسقاط األقرب واالقتـصار علـى األبعـد           
 )١/٨١(حاشيته على شرح العضد : انظر. نقصان في المادة لترك بعضها

  ).١/٧٧(، بيان المختصر )١/٩٣(شرح المختصر للشيرازي : انظر) ٣(
وإنما أوجب الخلل لكون داللة الحد على المحدود بااللتزام حينئذ وهي مهجورة في جواب ما هـو الـذي                   

 )١/٩٣(شرح المختصر للشيرازي : انظر. يعتبر فيه المطابقة



 

 )٣١٠١(

  )١ (. اإلنسان موجود ناطق أو واحد ناطق:مثاله 
  .أن تجعل العرضي الخاص مكان الفصل: ومنها
فإن الكاتب عرضي خاص بنـوع      ؛ بإنه الحيوان الكاتب بالفعل     : تعريف اإلنسان : مثاله

ضرورة وجود  ؛ لوجود المحدود بدونه    ؛  ينعكس الحد    اإلنسان، وقد جعل فصال له، فال     
   )٢ (.الشيء بدون خاصته المفارقة فال يكون جامعا

  .أن يترك بعض الفصول: ومنها
ترك المايت في حد اإلنسان، عند من يجعل النـاطق مـشتركا بـين اإلنـسان                : مثاله

  )٣ (.ئكةضرورة وجود الحد بدون المحدود في المال؛ والمالئكة، فال يطرد الحد 
إذ وضع العام ثم قيد بالخاص فوقعـت الـصورة          ؛ وخلل األمثلة الثالثة من جهة المادة       

  )٤ (.غير مختلة، فال يكون الخلل إال من جهة المادة
تعريف الشيء بنفسه، أي بما اشتمل على نفس المحدود، وأكثر مـا  : و من أنواع الخطأ   

  .يكون تعريف الشيء بنفسه، إذا ذكر بلفظ مرادف
الحركة عرض نقلة، واإلنسان حيوان بشر، فإن النقلة ترادف الحركة، والبـشر            : مثاله 

فإن تعريف اإلنسان والحركة مشتمل على البشر والنقلة، وهمـا نفـس          ؛ يرادف اإلنسان 
والفرق بين المثالين أن المحدود فـي األول عـرض وفـي الثـاني              . اإلنسان والحركة 

  )٥ (.جوهر
                                         

، رفع الحاجـب  )١/٧٨(، بيان المختصر )١/٩٤(، شرح المختصر للشيرازي   )١٩٤ص(محك النظر   : انظر) ١(
 ).١/٨٢( مختصر المنتهى ، شرح العضد على)١/٢٩٥(
، شرح العضد   )١/٢٩٥(، رفع الحاجب    )١/٧٨(، بيان المختصر    )١/٩٤(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ٢(

  ).٨٢، ١/٨١(على مختصر المنتهى 
 وفيه نظر ألنه إنما يلزم ذلك لو كان العرضي الخاص به غير الزم كا في المثال أما لـو                  :قال الشيرازي   

 .ألنسان إنه حيوان كاتب بالقوة انعكسكان الزما كقولنا ل
، شرح العضد   )١/٢٩٥(، رفع الحاجب    )١/٧٨(، بيان المختصر    )١/٩٤(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ٣(

 ).٨٢، ١/٨١(على مختصر المنتهى 
 ).١/٧٨(بيان المختصر : انظر) ٤(
، شرح العضد   )١/٢٩٥(ب  ، رفع الحاج  )١/٧٩(، بيان المختصر    )١/٩٥(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ٥(

  )١٥٣ص(، تحرير القواعد المنطقية )٣٨٩ص(، شرح المطالع )٨٢، ١/٨١(على مختصر المنتهى 
اعترض الشيرازي على المثالين وقال إن فيهما نظر ألنهما ليسا مثالين لتعريف الشيء بنفسه بل لتعريف                   

 فسه اشتمال المعِرف على المعرفالشيء بما ال يعرف إال به إال أن يقال مراده من تعريف الشيء بن



– 

  )٣١٠٢(

  )١ (.ألنه أخذ فيهما نفس الشيء مكان الفصل؛ بالمادة وإنما اختص الخلل فيهما 
  .ومن أنواع الخطأ أخذ نوع الشيء أو جزئه الغير المحمول مكان جنسه

فإن الظلم نوع من الشر أخذ مكان جنسه فجعـل الظلـم            ؛ الشر ظلم الناس    : مثال األول 
  )٢ (.الذي هو نوع من الشر بمنزلة الجنس واإلضافة للناس كالفصل

فإن الخمسة غير محمولـة علـى العـشرة، ال          ؛ العشرة خمسة وخمسة    : الثانيومثال  
  )٣ (.وحدها وال بانضمام خمسة أخرى إليها بل المحمول مجموع الخمستين

  .ألنه أخذ فيهما غير الجنس مكانه؛ والخلل في المثالين إنما اختص بالمادة 
ع في الحد الرسمي المركـب      والخطأ في األقسام الستة كما يقع في الحد الحقيقي، فقد يق          

  )٤ (.من العرضيات الصرفة
بأن الحد الرسمي المركب من العرضيات الصرفة لم يوجد فيه جـنس   ؛ واعترض عليه   

  .وال فصل، فكيف يمكن أن يوجد غيرهما مكانهما؟
. ويمكن الجواب بأن الحد الرسمي عند بعض األصوليين قد يتنـاول للحـدود الناقـصة        

فمن هذه الجهة يمكن أن يقع الخطـأ        . تشتمل على الجنس والفصل   والحدود الناقصة قد    
  )٥ (.المذكور في الحد الرسمي

ومن أوجه الخطأ المعنوي في التعريف تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة             
ألن المساوي في الظهور والخفاء، عند العقل ال يصلح للتعريـف           ؛  أو بما هو أخفى منه    

  .من غير مرجحالمتناع الترجيح ؛ 
  . المتناع ترجيح المرجوح؛ وكذا األخفى

الزوج عـدد يزيـد علـى الفـرد     : مثال تعريف الشيء بما يساويه في الظهور والخفاء     
  .بواحد

                                         
 ).١/٧٩(بيان المختصر : انظر) ١(
، رفع الحاجـب  )١/٧٩(، بيان المختصر )١/٩٥(، شرح المختصر للشيرازي   )١٩٤ص(محك النظر   : انظر) ٢(
 ).٨٣، ٨٢، ١/٨١(، شرح العضد على مختصر المنتهى )١/٢٩٥(
، شرح العضد   )١/٢٩٥(، رفع الحاجب    )١/٧٩(، بيان المختصر    )١/٩٦(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ٣(

 ).٨٣، ٨٢، ١/٨١(على مختصر المنتهى 
 ).٨٣/ ١(، شرح العضد على مختصر المنتهى :انظر) ٤(
 ).١/٨٠(بيان المختصر : انظر) ٥(



 

 )٣١٠٣(

  . فقد عرف الزوج بالفرد، وهما متساويان عند العقل في الظهور والخفاء
 مـن النـار عنـد    فإن النفس أخفى  ؛ النار جسم كالنفس    : ومثال تعريف الشيء باألخفى   

  .العقل
؛ ومن أنواع الخطأ في التعريف تعريف الشيء بما يتوقف تعقله على تعقـل المحـدود                

  .المتناع توقف الشيء على ما يتوقف عليه
فإنه عرف الشمس بالنهار، والنهار يتوقف تعقلـه علـى          .  الشمس كوكب نهاري   :مثاله

  )١ (. األفقألن النهار عبارة عن وقت ظهور الشمس فوق؛ تعقل الشمس
إنما يكون باسـتعمال ألفـاظ غريبـة        - وهو الخلل في المادة من جهة اللفظ         -والنقص  

الشمس عين،  : بالنسبة إلى السامع كتعريف الخلق بالديدان مثال، أو ألفاظ مشتركة، نحو          
  )٢ (.الطواف صالة: أو مجازية، نحو

                                         
، شرح العـضد    )٢٩٦،  ١/٢٩٥(، رفع الحاجب    )٨٢،  ١/٨١(بيان المختصر   ) ١٩٤ص(محك النظر   : انظر) ١(

  .)١٥٣ص(، تحرير القواعد المنطقية )٣٨٩ص(، شرح المطالع )٨٣/ ١(على مختصر المنتهى 
والتعريف الرسمي يختص بأن يكون بعرضي الزم ظاهر وكونه الزما لينعكس إذ لو كـان مفارقـا لمـا         

 ). ١/٩٦(شرح المختصر للشيرازي : انظر. انعكس وكونه ظاهرا ليفيد لوجوب كون المعرف أجلى من المعرف
، شرح العضد   )١/٢٩٦(، رفع الحاجب    )١/٨٢(، بيان المختصر    )١/٩٦(لمختصر للشيرازي   شرح ا : انظر) ٢(

 .)١٥٣ص(تحرير القواعد المنطقية ). ٨٣/ ١(على مختصر المنتهى 



– 

  )٣١٠٤(

  الخطأ في البرهان: المبحث الثاني
  :وفيه أربعة مطالب

  تعريف البرهان:  األولالمطلب
  )١(الحجة : لغة

  )٢(قياس مؤلف من مقدمات يقينية إلنتاج اليقين : اصطالحاً 
  واليقينيات وهي مادة البرهان ستة أقسام 

  .ألن الحاكم بصدق القضايا الضرورية إما العقل وإما الحس أو كالهما
ى وسط حاضـر  فإن كان العقل فإما أن يحكم بمجرد تصور الطرفين من دون توقف عل            

  .في الذهن فهو األوليات
  الواحد نصف االثنين : مثاله

  .وإن توقف على وسط حاضر في الذهن فهي قضايا قياساتها معها
 األربعة زوج، فالعقل يحكم بزوجية األربعة بسبب وسط حاضر في الذهن وهـو             :مثاله

  .االنقسام بمتساويين
  .وإن كان الحس فهو المشاهدات

  ة  النار محرق:مثاله
  وإن كان كالهما معا فإن كان مع العقل حس السمع فهو المتواترات،

وإن كان غيره فإما أن يحتاج العقل في الجزم إلى تكرار المشاهدة أو ال فإن احتاج فهو                 
   السقمونيا يسهل الصفراء :مثالهالمجربات 

  .وإن لم يحتج فهو الحدسيات
  .)٣( نور القمر مستفاد من الشمس : مثاله

  صورة البرهان :  الثانيالمطلب
  ،وصورة البرهان وهي الهيئة الحاصلة بعد تركيب مواده ينقسم إلى اقتراني واستثنائي 

ألن النتيجة أو نقيضها أما أن ال تكون مذكورة في القياس بالفعل أو تكون مذكورة فيـه                 
  .بالفعل واألول هو االقتراني

                                         
 ) ١١٨٠/ص(القاموس المحيط : انظر) ١(
 ) ١٢٤ص(، مغني الطالب )١/٩١(بيان المختصر : انظر) ٢(
 ) ١٢٩-١٢٧ص(ني الطالب ، مغ)٩٧، ١/٩٦(بيان المختصر : انظر) ٣(



 

 )٣١٠٥(

  .ن العالم حادث العالم متغير وكل متغير حادث، والنتيجة أ:مثاله
  . فالنتيجة ونقيضها ليست مذكورة فيه بالفعل وإن ذكرت فيه بالقوة

  .والثاني هو االستثنائي
 كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فينـتج أن النهـار               :مثاله

  .)١(موجود، فالنتيجة هنا مذكورة بالفعل فيه 
  الخطأ في مادة البرهان : المطلب الثالث

  )٢ (:والخطأ في البرهان قسمان؛ خطأ في مادته، وخطأ في صورته
  نوعان : الخطأ في المادة: األول

  .خطأ في اللفظ: النوع األول
  خطأ في المعنى : والنوع الثاني

  :والذي في اللفظ على أشكال متعددة
فيقع فيها   ما يتعلق باأللفاظ ذاتها، وذلك بأن تكون األلفاظ مختلفة في الداللة،             -١ :منها 

  .االشتباه فيما هو المراد
 الغلط الواقع بسبب كون اللفظ مشتركا بين معنيين وكون أحـد معانييـه حقيقـا                :مثاله

  . واآلخر مجازيا؛ كالعين
  . ما يتعلق باأللفاظ هيئاتها في نفسها بحسب الختالف التصاريف-٢ :ومنها
  . المختار المشترك بين اسم الفاعل والمفعول:مثاله
  .لفظ العدل من جهة كونه مصدرا مرة وصفة أخرىومثل 

  . ولفظ تقوم من جهة كونه خطابا للمذكر مرة وللمؤنث الغائبة أخرى
  . ما يتعلق باأللفاظ بحسب هيائاته من خارج-٣ :ومنها
  .ويسمى أيضا بالمغالطة باشتراك التأليف. ما يسمى بمغالطة تفصيل المركب- أومنه

  التأليف والتركيب بين األلفاظ المفردة مع فرض وجوده فيكون الخطأ بسبب توهم عدم 

                                         
 ، )١/٩٨(بيان المختصر ) ١١٨، ١/١١٧(شرح مختصر الشيرازي : انظر) ١(
لم يودر األصوليون جميع أنواع الغلط وال أسبابها على ما هو المعروف في كتب المنطق من قسمتها إلـى                   ) ٢(

  .ثلة لهااألغالط اللفظية والمعنوية وحصرها في األنواع الثالثة عشر بل اكتفوا بذكر أم
 )١٧٤، ١/١٧٣(شرح المختصر للشيرازي :  انظر



– 

  )٣١٠٦(

وذلك بأن يكون الحكم في القضية بحسب التأليف والتركيب صادقا، وبحسب التفـصيل             
  والتحليل كاذبا، فيصدق مركبا ال مفصال 

زوج وفرد حالة الجمـع أي      : الخمسة زوج وفرد، فإن الواو للجمع، فيصدق قولنا        :مثاله
  .كب منهما، فيتوهم صدقه حالة اإلفراديصدق بأنه مجموع مر

  .أن تكون المقدمة بحيث تصدق مجتمعة فيظن أنها تصدق متفرقة بسبب حروف النسق
 هذا حلو حامض ؛ فإنه يصدق حالة الجمع بمعنى أنه مجموع مركـب منهمـا                :مثاله 

  .المر حلو أو حامض: فيتوهم صدقه حالة اإلفراد فيقال
ابق و هو ما يكون الخطأ فيه بسبب توهم وجود تأليف            وقد يكون الخطأ بعكس الس     –ب  

  .بين األلفاظ المفردة وهو ليس بموجود
  .وذلك بأن يكون الحكم في القضية مع عدم مالحظة التأليف صادقا ومع مالحظته كاذبا

ويسمي هذا النوع باشتراك القسمة فاللفظ يصدق في حالة اإلفراد فيتوهم صـدقه حالـة               
زيـد  : اهر في الخياطة، غير ماهر في الطب، فيصدق حالة اإلفراد         زيدا م : الجمع مثاله 

  )١ (.زيد طبيب ماهر: طبيب، زيد ماهر فيتوهم صدقه حالة الجمع، فيقال
  . وإما الستعمال األلفاظ المتباينة الدال أحدها على الذات، واآلخر على الصفة؛-ج 
 اسم الذات سـواء كـان    استعمال المترادفة؛ كالسيف، و الصارم ؛ إلن السيف :مثالـه  

قاطعا أو ال، والصارم اسم له باعتبار القطع، فيتوهم أنهما مترادفان إلطالقهمـا علـى               
  )٢ (.شيء واحد، فيستعمل أحدهما مقام اآلخر فيظن الوسط متحدا وليس بذاك

  .)٣( الخطأ في المعنى: النوع الثاني
  :وهو على أشكال متعددة

 إحداهما صادقة، وإنما تستعمل مع كونهـا كاذبـة؛           من ذلك أال تكون المقدمتان أو      -١ 
  .اللتباسها بالصادقة

                                         
شـرح  ) ١٨٢،  ١٨١/ص(، البـصائر النـصيرية      )٢٤٧ص(، معيار العلـم     )١٥٢ص(محك النظر   : انظر) ١(

، شـرح  )٣٤٤، ١/٣٤٣(، رفع الحاجب )١٤٦، ١/١٤٥(، بيان المختصر )١٧٦، ١/١٧٥(المختصر للشيرازي  
، )٤٧٩-٤٧٠ص(، منطـق المظفـر      )٤٥٣/ ٢(شرح المطالع   ،)١١٣،  ١/١١٢(العضد على مختصر المنتهى     

 ).١٠١ -٩٩/ص(المرقاة في علم المنطق 
 ).١/١٧٦(شرح مختصر الشيرازي ) ٢(
، رفع  )١/١٤٦(، بيان المختصر    )١/١٧٦(شرح المختصر للشيرازي    ) ١٨١/ص(البصائر النصيرية   : انظر) ٣(

  )١١٣/ ١(، شرح العضد على مختصر المنتهى )١/٣٤٤(الحاجب 



 

 )٣١٠٧(

   كالحكم على الجنس بحكم النوع -أ
هذا لون، واللون سواد؛ فهذا سواد، حكم على اللون الذي هو جنس بحكم النـوع،           : مثاله

  .وهو السواد، فظن أن كل لون سواد ألن كل سواد لون ويسمى إيهام العكس
 حيوان، والحيوان ناطق، فإنه قد حكم على الحيوان الذي هو الجـنس            الفرس: مثال آخر 

  .بالناطق الذي يحكم به على اإلنسان الذي هو نوعه
 ومثله الحكم على المطلق؛ بحكم المقيد بحال، أو وقت؛ألن المطلق بالقيـاس إلـى               -ب

  .المقيد بحال أو وقت كالجنس بالقياس إلى نوعه
  . هذه رقبة في كفارة، وكل رقبة في كفارة مؤمنة: فيقال في رقبة الظهار: مثاله

ألنه لما وجد أن كل رقبة في قتل المؤمن خطأ رقبة في كفارة، توهم أن كل رقبـة فـي    
كفارة رقبة في كفارة قتل الخطأ، فحكم على كل رقبة في كفارة بحكم رقبة كفـارة قتـل     

  .الخطأ
نها كفارة قتل الخطأ، فاثبـت      فهذا الحكم وهو وصف اإليمان ثابت لرقبة مقيدة بحال كو         

  )١ (.ذلك للرقبة مطلقا
ويسمى هذا النوع أيضا بسوء اعتبار الحمل، وهو أن يؤخذ مع الشيء ما ليس منـه، أو        

  )٢ (.ال يؤخذ معه ما هو منه
  الغلط في جميع ما ذكر في شرائط التناقض ؛ :  ومن هذا النوع-ج

، والزمان، والمكان والـشرط؛ وأخـذ       من أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل؛ والجزء والكل        
  )٣(.المطلق مكان المقيد

                                         
، )٣٤٥،  ١/٣٤٤(، رفـع الحاجـب      )١/١٤٦(، بيان المختصر    )١/١٧٧(شرح المختصر للشيرازي    : انظر) ١(

 ).١١٤/ ١(شرح العضد على مختصر المنتهى وحاشية السيد الشريف عليها 
 ).٤٧٣ص(، منطق المظفر )١/١٤٦(، بيان المختصر )١/١٧٧(شرح المختصر للشيرازي : انظر) ٢(
، ١/١٤٦(بيـان المختـصر     ) ١٨٣/ص(، البصائر النـصيرية     )١/١٧٧( للشيرازي   شرح المختصر : انظر) ٣(

  ).١١٤، ١١٣/ ١(، شرح العضد على مختصر المنتهى )١/٣٤٥(، رفع الحاجب )١٤٧
التناقض هو اختالف القضيتين باإليجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحـداهما كـذب األخـرى أو         

  .بالعكس
وحـدة الموضـوع   :ضيتين المخصوصتين وحدات ثمانية فال يتحقق بـدونها وشرط لتحقق التناقض بين الق      

  .والمحمول والزمان والمكان والقوة والفعل والشرط والجزء والكل واإلضافة فإذا اختلفت فيها فال تناقض
 .)٦٤، ٦٣ص(المرقاة : انظر  



– 

  )٣١٠٨(

 ومنه جعل غير القطعي من المقدمات كالقطعي، وهذا كثير في العلوم فـإن كثيـرا                - د
من الناس يجعل المشهورات واالعتقادات المأخوذة تقليدا كالقطعيـات ويـستعملها فـي             

  )١ (.البراهين
ة بحسن الظن، أو وهمية، أو مـأخوذة بحكـم          بل تكون مقبول  : فال تكون المقدمة صادقة   

  )٢ (.الشهرة، أو مأخوذة من الحس في مظان غلطه
   جعل العرضي كالذاتي ويسمى أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات -هـ 

 رأى إنسانا أبيض يكتب فظن كل كاتب أبـيض؛ لكونـه أخـذ البيـاض ذاتيـا        :مثاله 
  )٣ (.لإلنسان

البرهان بتغيير ما استعمل فيهـا للتلبـيس لفظـان           جعل النتيجة مقدمة من مقدمتي       -٢
  .مترادفان

  . هذه نقلة، وكل نقلة في مكان، فكل حركة في مكان:مثاله
  . فإن الكبرى عين النتيجة، ولكن بتغيير اللفظ

المرأة مولى عليها فال تلي عقد النكاح، وإذا طولب بمعنى مولى عليها            :  قول :مثال آخر 
  .ى ما فيه النزاعلم تتمكن من إظهار معنى سو

  )٤ (.على المطلوب" المصادرة " هذا القسم " ويسمى 

                                         
 شرح العضد على ،)١/٣٤٥(، رفع الحاجب )١٤٧،  ١/١٤٦(، بيان المختصر    )١٥٢ص(محك النظر   : انظر) ١(

 ).١١٤، ١١٣/ ١(مختصر المنتهى 
 ، )١٥٢ص(محك النظر : انظر) ٢(
، رفـع   )١٤٧،  ١/١٤٦(بيـان المختـصر     ) ١٨٣/ص(، البصائر النصيرية    )١٦١ص(محك النظر   : انظر) ٣(

، منطـق   )٢/٤٥٣(، شرح المطـالع     )١١٤،  ١١٣/ ١(، شرح العضد على مختصر المنتهى       )١/٣٤٥(الحاجب  
 ).٤٧٢ص(المظفر 

بيـان  ) ١٨٣/ص(، البصائر النصيرية    )١/١٧٨(، شرح المختصر للشيرازي     )٢٥٤ص(معيار العلم   : انظر) ٤(
  و) ١١٤/ ١(، شرح العضد على مختصر المنتهى )١/٣٤٥(، رفع الحاجب )١/١٤٧(المختصر 

  ) ٣١٢ص(تحرير القواعد المنطقية : انظر تفصيل هذا في  
 المعنى كالمصادرة على المطلوب وأخذ مابالعرض مكان ما بعض ما جعله األصوليون من باب الخطأ في       

  ) ١٠٢/ص(المرقاة في المنطق : بالذات يجعله بعض المناطقة خلال في الصورة انظر
ويرى الشيرازي أن الخلل في المصادرة على المطلوب ليس من جهة مادته حتى يصح جعلها منه ألنهـا                    

=   سبة بعض المقدمات إلى بعـض وهـو أن      أن يكون بحسب ن   صحيحة بل من جهة صورته ألن الخلل فيها إما          



 

 )٣١٠٩(

كل بشر إنـسان    : كل بشر إنسان، وكل إنسان مكلف ؛ فكل بشر مكلف فقولك          : وكقولك
كل إنـسان مكلـف وهـو       : كل إنسان إنسان فإنهما مترادفان، فيصير قولك      : كأنك قلت 

  .مقدمة عين قولك فكل بشر مكلف وهو النتيجة
إنه صوم عـين ؛  :  أن يقول الحنفي في تبييت النية في زمان رمضان       : من الفقه  ومثاله

  .فال يفتقر إلى التبييت كصوم التطوع
أن كل ما هو صوم عين فال يفتقر إلى التبييت، وصوم التطوع صـوم عـين ؛          : ونظمه

صوم عين، في األصل مقدمة طويت فيها بعض أجـزاء          : فال يقتقر إلى التبييت، وقوله    
  .جةالنتي

  صوم التطوع صوم عين ؟: ماذا أردت بقولك: وبيانه أن يقال
  .فإنه ال يسلم

الدليل عليه أن من أصبح غير ناو بالليل صلح يومه للتطوع ولم يصلح لغيـره،               : فيقول
  .وما يصلح للشيء ال لغيره، فهو عين في حقه ؛ فكان هذا صوم عين

 ؛ فإن الليل ال يـصلح للـصوم، وال   ال يصلح لغيره، فال يوجب التعيين     : أما قولك :فيقال
  .إنه عين: يقال

أنه ال يصلح للتطوع وليس له معنى إال أنـه ال يفتقـر إلـى               :  ولكن نضيف إليه قولك   
التبييت ؛ أي تصلح نيته من النهار، وهذا عين الحكم، وقد احتيج إلـى طلـب علتـه،                  

ة، والمنتج ينبغـي أن     وينبغي أن تكون العلة غير الحكم ؛ ألن الحكم نتيجة والعلة منتج           
  )١(يكون غير النتيجة 

                                                                                                     
ال يكون على شكل منتج وإما بحسب نسبة المقدمات إلى النتيجة إما بأن يكون الالزم قوال غير المقدمات وهو                   =

  .المصادرة أو كان لكن الالزم ال يكون هو المطلوب وهو وضع ما ليس بعلة علة
ومن جعلها من قبيل الخطأ في المادة ينبغي   : ضد على المختصر  وقال الجرجاني في حاشيته على شرح الع        

  .)١١٤ص.(أن ال يفسره بالتباس الكاذبة بالصادقة اللهم إال أن يريد بالكاذبة ما ليس معلوم الصدق
  ).١/١٧٩(شرح المختصر : انظر  
 جهة مـادة  أن الغلط هنا ليس من: ونقل الصبان في حاشيته على شرح الملوي على السلم عن سيدي سعيد      

القياس فإنها صادقة وال من جهة الصورة فإنها صحيحة وإنما الغلط فيها من جهة أن النتيجة ليست قوال آخر بل             
  .)١٦٠ص.(إحدى المقدمتين والواجب أن تكون غيرها

 .ولذلك جعلتها قسما مستقال عن التباس الصادقة بالكاذبة  
 ).٢٤٨ص(، معيار العلم )١٦٢، ١٦١ص(محك النظر : انظر) ١(



– 

  )٣١١٠(

هذا ذو أب   : ومن المصادرة على المطلوب جعل إحدى المقدمتين أحد المتضايفين؛ نحو         
  )١ (.؛ وكل ذي أب ابن فهذا ابن، فإن الصغرى عين النتيجة

  : وأيضا يدخل في المصادرة على المطلوب القياس الدوري، وهو
  .أن تثبت إحدى مقدمتيه بقياس متألف من نتيجة القياس األول، وعكس المقدمة األخرى

  .  كل وضوء رفع الحدث، وكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية:مثاله
  .فكل وضوء يصح بالنية

  كل ما هو رفع الحدث يصح بالنية،: ثم يستدل على قوله
لنية، فكل مـا هـو رفـع    كل ما هو رفع الحدث وضوء، وكل وضوء يصح با       :  بالقول

  .الحدث يصح بالنية
  :ومثال آخر

  .كل إنسان ناطق، وكل ناطق ضاحك
  .كل إنسان ضاحك: والنتيجة

  كل إنسان ناطق؛:  ثم نستدل على
  )٢ (.كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك ناطق:  بقولنا

  الخطأ في صورة البرهان: المطلب الرابع
شكال األربعة؛ أو ال يكـون علـى        وهو أن يخرج القياس عن األ     : وهو الخطأ الصوري  

  )٣ (.ضرب من الضروب المنتجة

                                         
، بيان المختصر )١/١٧٩(، شرح المختصر للشيرازي )٢٥٥ص(، معيار العلم )١٦٤ص(محك النظر : انظر) ١(
  ).١/٣٤٥(، رفع الحاجب )١/١٤٧(

والشيرازي يرى أن المتضايفة ليست على إطالقها من المصادرة على المطلوب وإنما يكون كذلك إذا جعل    
قدمتين كما في المثال المضروب على أن في الكـالم تجـوزا إذ أحـد               أحد المتضايفين إلنتاج ما هو إحدى الم      

 ) ١/١٧٩(شرح المختصر للشيرازي : انظر. المتضايفين ال يمكن جعله إحدى المقدمتين بل جزءها
رفع الحاجب  ) ١/١٤٧(بيان المختصر   ) ١/١٧٩(، شرح المختصر للشيرازي     )١٦٤ص( محك النظر   :انظر) ٢(
 ).١٨٣ص(لنصيرية ، البصائر ا)٣٤٦، ١/٣٤٥(
  ).٣٤٧-١/٣٤٦(، رفع الحاجب )١/١٨٠(شرح المختصر للشيرازي : انظر) ٣(

  .)١٦١ص(الملوي على السلم ، حاشية الصبان على شرح )١٨٤ص(البصائر النصيرية : انظر تفصيله في  
   .ات مختلفةوقد ذكر ابن حزم أمثلة من المغالطة سببها عدم االلتزام بشروط األشكال األربعةوأمثلة لمغالط  
 ) ٥٢٩-٥٢٣(التقريب لحد المنطق : انظر  



 

 )٣١١١(

  :مثال غير المنتج لعدم كونه على شكل من األشكال لعدم تكرر الوسط
  )١( اإلنسان له شعر وكل شعر ينبت من محل فاإلنسان ينبت من محل

مثال ما اليكون على صرف منتج وإن كان على شكل من األشكال لعدم توفر الـشروط              
  :فيه

  .اإلنسان حيوان، والحيوان جنس، فاإلنسان جنس
  )٢(فإن الكبرى ليست كلية 

  .الزمان محيط بالحوادث، والفلك محيط بها: مثال آخر
  .أيضا فالزمان هو الفلك

  )٣ (.وهو شكل ثان وقد فات فيه اختالف المقدمتين سلبا وإيجابا لكونهما موجبتبن ههنا
  : مثال غير مسلم

لـبس  -ذهب القفال إلى أنه يحرم على المعتدة عـن الوفـاة            : عيوذلك مثال كقول الراف   
  .اإلبريسم وإن كان المنسوج منه على لونه األصلي

  .إن لبس اإلبريسم تزيين، وهي ممنوعة من التزيين:  وقال

                                         
  )١٠٣/ص(المرقاة : انظر) ١(

  الجزء الذي يتكرر في المقدمتين هو الحد األوسط  
 .)٧٣ص(المرقاة : انظر  

  .)١٠٣/ص(المرقاة : انظر) ٢(
ل هذا قياس من الشكل األول، ألن الحد األوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى ويشترط للشك                 

  .األول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى
 ).٧٤، ٧٣ص(المرقاة : انظر  

  .)١٠٣/ص(المرقاة : انظر) ٣(
  .والشكل الثاني هو الذي يكون الحد األوسط محموال في المقدمتين  
  .)٧٣ص: (المرقاة: انظر  
 الكليـة   وشرط إنتاج الشكل الثاني اختالف المقدمتين بحسب الكيف أي اإليجاب والسلب وبحسب الكم أي               

  .والجزئية أي كلية الكبرى
  .)٧٧، ٧٦ص(المرقاة : انظر  
 . انظر تعريف هذه األشكال وشروط إنتاجها ،شكالأللقياس االقتراني   
 .)٢٦٢-٢٤٢ص(منطق المظفر   



– 

  )٣١١٢(

هذا خارج عن الشكل األول والثالث والرابع؛ ألن الحد األوسط فيه التـزيين،             : فقد يقال 
  .ذلك في هذه األشكالوهو محمول فيها، وليس ك

 وخارج عن الشكل الثاني؛ ألن شرط الشكل الثاني اخـتالف مقدمتيـه فـي اإليجـاب         
  .والسلب، والمقدمتان هنا موجبتان

  .ويظهر عند التأمل أنه من الشكل األول
  .لبس اإلبريسم تزيين، وكل تزيين حرام، فهو حرام:  فإن المعنى

  .هذا يطوف بالليل؛ فهو سارق: ك وترك فيه ذكر الكبرى؛ للعلم بها؛ كقول
  .وكل طائف بالليل سارق؛ فهذا سارق:  تقديره

  : مثال آخر غير مسلم
أصح الوجهين أن نفس الرجعة عود؛ ألن العود هـو          : وكقول الرافعي أيضا في الظهار    

  .اإلمساك، والرجعة إمساك
  .انالحد األوسط هو اإلمساك، وقد جاء محموال فيهما، وهما موجبت: فقد يقال
  )١ (.الرجعة إمساك، واإلمساك عود؛ فالرجعة عود: أن المعنى: وجوابه

  

                                         
 ).٣٤٧-١/٣٤٦(رفع الحاجب : انظر) ١(



 

 )٣١١٣(

  الخاتمة
  :الحمد هللا على تيسيره وتسهيله إتمام هذا البحث وبعد فهذه أهم نتائجه

  . ينقسم الحد إلى ثالثة أقسام هي الحد الحقيقي والرسمي واللفظي-١
  .االطراد واالنعكاس: شرط جميع الحدود -٢
  .الفصل و الخلل في ذلك نقص في الحدلحد الحقيقي الجنس األقرب، ثم  صورة ا-٣
ألنه إما من جهة المعنى، وهو خطأ أو مـن جهـة            :  خلل مادة الحد الحقيقي قسمان     -٤

  .اللفظ وهو نقص
أن يجعل العرض العام جنسا، كجعل الموجود والواحد، جنسا         : منها: فالخطأ على أنواع  

أن يتـرك بعـض     : رضي الخاص مكان الفصل، ومنهـا     أن تجعل الع  : ومنها. لإلنسان
الفصول كترك المايت في حد اإلنسان، عند من يجعل الناطق مـشتركا بـين اإلنـسان                

  والمالئكة
  تعريف الشيء بنفسه، أي بما اشتمل على نفس المحدود : ومن أنواع الخطأ

  .ومن أنواع الخطأ أخذ نوع الشيء أو جزئه الغير المحمول مكان جنسه
أوجه الخطأ المعنوي في التعريف تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة            ومن  

  أو بما هو أخفى منه 
؛ ومن أنواع الخطأ في التعريف تعريف الشيء بما يتوقف تعقله على تعقـل المحـدود                

  .المتناع توقف الشيء على ما يتوقف عليه
ونباسـتعمال ألفـاظ غريبـة    إنمـا يك - وهو الخلل في المادة من جهة اللفظ -و النقص  

  .بالنسبة إلى السامع
 والذي في اللفـظ  ،وخطأ في المعنى .نوعان خطأ في اللفظ : الخطأ في المادة  :  األول -٥

  :على أشكال متعددة
 ما يتعلق باأللفاظ ذاتها، وذلك بأن تكون األلفاظ مختلفة في الداللة، فيقـع فيهـا                :منها 

  .االشتباه فيما هو المراد
  . يتعلق باأللفاظ هيئاتها في نفسها بحسب الختالف التصاريف ماومنها 
  . ما يتعلق باأللفاظ بحسب هيائاته من خارجومنها 
  . بالمغالطة باشتراك التأليفويسمى أيضاً . ما يسمى بمغالطة تفصيل المركبومنه 



– 

  )٣١١٤(

وقد يكون الخطأ بعكس السابق وهو ما يكون الخطأ فيه بسبب توهم وجود تـأليف بـين      
  .فاظ المفردة وهو ليس بموجوداألل

من ذلك أال تكون المقـدمتان أو إحـداهما     : والخطأ في المعنى أيضا على أشكال متعددة      
صادقة، وإنما تستعمل مع كونها كاذبة؛ اللتباسها بالصادقة، ويسمى هذا النـوع بـسوء              

  .اعتبار الحمل، وهو أن يؤخذ مع الشيء ما ليس منه، أو ال يؤخذ معه ما هو منه
  .كالقطعي" من المقدمات " منه جعل غير القطعي و

ومن ذلك جعل النتيجة مقدمة من مقدمتي البرهان بتغيير ما استعمل فيها للتلبيس لفظـان   
  .على المطلوب" المصادرة " هذا القسم " ويسمى . مترادفان



 

 )٣١١٥(

  المراجعقائمة المصادر 
 محمد بن أحمد المحلـي،      جالل الدين أبي عبد اهللا    : البدر الطالع في حل جمع الجوامع      - ١

  .م، مؤسسة الرسالة بيروت٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦مرتضى الداغستاني، ط األولى : تحقيق
اإلمام زين الدين عمـر بـن سـهالن الـساوي،           : البصائر النصيرية في علم المنطق     - ٢

  .، القاهرة١٨٩٨بتعليقات محمد عبده، المطبعة الكبرى األميرية 
شمس الدين أبو الثناء محمـود بـن عبـد          : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب      - ٣

م، ١٩٨٦ -هــ   ١٤٠٦ط األولـى    . محمد مظهر بقا  . د: الرحمن األصفهاني، تحقيق  
  . مكة المكرمة–جامعة أم القرى 

قطب :  تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية وبالهامش حاشية الجرجاني          - ٤
  .تبة الهاشمية، بيروتم، المك٢٠١٥الدين محمد بن محمد الرازي، ط الثانية 

أبو محمد علي بـن  : التقريب لحد المنطق والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية         - ٥
ـ ١٤٢٨عبد الحق التركماني، ط األولى      : أحمد بن حزم األندلسي، تحقيق     م، ٢٠٠٧- ه

 . ابن حزم بيروت دار
تن جمع الجوامـع    حاشية العالمة البناني على شرح الجالل شمس الدين المحلي على م           - ٦

م، مطبعـة مـصطفى البـابي     ١٩٣٧ -هـ  ١٣٥٦ط الثانية   : لإلمام تاج الدين السبكي   
  .الحلبي وأوالده بمصر

تاج الدين أبو نصر عبـدالوهاب بـن علـي          : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب      - ٧
 -هـ  ١٤١٩علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، ط األولى         : السبكي، تحقيق 

  . بيروت–لكتب م، عالم ا١٩٩٩
عـضد  : شرح العضد على مختصر المنتهى مع حاشيتي التفتازاني والشريف الجرجاني    - ٨

  .م، المطبعة األميرية ببوالق، مصر١٩٨٣هـ١٤٠٣الدين اإليجي،ط الثانية 
أبو الثناء قطب الدين محمود بن مسعود الـشيرازي         : شرح المختصر في أصول الفقه     - ٩

ـ ١٤٣٣سعود الصرامي،ط األولى    د عبد اللطيف بن     .أ:الشافعي، تحقيق  م، ٢٠١٢-هـ
  .عمادة البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

أسـامة الـساعدي، ط الثانيـة       : ضـبط نـصه   : قطب الدين الـرازي   : شرح المطالع  -١٠
  .ش، ذوي القربى، قم.هـ١٣٩٣



– 

  )٣١١٦(

             ، عبـد النـصير المليبـاري     : شرح المال عبد اهللا اليزدي على تهذيب المنطق، تحقيق         -١١
 م، دار الضياء، الكويت ٢٠١٤-هـ١٤٣٥ط األولى، 

  الصبان في حاشيته على شرح الملوي على السلم -١٢
 - هـ   ١٤٢٦مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ط الثامنة،         : القاموس المحيط  -١٣

  . لبنان-، مؤسسة الرسالة، بيروت ٢٠٠٥
ـ ١٤٣٧ الغزالي، ط األولى،   حجة اإلسالم أبو حامد محمد بن محمد      : محك النظر  -١٤ -هـ

  .، دار المنهاج، جدة٢٠١٦
م، مكتبـة  ٢٠١١هـ  ١٤٣٢فضل إمام الخير آبادي، ط الثانية       : المرقاة في علم المنطق    -١٥

  .البشرى، كراتشي
م، المكتبـة   ٢٠١٣محمود بن الحافظ حسن المغنيـساوي، ط األولـى          : مغني الطالب  -١٦

               حامد محمد بـن محمـد الغزالـي،         حجة اإلسالم أبو  : الهاشمية، بيروت، معيار العلم   
  .، دار المنهاج، جدة٢٠١٦-هـ١٤٣٧ط األولى، 

 عبـد الـسالم محمـد هـارون،       : أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيـق      : مقايييس اللغة  -١٧
  .م دار الفكر، بيروت١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ط

علي رضا، ط الثانيـة، مركـز       : محمد رضا المظفر، تصحيح وتنقيح    : منطق المظفر  -١٨
  .يرية الحوزة العلمية بقممد

  
  
  

  



 

 )٣١١٧(

  
  
  

  
  
  
  

  ::المقدمة
 ثم جعل مثواه في جوف ، وأسكنه فوق التراب،الحمد هللا الذي خلق اإلنسان من تراب

والصالة .  ثم يبعثه يوم الدين ألجل الحساب ،التراب ؛ ليكرمه ويستره ويصونه
 ومن تبعهم بإحسان إلى ، وعلى اآلل واألصحاب،والسالم على عبد اهللا ورسوله محمد

  :عد أما ب. يوم المآب 
 وإما معذب كما دلت عليه ،والعبد فيه إما منعم. فإن القبر أول منازل اآلخرة 

 وال تنتهك ، ال يتعدى عليه،وفي كال الحالين فإنه في قبره مستور مصون. النصوص 
ومن تعدى عليه فقد استحق العقوبة الزاجرة المؤلمة التي تبلغ إقامة حد . حرمته 

.  عدوانها على حرمة الميت بنبش قبره وسرقة كفنه السرقة عليه ؛ فتقطع يده جزاء
وفضال عن سرقة الكفن الموجبة للقطع فإن النبش بمجرده ممنوع ؛ لما يتضمنه من 

.  لكن قد توجد دواع ومبررات تسوغ نبش القبر ،هذا هو األصل. هتك حرمة الميت 
مقتضية  ثم يتناول المسوغات ال،وقد جاء هذا البحث ليقرر ذلك األصل ويرسخه

هذا البحث المتخصص الذي  بإعداد قمت وقد . مبينا آراء الفقهاء فيها ،لمخالفته
 وتجلية ،حرصت فيه على عمل دراسة فقهية مقارنة لهذا الموضوع ؛ إليضاح مسائله

وهو موضوع ذو أهمية بالغة ؛ نظرا الرتباطه بأبواب فقهية متعددة . أحكامه 
لناس اليوم ؛ لكثرة حدوث الوقائع والقضايا التي  ولمساسه المباشر بحياة ا،ومتنوعة

 فقهية دراسة ــ " اإلسالمي الفقه في المرأة شهادة " بـ له عنونت وقد. يتعلق بها 
   .ــ مقارنة
  اختياره وأسباب الموضوع أهمية

 أن ــ فيهم العلم طلبة من كثير لدى حتى ــ الناس أكثر نفوس في استقر قد أنه - ١

 
 

 
 

   هيئة التدريس بكلية الشريعة هيئة التدريس بكلية الشريعةعضوعضو
   اإلمام محمد بن سعود اإلمام محمد بن سعودجامعةجامعة

  



– 

  )٣١١٨(

فجاء هذا البحث ليصحح هذا . مساس به بحال ال يجوز فال ،قةمطل حصانة له القبر
 بل ونقل الميت ،الفهم ويبدد ذلك الوهم فيبين أن هناك حاالت يسوغ فيها نبش القبر

 .منه أحيانا لمكان آخر بطريق مشروع 
 يسوغ التي الحاالت على للوقوف ؛ القبر نبش موضوع لدراسة داعية الحاجة أن - ٢

  . فيها يسوغ ال عما وتمييزها النبش فيها
 نبش قضية وهي سنوات بضع منذ طرحها جرى قضية بالموضوع اهتمامي أثار - ٣

 باغتياله االدعاء صحة من للتحقق عرفات ياسر الراحل الفلسطيني الرئيس قبر
 بحث إعداد فرغبت المسألة جول العلمي فضولي ذلك فأثار . مسموما مات وأنه
  .أحكامه لبيان القبور نبش موضوع حول فقهي

 ؛ القبر بنبش المتعلقة األحكام يجمع بمؤلف اإلسالمية المكتبة تزويد في الرغبة - ٤
  .منها القاريء ينشده ما على والوقوف ،عليها االطالع ليسهل

 جميع من الموضوع تعالج ـ علمي حسب ـ متخصصة دراسة وجود عدم - ٥
  .مسائله وتوضح ،جوانبه

  :البحث مشكلة
 دراسة ثم ،ورصدها ،القبر نبش ومسوغات دواعي تتبع في البحث مشكلة تكمن    
 من النوع وهذا . الراجح القول على الوقوف ومحاولة ،بأدلتهم فيها الفقهاء آراء

 في ومهارة ،واالستنباط ،التصور في لدقة يحتاج الموضوع هذا مثل في الدراسة
   .الدليل يعضده ما لترجيح للوصول األقوال بين المقارنة
   :السابقة تالدراسا

 فقهية دراسة على أقف لم الموضوع لهذا سابقة دراسات عن والبحث التتبع خالل من
 متفرقة فتاوى عدا ما بها إخراجه إلى أهدف التي بالصورة الموضوع بهذا عنيت

 ـ الدراسات على تحتسب ال والفتاوى . به المتعلقة المسائل من يسير نزر في مقتضبة
   .ـ معلوم هو كما

  :البحث منهج 
  :سلكت في منهج بحثي لهذا الموضوع ما يأتي 

 ذكر ثم ،صورتها لتتضح دقيقا تحريرا ) الدراسة موضوع ( الفقهية المسائل تحرير -
   .الراجح بيان ثم ،ومناقشتها ،األدلة واستعراض ،فيها األقوال



 

 )٣١١٩(

 كل في ةالمعتمد األصيلة المكتب من الفقهية المذاهب مختلف في الفقهاء أقوال توثيق -
   .مذهب

   .اآلية ورقم ،السورة اسم بذكر وذلك ،المصحف في مواضعها إلى اآليات عزو -
 أحدهما في أو الصحيحين في الحديث كان فإذا ؛ البحث في الواردة األحاديث تخريج -

 أخرجه من بذكر أخرجه فإني الصحيحين أحد في يكن لم وإن . منهما بتخريجه اكتفيت
 مع ،حبان ابن وصحيح ،والسنن ،أحمد كمسند ،المشهورة رىاألخ الحديث كتب من

   .االختصاص أهل عن بالنقل غالباً عليه الحكم بيان
   .مظانها من العلمية المادة توثيق -
 إلى تحتاج التي والمصطلحات الكلمات ببعض والتعريف ،الغريبة األلفاظ معاني بيان -

   .إيضاح
   : على تشتمل فهارس البحث آخر في وضعت -
   . والمراجع المصادر فهرس ـ
   .البحث محتويات فهرس ـ

  :خطة البحث 
   :كاآلتي وتفصيلها . وخاتمة ،مباحث وأربعة ،وتمهيد ،مقدمة : من البحث خطة تتكون

 وأسباب ، وبيان أهميته، واإلعالن عن الموضوع،وتتضمن االستفتاح: المقدمة 
 ، وبيان منهج البحث،ات السابقة واستعراض الدراس، وبيان مشكلة البحث،اختياره

  .وخطة البحث 
   وعقوبة النباش،األصل في حكم نبش القبر: التمھید 

   :مطلبان وفيه
  األصل في حكم نبش القبر: المطلب األول 
  عقوبة النباش: المطلب الثاني 
   مسوغات نبش القبر المتعلقة بأحكام الجنائز : المبحث األول 

   :مطالب خمسة وفيه
  الميت لتغسيل القبر نبش  :ألولا المطلب
  الميت لتكفين القبر نبش  :الثاني المطلب
  الميت على للصالة القبر نبش  :الثالث المطلب



– 

  )٣١٢٠(

  القبر في الميت هيئة لتصحيح القبر نبش  :الرابع المطلب
   :فرعان وفيه

 

 

  اهللا لحق مراعاة الدفن مكان لتغيير القبر نبش  :الخامس المطلب
   :فرعان وفيه
 

   
  ر المتعلقة بحقوق مالیة  مسوغات نبش القب: المبحث الثاني 

   :مطالب أربعة وفيه
   مغصوبة أرض في الميت دفن إذا القبر نبش  :األول المطلب
  ونحوه مسروق أو مغصوب ثوب في الميت كفن إذا القبر نبش  :الثاني المطلب
   فيه سقط مال أو متاع إلخراج القبر نبش  :الثالث المطلب
   لغيره أو له ماال بلع قد ميتال كان إذا القبر نبش  :الرابع المطلب

  مسوغات نبش القبر المتعلقة بحاجة أو مصلحة: المبحث الثالث 
   :مطالب ثالثة وفيه

  المسلمين لمصالح للمقبرة احتيج إذا القبر نبش  :األول المطلب
  نداوة أو سيل قبره في الميت لحق إذا القبر نبش  :الثاني المطلب
   صحيح لغرض القبر نبش  :الثالث المطلب

  مسوغات نبش قبور الكفار: المبحث الرابع 
   :مطلبان وفيه

  للمسلمين عامة لمنفعة الكفار قبور نبش  :األول المطلب
   فيها مدفون مال الستخراج الكفار قبور نبش  :الثاني المطلب
    والتوصيات ،النتائج أهم على وتشتمل : الخاتمة

  
  
  



 

 )٣١٢١(

  التمھید
  النباش وعقوبة ،األصل في حكم نبش القبر

  األصل في حكم نبش القبر: المطلب األول
 دفنهم بعد الموتى عن الكشف وال ،المسلمين قبور نبش يجوز ال أنه األصل  

 زمن بعد أم ،دفنهم من قصير زمن بعد سواء . شرعي مسوغ بال عليهم التراب وإهالة
 المسلم فيه يدفن الذي المكان ألن وذلك ؛ )١( العلم أهل بين اتفاق موضع وهذا . طويل

 فيه أعضائه من شيء بقي فإن . يفنى حتى فيه موجودا منه شيء مادام عليه وقفا يعد
 نبش في ولما . حيا كحرمته ميتا المسلم وحرمة . جميعه بقي لو كما باقية فحرمته

 ؛ عظامه وتكسير حرمته وهتك له واإلهانة به والتمثيل الميت على التعدي من القبر
 وارتكب ،عظيما ذنبا أتى فقد ذلك فعل ومن . حيا ككسره تامي المؤمن عظم وكسر
 اهللا رسول أن : ( عنها اهللا رضي عائشة روت لما ؛ للعن نفسه وعرض ،كبيرا جرما
 قال . )٣( القبور ونباشة نباش أي . )٢( ) والمختفية المختفي لعن وسلم عليه اهللا صلى

 عليه اهللا صلى اهللا رسول لعن فيو : " ـ الحديث هذا على معلقا ـ )٤( البر عبد ابن
 ،وبائعها ،الخمر شارب لعن كما ،فيه والتغليظ ،فعله تحريم على دليل النباش وسلم
 شدة على النباش لعن من تضمنه وما الحديث بهذا ويستدل " . وموكله ،الربا وآكل
 . ـ باهللا عياذا ـ فاعله لعن استوجب حيث ؛ الذنوب كبائر من وأنه ،القبر نبش تحريم

                                         
  . ٢/٢٧٩ الفروع، ٥/٢٧٣ المجموع، ٢/٢٥٣ لجليلا مواهب، ٢/١٤٩ القدير فتح : ينظر) ١(
 الكبرى السنن في والبيهقي . ٤٤ رقم،  )االختفاء في جاء ما باب ـ الجنائز( ، ١/٢٣٨ الموطأ في مالك أخرجه) ٢(
 عائشة عن موصوال، ١٧٢٤٦و١٧٢٤٥و١٧٢٤٤ رقم،  )الكفن أخرج إذا يقطع النباش باب ـ السرقة كتاب( ، ٨/٤٦٩

 أن أيضا البر عبد ابن وذكر " . المرسل والصحيح : " البيهقي قال . الرحمن عبد بنت عمرة عن ومرسال، اعنه اهللا رضي
 . ٨/٣٤٢ االستذكار " . عنها اهللا رضي عائشة عن موصوال مسندا وروي : " قال . المرسل هو مالك طريق من الصحيح

، ـ وغيرهما الشيخان له أخرج ثقة ـ صالح بن يىيح موصوال رواه والذي . ١٣/١٣٩ التمهيد في موصوال أخرجه وقد
 عبد وتابعهما . منهما فيقبل، الوصل زادا ثقتان فهذان : " التركماني ابن قال ؛ ـ صحيحه في البخاري له أخرج ـ قتيبة وابن
 الحديث هذا يف الصحيح أن بهذا فظهر . حديثه من التمهيد صاحب أخرجه كذا . كذلك مالك عن فرواه ؛ الوهاب عبد بن اهللا
  .    ٨/٤٦٩ البيهقي سنن على النقي الجوهر " . موصول أنه

 : " أيضا وقال . ١٣/١٣٨ التمهيد " . ذلك في خالفه أحدا أعلم وال : " البر عبد ابن قال . مالك قول من التفسير هذا) ٣(
 تكون ) أخفيت ( ألن ؛ قبره من دفنه عدب إياه وإخراجه، الميت إلظهاره ـ أعلم واهللا ـ ) المختفي : ( النباش سمي وإنما

    .٨/٣٤٣ االستذكار ) " . أظهرت ( وبمعنى ) سترت ( بمعنى
    .٨/٣٤٤ االستذكار) ٤(



– 

  )٣١٢٢(

 : )١( تيمية ابن قال . الزاجرة العقوبة واستحق عظيما ذنبا ارتكب فقد ذلك فعل فمن
  " . ذلك عن وأمثاله يردعه بما عوقب عدوانا المسلمين قبور نبش ومن"

أنا ساكن في قرية على " ( وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز سؤاال جاء فيه 
 مرتفع ومن الجهة الغربية حافة جبل ومن الجهة حافة جبل، من الجهة اليمانية جبل

الشرقية كذلك، ومدرجات زراعية تحيط بنا، وعندي قطعة أرض بجوار مقبرة، 
فعزمت على أن أبني لي بيتاً؛ ألن بيت والدي أصبح ال يسعنا، وبعد أن حفرت في 

م نفس األرض وطرحنا حجر األساس للبيت وجدنا قبور، وبعد ذلك قمنا بإخراج العظا
هذا ال يجوز ما دام األرض فيها : (  فأجاب سماحته قائال ،.. )ونقلها إلى محل آخر 

قبور، فالواجب تركها تبعاً للمقبرة، ما دام أن المقبرة بجواركم بجوار السائل فالواجب 
أنه ال يتعرض لها وال ينبش القبور، وإذا حفر ووجد قبور يواسيها ويتركها في حالها، 

أن ينشبوا القبور ويضعوا بيوتهم في محل القبور، هذا تعد على وال يجوز للناس 
الموتى وظلم للموتى ال يجوز، قد يجوز بعض األشياء إذا دعت الضرورة إليها مثل 
دعت الحاجة إلى شارع ينفع المسلمين، واعترضه شيء من القبور وال حيلة في ترك 

ل منها آخر إذا كانت الشارع، فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ونقل الرفات إلى مح
الضرورة دعت إلى توسعة هذا الشارع للمسلمين وال حيلة في صرفه عن المقبرة، أما 

  )٢ ((أن الناس يأخذون من المقبرة لتوسعة بيوتهم هذا ال يجوز 
  عقوبة النباش: المطلب الثاني

   :ينقول على أكفانهم فيسرق الموتى قبور ينبش الذي النباش يد قطع في الفقهاء اختلف
   .مقفل بيت في القبر كان ولو النباش على قطع ال  :األول القول
   .)٣( الحسن بن ومحمد ،حنيفة أبي قول وهذا

                                         
    .٢١٢ص المضيئة الدرر) ١(
    .٢١٢ص المضيئة الدرر) ٢(
  .  ٤/٩٤ المختار الدر مع المحتار رد، ٧/٦٩ الصنائع بدائع، ٩/١٥٩ المبسوط : ينظر) ٣(



 

 )٣١٢٣(

   .النباش يد قطع وجوب : الثاني القول
 قول وهو . )٤( والحنابلة ،)٣( والشافعية ،)٢( والمالكية ،)١( يوسف أبي قول وهذا     
 ،العزيز عبد بن عمر التابعين من به وقال . )٥( عنها اهللا رضي وعائشة الزبير ابن

 ،وحماد ،والنخعي ،الشعبي منهم ؛ الفقهاء من جماعة قول وهو . )٦(البصري والحسن
   .)٧( المنذر وابن ،ثور وأبو ،وإسحاق ،وربيعة
   :األدلة
   :األول القول أدلة

             القبور تفونيخ بقوم الحكم بن مروان أتي : ( قال الزهري روى ما  :األول الدليل
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأصحاب ،ونفاهم فضربهم ،ـ ينبشون يعني ـ

 قطع عدم على مروان عهد في الصحابة من بقي ممن اتفاقا هذا فكان . )٨( ) متوافرون
   .)٩( النباش

   :)١٠( وجوه ثالثة من الدليل هذا نوقش  :المناقشة
 ،أحج قوله من فعل عارضه وقد . وافقه ومن مروان رأي الفعل هذا أن  :األول الوجه
   .  ـ الثاني القول أدلة في سيأتي كما ـ أوكد وفعله

                                         
  .٧/٦٩ الصنائع بدائع، ٩/١٥٩ المبسوط : ينظر )١(
  .  ٤/٣٤٠ الدسوقي حاشية، ٨/٣٤٤ االستذكار، ٢/٢٢٨ التفريع : ينظر) ٢(
  . ١٣/٣١٣ الحاوي، ٦/٣٠٧ األم : ينظر) ٣(
  . ٦/١٣١ الفروع، ١٢/٤٥٥ المغني : ينظر) ٤(
 نصب في عنها اهللا رضي وعائشة الزبير ابن عن األثرين تخرج وينظر . ١٣/٣١٣ الحاوي، ٩/١٥٩ المبسوط : ينظر) ٥(

  .  ٧٠و٤/٦٥ الحبير والتلخيص، ٣٦٧و٣/٣٦٦ الراية
              أخرج إذا يقطع النباش باب ـ الحدود كتاب ( ٨/٤٦٨ الكبرى السنن في البيهقي العزيز عبد بن عمر عن أخرجه) ٦(

 ) . ؟ حده ما يؤخذ النباش في جاء ما باب ـ الحدود بكتا ( ٦/٥٣٠ المصنف في شيبة أبي وابن، ١٧٢٤٢ رقم،  )الكفن
    .٢/٢٩٩ اإلشراف في المنذر ابن البصري للحسن ونسبه

، ٣٠٠و٢/٢٩٩ العلم أهل مذاهب على اإلشراف، ٣/٣٧٠ السنن معالم، ٥٣١و٦/٥٣٠ شيبة أبي ابن مصنف : ينظر) ٧(
  .  ١٢/٤٥٥ المغني، ١٣/٣١٣ الحاوي

 هذا أخرج وقد ) . ؟ حده ما يؤخذ النباش في جاء ما باب ـ الحدود كتاب ( ٦/٥٣٠ المصنف يف شيبة أبي ابن أخرجه) ٨(
  .٣/٣٦٧ الراية نصب : وينظر . طريقين من مروان عن األثر

  . ٧/٦٩ الصنائع بدائع، ٩/١٥٩ المبسوط : ينظر) ٩(
  . ١٣/٣١٥ الحاوي : ينظر) ١٠(



– 

  )٣١٢٤(

 ما مقدار عن الكفن قيمة لنقصان القطع سقوط يكون أن يحتمل أنه  :الثاني الوجه
   .القطع يوجب
 . رالقب من الكفن يخرج لم هؤالء من النباش يكون أن يحتمل أنه  :الثالث الوجه
   .حرز القبر جميع ألن ؛ القبر من الكفن إخراج بعد إال يجب ال والقطع

 تنفر السليمة الطباع ألن ؛ بحال يتمول ال ألنه ؛ بمال ليس الكفن أن : الثاني الدليل 
 كما به ينتفع ال ألنه ؛ قصور ماليته ففي ماال كان ولئن . تافها فكان ،النفار أشد منه

 ـ فوقها هو بما فكيف ،الحد تنفي والشبهة ،الشبهة فوق قصوروال . الحي بلباس ينتفع
   .)١( أولى فهو ! ـ القصور وهو

   :وجهين من الدليل هذا نوقش  :المناقشة
 صفة تختل فال ؛ باقية وماليته ،الميت يلبسه أن قبل ماال كان الكفن أن  :األول الوجه
   .)٢( له الميت بلبس فيه المالية
 االنتفاع وجوه من وجه بأي به لالنتفاع سرقه إنما الكفن ارقس أن  :الثاني الوجه
 أخذه أن يمنع ال عنه تنفر السليمة الطباع وكون . به ينتفع ال إنه : قولهم فبطل . أمكنه
   . حق بغير مال وأخذ سرقة
 من القدر أن ترى أال . للوارث ملكا ليس فهو ؛ له مالك ال الكفن أن : الثالث الدليل
 فالكفن ،للوارث ملكا يصير ال ـ الدين وهو ـ الكفن بعد الميت بحاجة شغولالم التركة
 فإن ؛ للملكية مناف الموت ألن ؛ نفسه للميت ملكا ليس ) الكفن أي ( أيضا وهو . أولى

   .)٣( الحياة صفة القدرة درجات وأدنى ،القدرة عن عبارة الملكية
 وال ،حياته في له ملكا كان فإنه للميت؛ مملوكا ليس الكفن بأن يسلم ال  :المناقشة

 الصغير ولي كقيام المطالبة في مقامه يقوم ووليه . إليه به حاجة ال عما إال ملكه يزول
   .)٤( بماله المطالبة في والمجنون

                                         
  . ٧/٦٩ الصنائع بدائع : ينظر) ١(
  . ٩/١٥٩ المبسوط  :ينظر) ٢(
  .٩/١٦٠ المبسوط : ينظر) ٣(
  . ٦/١٣١ الفروع، ٣١٧و١٣/٣١٦ الحاوي، ١٢/٤٥٦ المغني : ينظر) ٤(



 

 )٣١٢٥(

 والميت ،بالحفظ اإلحراز ألن ؛ باطل الميت بجسد أو بالقبر الحرز أن : الرابع الدليل
 يكون فال الصحراء في حفرة ) القبر أي ( والمكان ،غيره يحرز فكيف نفسه يحرز ال

   .)١( حرزا
   :وجهين من هذا نوقش  :المناقشة

 للميت لضرورته وذلك ؛ غيره دون القبر في تركه إلى يحتاج الكفن أن  :األول الوجه
 في الميت يترك ال أنه ترى أال . سواه له حرز وال ،الكفن حرز في بالقبر ويكتفى. 

   .)٢( عنه وينصرف القبر في يترك ولكنه ،كفنه يحفظ أن يرغ من القبر غير
 يحرزونها وال ،بالقبور األكفان إحراز ولدوا منذ تعارفوا الناس أن  :الثاني الوجه

 جميع باتفاق لها متعينا حرزا فكان ،سواه حرز لها وليس ،الموضع ذلك من بأحصن
   .)٣( الناس
   :الثاني القول أدلة

 نص وهذا . )٤( ) أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق : ( تعالى اهللا قول  :األول الدليل
   .)٥( سارق النباش ألن ؛ وغيره النباش في عمومه على يكون أن فوجب ،عام

   .)٦( السارق دون النباش باسم الختصاصه ؛ بسارق ليس النباش  :المناقشة
   :وجهين من هذا عن أجيب  :الجواب
      : وعال جل اهللا قال كما حرزه من الشيء بأخذ المستتر هو السارق أن  :األول الوجه

   .)٨( سارقا يكون أن فوجب ،النباش في موجود وهذا . )٧( ) السمع استرق من إال( 
 كما أمواتنا سارق يقطع : ( قاال أنهما والنخعي الشعبي عن روي ما  :الثاني الوجه
 سموا فقد ؛ )٩( اهللا رحمه العزيزعبد بن عمر عن نحوه وروي ) . أحيائنا سارق يقطع

    .   )١٠( اللغة في حجة وقولهم ،سارقا النباش
                                         

  . ٤/٩٤ المحتار رد، ٩/١٦٠ المبسوط : ينظر) ١(

  . ١٢/٤٥٦ المغني : ينظر) ٢(

  .١٣/٣١٥ الحاوي، ٩/١٥٩ المبسوط : ينظر) ٣(

     .٣٨ رقم اآلية من، المائدة سورة) ٤(

  .١٢/٤٥٦ المغني، ١٣/٣١٤ الحاوي : ينظر) ٥(

  .٩/١٥٩ المبسوط : ينظر) ٦(

  .  ١٨ رقم اآلية من، الحجر سورة) ٧(

  . ١٣/٣١٤ الحاوي : ينظر) ٨(

  . ٨/٤٦٨ للبيهقي الكبرى السنن : ينظر) ٩(

  .١٣/٣١٤ الحاوي : ينظر) ١٠(



– 

  )٣١٢٦(

 القبر أن األحاديث بعض في أتى وقد ،للحي كالبيت للكفن حرز القبر أن  :الثاني الدليل
 نجعل ألم : ( تعالى اهللا بقول النباش لقطع وغيره القاسم ابن احتج وقد . )١( بيت

 حرزا ظهرها جعل كما للميت حرزا بطنها فجعل . )٢( ) مواتاوأ أحياء . كفاتا األرض
   .)٣( الحكم في فاستويا ،للحي
 في القطع وجوب فساغ ،الموت بعد سترها يجب عورة الميت جسد أن : الثالث الدليل
  .)٤( كالحي سترها ما سرقة

 كفن ةبسرق أيضا يتعلق أن فجاز ،الحي مال بسرقة يتعلق حكم هذا أن  :الرابع الدليل 
   .)٥( كالضمان الميت
 حتى ؛ أربابه على استبقاؤه وجب ما لحفظ موضوع السرقة قطع أن : الخامس الدليل
 ال الميت أن : أحدهما ؛ ألمرين بالقطع أحق الميت كفن فكان ،أخذه عن الناس ينزجر

  .)٦(أخذه عند عنه بدال مثله على يقدر ال أنه : والثاني . نفسه على كفنه حفظ على يقدر
 وسالمتها ،ووجاهتها ،أدلته لقوة ؛ الثاني القول هو ـ أعلم واهللا ـ الراجح  :الترجيح

 يبدو فيما ـ المسألة مدار وألن . األول القول أدلة على المناقشة وورود ،المناقشة من
 ومراعاة التأمل عند فإنه وحينئذ . اعتباره وعدم ،للكفن حرزا القبر اعتبار على هو ـ

 حرز هو إذ ؛ للكفن حرز القبر أن ـ أعلم واهللا ـ يظهر الحرز بطضا في العرف

                                         
 حديث بيتا القبر تسمية فيها ورد التي األحاديث ومن . ٦/٢٠٨ ماأل، ١٤١و١٣/١٤٠ التمهيد، ٨/٣٤٤ االستذكار : ينظر) ١(

 :  قال . وسعديك اهللا رسول يا لبيك : قلت . ذر أبا يا : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لي قال : ( قال عنه اهللا رضي ذر أبي
 كتاب( ، ٤/٩٨ داود أبو أخرجه  .الحديث ... ) بالوصيف فيه ـ القبر يعني ـ البيت يكون موت الناس أصاب إذا أنت كيف
 رقم،  )النباش قطع في باب، الحدود كتاب( ، ٤/١٤٠ وفي . ٤٢٦١ رقم،  )الفتنة في السعي عن النهي باب، والمالحم الفتن

 صحيحه في حبان وابن . ١٧٢٣٨ رقم،  )الكفن أخرج إذا يقطع النباش باب، الحدود كتاب( ، ٨/٤٦٧ والبيهقي، ٤٤٠٩
 " . ثقات رجاله . مسلم شرط على، صحيح إسناده : " األرناؤوط قال ) . الفتن في جاء ما باب، الرهن كتاب( ، ١٣/٢٩٢

 من الفضاء أن يريد . العبد والوصيف : " ـ الحديث معنى شارحا ـ الخطابي قال . ١٣/٢٩٣ حبان ابن صحيح هامش
 ٣/٢٧٠ السنن معالم " . العبد قيمة القبر قيمة تبلغ حتى لموتاهم الحفر عن بأنفسهم الناس ويشتغل، القبور عن يضيق األرض

 السنن معالم " . حرز والبيت . بيتا القبر سمى أنه الحديث من داود أبي استدالل وموضع :  " آخر موضع في وقال. 
٣/٢٦٩  .  
  .  ٢٦و٢٥ اآليتان، المرسالت سورة) ٢(

  .١٣/٣١٤ الحاوي ،٨/٣٤٤ االستذكار : ينظر) ٣(
  .٣١٥و١٣/٣١٤ الحاوي : ينظر) ٤(
  . السابق المرجع : ينظر) ٥(
  . السابق المرجع : ينظر) ٦(



 

 )٣١٢٧(

 ماال سرق فقد الكفن وأخذ القبر نبش فمن هذا وعلى . غيره في إحرازه يمكن وال ،مثله
   .حرزه من الكفن غير آخر ماال سرق من يستحقه كما القطع فاستحق ،حرزه من

   :وهي ؛ لفقهاءا من جمع عليها نص شروط النباش يد لقطع يشترط ولكن
 في أم البلد وسط في المقابر كانت سواء ،األنيسة البلد مقابر في القبر يكون أن ـ١

 الشافعية عند قطع فال الفلوات في مفردا األمصار في منقطعا القبر كان فإن . ظاهره
 تهاب النفوس ألن ؛ كان حيث للكفن حرز القبر أن : عندهم وجه وفي . المذهب على

   . اهللا شاء إن الصواب هو ولعله . )٢( المالكية ذهب وإليه ـ  )١( كانوا حيث الموتى
 كان بأن عميقا يكن لم فإن . القبور كيفية من المعهود على عميقا القبر يكون أن ـ٢

   .)٣( قطع فال األرض ظاهر من قريبا الميت دفن
   .)٤( منه الميت تجريد بعد القبر جميع من الكفن النباش يخرج أن ـ٣
   .)٥( فصاعدا دينار ربع وهو السرقة نصاب الكفن قيمة تبلغ أن ـ٤

                                         
  . ٥/٤٨٢ المحتاج مغني، ١٣/٣١٧ الحاوي : ينظر) ١(

  . ٤/٣٤٠ الدسوقي حاشية : ينظر) ٢(
  .١٣/٣١٧ الحاوي : ينظر) ٣(
  . ١٢/٤٥٦ المغني، ١٣/٣١٧ الحاوي، ٦/٣٠٨ األم، ٢/٢٢٨ التفريع : ينظر) ٤(
  .١٢/٤٥٥ المغني، ١٣/٣١٦ الحاوي، ٢/٢٢٨ التفريع : ينظر) ٥(



– 

  )٣١٢٨(

  المبحث األول
  مسوغات نبش القبر المتعلقة بأحكام الجنائز

  الميت لتغسيل القبر نبش: األول المطلب
 وتغسيله إلخراجه القبر ينبش فهل الجنازة غسل يغسل أن غير من الميت دفن إذا     

   :أقوال ثالثة على ألةالمس هذه في الفقهاء اختلف ؟
   . ينبش ال القبر أن  :األول القول
 ذكر لكن . )٣( الشافعية وعند ،)٢( المالكية عند وقول ،)١( الحنفية مذهب وهذا     

 اللبن ينزع فإنه التراب عليه يهل ولم الميت على اللبن وضع قد كان إذا أنه الحنفية
   .ويغسل الميت ويخرج
 عليه خشي فإن ،يتغير لم ما وتغسيله الميت إلخراج القبر نبش يجب  :الثاني القول
   .حرمته انتهاك من ذلك في لما ؛ فال التغير
   .)٦( والحنابلة ،)٥( المذهب ظاهر في والشافعية ،)٤( المالكية قول وهذا     
   .وفسد تغير وإن وتغسيله الميت إلخراج القبر نبش يجب  :الثالث القول
   .)٧( شافعيةال عند ضعيف وجه وهذا

                                         
  . ٢/٢٣٨ المحتار رد، ١/٣١٥ الصنائع بدائع ،٢/١٨٧ الرائق البحر، ٢/٧٣ المبسوط ،١٤١و٢/١١٢ القدير فتح : ينظر) ١(
 .  ٢/٢٣٤ الجليل مواهب، ٢/٤٧٩ الذخيرة، ١/٢٣٣ الممهدات المقدمات، ٥٦ص الفقهية القوانين : ينظر) ٢(
  . ٥/٢٦٧ المجموع، ١/٣٦٧ المحتاج مغني، ٢/٨٢٦ الوسيط، ٥/٢٥٠ العزيز فتح : ينظر) ٣(

 الزرقاني شرح، ١/٤١٩ الدسوقي حاشية مع الكبير الشرح، ٢/٤٧٩ الذخيرة، ١/٢٣٣ الممهدات المقدمات : ينظر) ٤(
 التراب عليه يسووا أن قبل ذلك يكون بأن الحطاب وقيده . ١/١٩٩ السالك وبلغة الصغير الشرح، ٢/١٠٠ البناني وحاشية
 في الدردير وتعقبه . ٢/٢٣٤ الجليل مواهب : ينظر . يترك فإنه دفنه من وفرغ التراب عليه سووا فإن . دفنه من ويفرغ
 تقييده إلى ذهب من وأن، التغير عليه يخف مالم أخرج غسله ترك إذا الميت أن الصواب : " فقال ١/٤١٩ الكبير الشرح
 ينظر . دينار بن وعيسى، سحنون قول هو يتغير مالم بإخراجه والقول " . والنقل الحق خالف وهو، وهم فقد دفنه من بالفراغ

    .٢/١٠٠ البناني حاشية، ١/٤١٩ الدسوقي حاشية، ٢/٢٥٥ والتحصيل البيان: 

  . ٢٦٧و٥/٢٦٦ والمجموع المهذب، ٥/٢٥٠ العزيز فتح، ٣/٦٢ الحاوي : ينظر) ٥(
  . ٢/٢٨٠ الفروع، ٢/٤٧٠ اإلنصاف، ٢/١٣٠ الزركشي شرح، ٣/٥٠٠ المغني، ١/٢٠٧ المحرر  :ينظر) ٦(
 ضعفه على الوجه هذا ذكروا الذين جميع اتفق وقد . ٥/٢٦٧ المجموع، ٥/٢٥٠ العزيز فتح، ٣/٦٢ الحاوي :  ينظر) ٧(

  .وفساده



 

 )٣١٢٩(

   :األدلة
   :األول القول دليل

   .)١( الميت لحرمة هتكا القبر نبش في بأن األول القول أصحاب جمهور استدل
 قد فإنه التراب عليه وأهيل قبره في وضع إذا الميت بأن خاصة منهم الحنفية واستدل

 فإنه التراب عليه يهل لم إذا ما بخالف . غسله فرض فسقط ،واضعيه أيدي من خرج
   . )٢( حفر إلى فيه يحتاج ال متيسر حينئذ اللبن فنزع ،بعد أيديهم من خروجه يتم لم

 لهتك يؤدي ذلك أن من األول القول أصحاب جمهور به استدل ما نوقش  :المناقشة
   .)٣(ينبش ال وهذا ،دفنه بعد تغير الذي الميت حق في يكون إنما هذا بأن الميت حرمة

 إال يسقط ال والواجب ،واجب الميت غسل بأن لحنفيةا به استدل ما ونوقش  
 . الواجب تدارك عن عجزا يعد ال دافنيه أيدي من خرج الميت وكون ،عنه بالعجز
   .  )٤( دليل وال ،دليل إلى محتاج الميت غسل وجوب من استقر لما مسقطا الدفن وجعل
   :الثاني القول أدلة

 ألسباب القبور بعض نبشوا قد وأصحابه سلمو عليه اهللا صلى النبي أن  :األول الدليل
 إلفراد موتاهم قبور بعض عنهم اهللا رضي الصحابة نبش فقد ؛ أولى فهاهنا ،ذلك دون

 من ذلك وغير منها خير بقعة إلى بقعة من وللتحويل ،الكفن وإلحسان ،بالقبر الميت
 جلأ من النبش يجوز فألن ،مؤكدة سنة وال بفرض ليست وهي الصحيحة المقاصد

   .)٥( أولى الواجب الغسل
                                         

  .٥/٢٥٠ العزيز فتح : ينظر) ١(
  . ٢/٣١٥ الصنائع بدائع، ٧٤و٢/٧٣ المبسوط : ينظر) ٢(
  . ٣/٥٠٠ المغني : ينظر) ٣(

  . ٤/١٦٩ األوطار نيل : ينظر) ٤(
 جابر روى ما ذلك في وسلم عليه اهللا صلى للنبي نسب بما والمراد . ٢٠٦ ــ ١/٢٠٤ السنية والفوائد النكت : ينظر) ٥(

 فوضعه، فأخرج، به فأمر، حفرته أدخل دمابع أبي بن اهللا عبد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتى : ( قال عنه اهللا رضي
 ــ الجنائز كتاب( ، ١/٤٠١ صحيحه في البخاري أخرجه . الحديث ...) قميصه وألبسه، ريقه من عليه ونفث، ركبتيه على
   ) .المنافقين صفات كتاب( ، ٤/٢١٤٠ صحيحه في ومسلم، ١٣٥٠ رقم،  )؟ لعلة واللحد القبر من الميت يخرج هل باب
 الباري فتح " . له البركة زيادة من به تتعلق مصلحة نبشه في كان إذا الجواز على داللة جابر حديث في : " حجر ابن قال
 إلفراده أبيه قبر نبشه في عنه اهللا رضي جابر عن ورد ما فمنه ذلك في عنهم اهللا رضي للصحابة نسب ما وأما . ٣/٢١٥

 دفنه بعد عائشة بنته فرأته، دفن أنه عنه اهللا رضي اهللا عبيد بن لحةط عن ورد ما وكذلك . آخر معه دفن قد وكان . بقبر
، ٥/٢٧٣ المجموع : ينظر . بالبصرة داره في فدفن طريا فاستخرج، به فأمرت . النز إليها فشكى، المنام في سنة بثالثين
= . "فكفنها خلقات في كفنت انتوك امرأته معاذ ونبش، عائشة وحولت، طلحة حول قد : " أحمد اإلمام قال . ١٣/١٤٢ التمهيد



– 

  )٣١٣٠(

 هذا يسقط وال . فعله فوجب ،فعله على مقدور واجب الميت غسل أن  :الثاني الدليل
 ،به مثلة نبشه في ألن ؛ تغيره أوخشي الميت تغير إذا يسقط وإنما ،بالدفن الواجب
   . )١( لتعذره الحي وضوء يسقط كما سقط تعذر إذا وألنه . لحرمته وانتهاكا

 على اتفق ضعيف قول أنه تقدم وقد ،دليل على له أعثر فلم الثالث القول اوأم     
   .الشافعية من حكوه الذين جميع تضعيفه
 وسالمتها ،ووجاهتها ،أدلته لقوة ؛ الثاني القول هو ـ أعلم واهللا ـ الراجح  :الترجيح

 نصا دتع صحيحة وآثارا أحاديث تضمن فقد ؛ ـ األول الدليل سيما ال ـ المناقشة من
 فليس الثالث القول وأما . األول القول أدلة على المناقشة ولورود ،المسألة في صريحا

   .ــ نقلوه الذين حكى كما ــ وفساده ضعفه على عالوة ،دليل له
  الميت لتكفين القبر نبش: الثاني المطلب

 على هفي الفقهاء اختلف ؟ وتكفينه إلخراجه القبر ينبش فهل تكفين بال الميت دفن إذا
   :قولين
   .ينبش ال القبر أن  :األول القول
   .)٣( والحنابلة ،)٢( الشافعية عند وجه وهذا     
 عليه خشي فإن ،يتغير لم ما وتكفينه الميت إلخراج القبر نبش يجب  :الثاني القول
   .حرمته انتهاك من ذلك في لما ؛ فال التغير
   .)٥( لةوالحناب ،)٤( الشافعية عند آخر وجه وهذا     

                                                                                                     
 لم لهم صاحبا قبروا رجاال أن الحضرمي عبيد بن شريح عن سننه في ولسعيد : " تيمية ابن المجد وقال . ٢/٢٨١ الفروع=

، وحنط، وكفن، غسل ثم، قبره من فأخرجوه، يخرجوه أن فأمرهم، فأخبروه جبل بن معاذ لقوا ثم . كفنا له يجدوا ولم، يغسلوه
 يرسل ثقة : الحضرمي عبيد بن شريح : " حجر ابن قال . ٤/١٦٧ األوطار نيل شرحه مع األخبار منتقى " . عليه صلي ثم

  .    ٢٧٧٥ رقم ترجمة، ٢٦٥ص التهذيب تقريب " . كثيرا
  . ١/٢٧٢ الكافي، ٥/٢٦٦ المهذب : ينظر) ١(
  . ٥/٢٦٨ المجموع في النووي وصححه . ٥/٢٥٠ العزيز فتح في الرافعي الوجه هذا واستظهر . ٣/٦٢ الحاوي : ينظر) ٢(

  . ٢/٤٧١ اإلنصاف، ٢/٢٨٠ الفروع، ٣/٥٠٠ المغني : ينظر) ٣(
  .٥/٢٦٨ المجموع، ٥/٢٥٠ العزيز فتح، ٣/٦٢ الحاوي : ينظر) ٤(
 تصحيح في المرداوي عنه وقال . ٢/٨٦ القناع كشاف، ٢/٤٧١ اإلنصاف، ٢/٢٨٠ الفروع، ٣/٥٠٠ المغني : ينظر) ٥(
  " . الصواب وهو : " ٢/٢٨٠ لفروعا



 

 )٣١٣١(

   :األدلة
 التراب ستره وقد ،واحترامه الميت ستر التكفين من المقصود أن  :األول القول دليل
   . )١( تكفينه لغرض بالنبش حرمته هتك من أولى له التراب بستر فاالكتفاء ،دفن بعدما

   :وجهين من هذا يناقش أن يمكن : المناقشة
 يحصل إنما الميت حرمة فهتك ؛ الميت لحرمة هتك الحال هذه في ليس  :األول الوجه

 فهو ؛ هذه عن مختلفة أخرى حال وهي ،دفنه بعد الميت تغير بعد القبر نبش جرى إذا
   .تغير إذا ينبش ال

 ال التكفين واجب فإن ،المقصود فحصل الميت ستر التراب أن يسلم ال  :الثاني الوجه
 تغسيل في كما الواجب هذا كتدار عن عجزا الدفن يعتبر وال ،عنه بالعجز إال يسقط
   .   الميت
 فإن ؛ تغسيل بدون دفن إذا الميت لتغسيل القبر نبش على القياس  :الثاني القول دليل
 منهما فكل ،بينهما فرق ال إذ ؛ للتكفين النبش فكذلك ،سبق كما واجب قبره نبش

   .)٢(واجب
 على المناقشة وورود ،ةالمناقش من وسالمته دليله لوجاهة ؛ الثاني الراجح  :الترجيح

  األول القول دليل
  الميت على للصالة القبر نبش: الثالث المطلب

 وال ،دفنه قبل الميت على يصلى أن واألصل ،كفاية فرض الميت على الصالة     
 الواجب لتركه ؛ آثم فهو متعمدا ذلك فعل ومن ،عليه الصالة قبل يدفن أن يجوز

   . )٣( أوانه عن وتفويته
 في وهو عليه يصلى فإنه عليه يصل ولم دفن إذا الميت أن الفقهاء عامة ذكر دوق     
 ؛ وسحنون أشهب إال ذلك في يخالف ولم . )٤( الميت بحق ووفاء ،للواجب تداركا قبره

                                         
  .٣/٥٠٠ المغني، ٥/٢٦٨ المجموع، ٥/٢٥٠ العزيز فتح : ينظر) ١(
، الميت لغسل القبر نبش وجوب أدلة بيان تقدم وقد . ٢/٨٦ القناع كشاف، ٣/٥٠٠ المغني، ٥/٢٥٠ العزيز فتح :  ينظر) ٢(

  .كذلك للتكفين النبش وجوب على بها فيستدل
  . ٥/٢١٠ موعالمج : ينظر) ٣(
 األم، ٢/٢٥٠ الجليل مواهب، ٦٥ص الفقهية القوانين، ٢/٤٧٣ الذخيرة، ١/١٦٥ الهندية الفتاوى، ٢/٦٩ المبسوط : ينظر) ٤(
  . ٢/٢٥٠ الفروع، ٥٠٠و٣/٤٤٤ المغني، ٢/٦٣٧ االنتصار، ٣/٥٩ الحاوي، ٢/٣٥٢ العلماء حلية، ١/٤٥٤



– 

  )٣١٣٢(

 . )١( القبور على الصالة لذريعة سدا ؛ أبدا القبر على يصلى ال : وقاال ،منعاه فإنهما
 ليخرج قبره ينبش ال فإنه فتغير عليه الصالة قبل دفن إذا الميت أن على الفقهاء واتفق

 وإخراجه قبره نبش في الفقهاء اختلف فقد يتغير لم كان إن أما . )٢( عليه ويصلى
   :قولين على عليه للصالة
 عليه يصلى بل ،قبره ينبش ال فإنه عليه الصالة قبل دفن إذا الميت أن  :األول القول
   .قبره في وهو
 الحنفية وقيده . )٥( الحنابلة عند رواية وهو ،)٤( والشافعية ،)٣( الحنفية مذهب وهذا     

 على اللبن يوضع لم إذا أما ،عليه التراب وأهيل اللحد على اللبن وضع قد كان إذا بما
   .)٦( عليه ويصلى يخرج الميت فإن عليه التراب يهل لم ولكن وضع أو ،اللحد
   .عليه للصالة الميت وإخراج قبرال نبش يجب أنه  :الثاني القول
   .)٨( الحنابلة مذهب في الصحيح وهو ،)٧( المالكية مذهب وهذا
   :األدلة
   :األول القول أدلة

 ذلك إلى حاجة وال ضرورة غير من لحرمته انتهاك الميت قبر نبش أن  :األول الدليل
   .)٩( صحيحة مجزئة قبره في وهو الميت على الصالة فإن ؛

                                         
 . عليه للصالة قبره من الميت إخراج يجب وسحنون أشهب وعند . ٢/٢٥٠ الجليل مواهب، ٢/٤٧٤ الذخيرة : ينظر) ١(

  .سحنون عند اللبن بعد التراب أو، أشهب عند اللبن وبوضع، مالك عند بالتغير يكون والفوات . إخراجه يفت لم إذا وهذا
 األم، ٢/٢٥٠ الجليل اهبمو، ٦٥ص الفقهية القوانين، ٢/٤٧٣ الذخيرة، ١/١٦٥ الهندية الفتاوى، ٢/٦٩ المبسوط : ينظر) ٢(
  .٢/٢٥٠ الفروع، ٥٠٠و٣/٤٤٤ المغني، ٢/٦٣٧ االنتصار، ٣/٥٩ الحاوي، ٢/٣٥٢ العلماء حلية، ١/٤٥٤
  . ١٤٩و٢/١٢٤ القدير فتح، ٢/٦٩ المبسوط : ينظر) ٣(
  .٥/٢١٠ المجموع، ٣/٦٢ الحاوي : ينظر) ٤(
  . ٢/٤٧١ اإلنصاف، ٣/٥٠٠ المغني : ينظر) ٥(
  . ٢/١٢٤ العناية، ٢/١٢٤ القدير حفت : ينظر) ٦(
  .٦٥ص الفقهية القوانين، ١/٢٣٤ رشد ابن مقدمات، ٢/٢٥٥ والتحصيل البيان، ٢/٤٧٤ الذخيرة : ينظر) ٧(

   نص وقد . ٢/٤٧١ اإلنصاف، ٣٥٦ /اإلرادات منتهى شرح، ٢/٢٨٠ الفروع، ١/٢٠٧ المحرر، ٣/٥٠٠ المغني : ينظر) ٨(
 أينبش : ساعتهم فذكروا عليه الصالة نسوا ميت عن سئل أحمد سمعت : " داود أبو قال ؛ داود أبي رواية في أحمد عليه

  . ١٥٦ص داود أبي مسائل  " . تفسخ ربما فإنه القبر على صلوا لو تأخر إذا : ذلك في وقال . نعم : قال ؟ عليه ويصلى
  .٥/٢١٠ المجموع :  ينظر) ٩(



 

 )٣١٣٣(

 أيدي من وخرج تعالى اهللا إلى سلم فقد القبر أدخل إذا الميت أن  :ثانيال الدليل
  .)١(دافنيه
 وهو ـ واجب أمر فعل قبل دفن قد الحالة هذه في الميت أن : الثاني القول دليل

 غير من دفن لو ما على قياسا ؛ الواجب ذلك لفعل ويخرج قبره فينبش ،ـ عليه الصالة
 وال ،الضرورة عند القبر على يصلى إنما فإنه ؛ القبر على يصلى وال . تغسيل

    .)٢( هاهنا ضرورة
 عليه؛ والصالة الميت تغسيل بين الفارق لوجود وذلك ؛ القياس هذا يصح ال  :المناقشة

 مجزئة وهي ،قبره على بالصالة الدفن بعد تداركها يمكن الميت على الصالة فإن
 ،السنة في ثبت كما صحيحة روعةمش القبر على الجنازة صالة فإن ؛ للفرض مسقطة
   .  الميت جسد وإخراج بالنبش إال يتدارك ال فإنه ؛ التغسيل بخالف

 وورود ،المناقشة من وسالمتهما ،دليليه لوجاهة ؛ األول القول هو الراجح  :الترجيح
 واجب ألمر إال يكون ال قبره من الميت إخراج وألن . الثاني القول دليل على المناقشة

 ؛ قبره في وهو عليه الصالة يمكن إذ ؛ كذلك ليست والصالة ،بذلك إال تداركه نيمك ال
   .السنة في ثبت كما مشروعة فهي

  القبر في الميت هيئة لتصحيح القبر نبش: الرابع المطلب
  القبلة إلى الميت لتوجيه القبر نبش: األول الفرع

 موجه وهو ميت دفن فإن.  قبره في وضع إذا القبلة إلى الميت يوجه أن المشروع     
 القبلة إلى الميت بتوجيه ذلك لتصحيح القبر نبش في الفقهاء اختلف فقد القبلة غير إلى
   :أقوال ثالثة على

 عليه أهيل قد كان إذا القبلة إلى الميت لتوجيه القبر نبش يجوز ال  :األول القول
 ويوجه اللبن ينزع إنهف التراب عليه يهل ولم اللبن عليه سوي قد كان إن أما.التراب
   .  للقبلة الميت
   .)٥( والحنابلة ،)٤( المالكية عند وقول ،)٣( الحنفية قول وهذا     

                                         
  .٢/٦٩ المبسوط :  ينظر) ١(

  .٣/٥٠٠ المغني :  ينظر) ٢(
  .  ١/٢٦٤ الحقائق تبيين، ١/٣١٩ الصنائع بدائع، ١/٢٥٦ الفقهاء تحفة، ٢/٧٣ المبسوط : ينظر) ٣(
  . ٢/٢٣٣ واإلكليل التاج، ٦٦ص الفقهية القوانين : ينظر) ٤(
  . ٥٤٦و٢/٤٧١ اإلنصاف، ١/٢٠٤ السنية والفوائد النكت، ٢/٢٧٧ المبدع، ٢/٢٨٠ الفروع : ينظر) ٥(



– 

  )٣١٣٤(

   .مندوب للقبلة الميت لتوجيه القبر نبش أن  :الثاني القول
   .)٣( الحنابلة عند قول وهو ،)٢( الشافعية بعض وقول ،)١( المالكية مذهب وهذا
   .للقبلة الميت لتوجيه القبر نبش يجب  :الثالث القول
 مذهب من والصحيح ،)٥( الشافعية جمهور مذهب وهو ،)٤( المالكية عند قول وهذا

   .ينبش لم تغير فإن ،الميت يتغير لم إذا وذلك ،)٦( الحنابلة
   :األدلة
   :األول القول أدلة

 يرتكب فال . محرم والنبش ،سنة القبلة إلى القبر في الميت توجيه أن  :األول الدليل
  .)٧( سنة لتحصيل محرم

 الراجح على واجب هو بل ،سنة القبلة إلى قبره في الميت توجيه أن يسلم ال  :المناقشة
   .القبر بنبش الواجب هذا تدارك فيجب . )٨( العلم أهل كالم من

 فال ،التراب عليه أهالوا ما بعد دافنيه أيدي من خروجه تم قد الميت أن  :الثاني الدليل
   .)٩( قبره نبش زيجو

 التدارك يمكنهم بل ،بالدفن دافنيه أيدي من خرج قد الميت بأن يسلم ال  :المناقشة
 إال يسقط ال والواجب ،واجب هذا ألن ؛ القبلة إلى بتوجيهه الميت هيئة وتصحيح

  .الواجب تدارك عن عجزا ـ سلم لو ـ بالدفن أيديهم من خروجه يعد وال ،عنه بالعجز

                                         
 مع الصغير الشرح، ١/٥٠١ الجليل منح، ١/١٠٠ الزرقاني شرح، ١/٤١٩ الدسوقي حاشية مع الكبير الشرح : نظري) ١(

  .  ١/١٣٠ الخرشي شرح، ١/٣٦٥ السالك بلغة
  . ٥/٢١٩ العزيز فتح، ٥/٢٦٧ المجموع : ينظر) ٢(

  . ٢/٢٧٧ المبدع، ٢/٤٧١ اإلنصاف، ٢/٢٨٠ الفروع : ينظر) ٣(
  . ٢/٤٧٩ الذخيرة، ٦٦ص الفقهية ينالقوان : ينظر) ٤(
  . ٥/٢٦٧ المجموع مع المهذب، ١/٣٦٧ المحتاج مغني، ٥/٢١٩ العزيز فتح : ينظر) ٥(
 كشاف، ٢/٤٧١ اإلنصاف، ١/٢٧٢ الكافي، ٢/٢٨٠ الفروع، ١/٦٢ الهداية، ١/٢٠٧ المحرر، ٣/٥٠٠ المغني : ينظر) ٦(

  . ٢/٨٦ القناع
  . ٢/٢٣٦ حتارالم رد، ٢/٧٣ المبسوط : ينظر) ٧(

 القوانين، ٢/٢٠٨ الرائق البحر، ٢/١٤٧ القدير فتح، ٢/٧٣ المبسوط : اآلتية المراجع في المسألة في الفقهاء خالف ينظر) ٨(
، ٢/٣٨ المحتاج مغني، ٥/٢٥٨ المجموع، ١/٦٥٠ الطالبين روضة، ٢/٢٣٣ واإلكليل التاج، ٢/٤٧٨ الذخيرة، ٦٦ص الفقهية
  .   ٢/٢٦٩ الفروع، ٢/٥٤٦ اإلنصاف، ٣/٥٠٠ المغني

  .٢/٢٣٦ المحتار رد، ٢/٧٣ المبسوط :  ينظر) ٩(



 

 )٣١٣٥(

 لفعل قبره نبش فكذلك ،مستحب القبلة إلى قبره في الميت توجيه أن  :ثانيال القول دليل
   .  )١( أيضا مستحب ذلك

 كما واجب هو بل ،مستحب القبلة إلى قبره في الميت توجيه أن يسلم ال  :المناقشة
   .مثله واجب ذلك لعمل القبر نبش فكذلك ،تقدم
   :الثالث القول أدلة

 بعض نبشوا قد عنهم اهللا رضي وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى النبي أن  :األول الدليل
   .)٣( أولى فهذا ،)٢( بيانه سبق كما هذا دون ألسباب القبور
 غير إلى موجها دفن فإذا ،واجب القبلة إلى قبره في الميت توجيه أن  :الثاني الدليل
 ؛ لدفنبا يسقط ال الواجب هذا ألن ؛ تداركه وجب ممكنا الواجب تدارك وكان القبلة
 إن أما ،يتغير لم الميت مادام وذلك ،الواجب لهذا مسقط الدفن أن على دليل ال فإنه

 في للقبلة الحي استقبال يسقط كما يسقط الواجب هذا فإن والفساد التغير عليه خشي
   .)٤( عليه تعذر إذا صالته

 وورود ،شةالمناق من وسالمتهما ،دليليه لوجاهة ؛ الثالث القول هو الراجح  :الترجيح
   .اآلخرين القولين أدلة على المناقشة

  األيمن جنبه على الميت لوضع القبر نبش: الثاني الفرع
 قبره ينبش فهل القبلة مستقبل وهو األيسر جنبه على قبره في الميت وضع إذا     

   :قولين على ذلك في الفقهاء اختلف ؟ األيمن جنبه على يجعل بحيث وضعه ويصحح
 عليه أهيل قد كان إذا األيمن جنبه على الميت لوضع القبر نبش يجوز ال : األول القول

 ويصحح ينزع اللبن فإن التراب عليه يهل ولم اللبن عليه سوي قد كان إن أما . التراب
   .األيمن جنبه على فيجعل الميت وضع
   .)٦( والحنابلة ،)٥( الحنفية قول وهذا

                                         
  .٥/٢٦٧ المجموع :  ينظر) ١(
  . ١٧ص : ينظر) ٢(

  .١/٢٠٤ السنية والفوائد النكت :  ينظر) ٣(
  . ٣/٥٠٠ المغني، ٥/٢٦٦ المجموع مع المهذب : ينظر) ٤(
  . ١/٢٤٦ الحقائق تبيين، ٢/٧٣ المبسوط : ينظر) ٥(
  . ١/٢٠٥ السنية والفوائد النكت : ينظر) ٦(



– 

  )٣١٣٦(

 وإال ،التغير عليه أمن إن األيمن جنبه على الميت ويوضع القبر ينبش  :الثاني القول
   .فال

   .)١( المالكية من حبيب ابن ذكره
   .المسألة هذه في الفريقين من للفقهاء بارزة أدلة على أقف ولم     

 على القبر في الميت وضع ألن ؛ األول القول هو ـ أعلم واهللا ـ الراجح  :الترجيح
 ألمر إال يفعل فال ،المنع النبش في واألصل ،)٢( الفقهاء باتفاق مستحب األيمن جنبه

   .مستحب ألمر يكون وال ،يسوغه واجب
  اهللا لحق مراعاة الدفن مكان لتغيير القبر نبش: الخامس المطلب

  مسجد في دفن إذا المقبرة إلى الميت لنقل القبر نبش: األول الفرع
 قبره نبش وجب دمسج في ميت دفن ولو . )٣( المسجد في الميت دفن يجوز ال     

 نبش أمكن فإن . بعده أم تغيره قبل ذلك كان سواء ،المقبرة في ودفنه منه وإخراجه
 ؛)٤(ورباط كمدرسة المسجد نحو وهكذا . باألرض سوي وإال ،نبش جديدا كان بأن القبر
 الدفن ألن ؛ الواقف بشرط للعمل تداركا نبشه في وألن ،المسجد في الدفن يجوز ال ألنه
   .   )٥( ذلك لغير الجهة عين ألنه ؛ الواقف لشرط مخالف ونحوه دالمسج في

                                         
  . المسألة هذه في القبر نبش في للشافعية قول على أقف ولم . ٢/٤٧٩ الذخيرة : ينظر) ١(

 والتحصيل البيان، ١/٣٧٣ التفريع، ١/٣١٨ الصنائع بدائع، ٢/٢٠٨ الرائق البحر، ١/٢٥٥ الفقهاء تحفة : ينظر) ٢(
 المستوعب، ٣/٤٢٨ المغني، ٢/٣٨ المحتاج مغني، ١/٦٥٠ الطالبين روضة، ٢/٢٥٨ وعالمجم، ٢/٤٧٨ الذخيرة، ٢/٢٨٩
  . ١/٢٠٣ المحرر، ٣/١٥٤
 الفروع، ١/٣٥٣ وعميرة قليوبي حاشية، ٢/٢٣٥ المحتار رد، ١/١٩٩ الرائق البحر، ١/٢٤٢ الحقائق تبيين : ينظر) ٣(
 صلى النبي عن الثابتة األحاديث عليه تدل الذي وهو، علمال أهل كالم من الصحيح هو وهذا . ٢/١٤٥ القناع كشاف، ٢/٢٧٩
 كما الموتى لوضع بنيت التي المساجد في الضرورة حال فيه الترخيص من المالكية بعض عن جاء ما وأما . وسلم عليه اهللا
 شرح في اكم محله أهل صالة عن المسجد واتسع المقبرة ضاقت إذا بالكراهة بعضهم وتعبير، ٢/٢٣٩ الجليل مواهب في

  .  خالفه على الثابتة األدلة بل، عليه دليل ال فهذا  ٢/١٠٧ الزرقاني
  .٢/١٤٥ القناع كشاف، ٢/٢٧٩ الفروع، ١/٣٥٣ وعميرة قليوبي حاشية، ٢/٢٣٥ المحتار رد :  ينظر) ٤(
  .٢/١٤٥ القناع كشاف :  ينظر) ٥(



 

 )٣١٣٧(

  وعكسه، المسلمين مقابر إلى المسلم الميت لنقل القبر نبش: الثاني الفرع
 . )١( المسلمين مقبرة في الكافر دفن وال ،الكفار مقبرة في المسلم دفن يجوز ال     
 ،المسلمين مقبرة في ودفنه ،منه وإخراجه ،قبره نبش وجب كفار بمقبرة مسلم دفن ولو

 في والعلة. )٢( ينبش ولم ترك التغير عليه خشي فإن ،التغير عليه يخش لم ما وذلك
 ذلك من يتأذى والمسلم ،قبورهم في يعذبون الكفار أن المسلمين لمقابر ونقله قبره نبش

   .)٣( المسلمين لمقابر نقله فوجب ،المجاورة بسبب
 ،الكفار لمقبرة ونقله قبره نبش يجب فإنه مسلمين بمقبرة افرك دفن لو ذلك وعكس     
 وجب الحرم بأرض كافر دفن لو وكذلك. )٤( له حرمة ال ألنه ؛ يتغير لم أم تغير سواء
   .)٥( وتقطعه لنتنه ذلك يصعب أن إال حل ألرض منها ونقله قبره نبش

                                         
  . ٢/٢٨٥ الفروع، ٢/١٤٢ القناع كشاف، ٥/٢٤٨ جموعالم مع المهذب، ١/١٨٧ المدونة، ٢/٢٠١ المحتار رد : ينظر) ١(
 البناني حاشية مع الزرقاني شرح، ١/٤١٩ الدسوقي حاشية مع الكبير الشرح، ٢٨٢و٢/٢٥٦ والتحصيل البيان : ينظر) ٢(

  . ٢/٢٣٥ الجليل مواهب، ٢/١٠٠ عليه
  . ٢/٢٥٦ والتحصيل البيان : ينظر) ٣(
  .٢/٢٨٥ الفروع، ٥/٢٤٨ المجموع : ينظر) ٤(
  .١٣/٢٤٦ المغني، ١/٣٣٢ المطالب أسنى، ٢/٢٠٤ الطالبين إعانة : ينظر) ٥(

 فيها السبب يكون ما منها، النبش أسباب فيها تتنوع القبر نبش مسائل من متفرقة مسائل الشافعية من جماعة أورد وقد، هذا     
 فإنه حاله يعلم أن قبل المولود ودفن . كذا علي فلله كراذ ولدا اهللا رزقني إن : شخص قال لو ما وذلك . اهللا حقوق إلى عائدا
 العبادي قاسم وابن الشرواني وحواشي المحتاج تحفة، ٦٠و٢/٥٩ المحتاج مغني : ينظر . المولود نوع ليعرف القبر ينبش
       .  ٢٠٤و٢/٢٠٣ الطالبين إعانة، ١/٣٣٢ المطالب أسنى، ٣/٢٠٥ عليه



– 

  )٣١٣٨(

  المبحث الثاني
  مسوغات نبش القبرالمتعلقھ بحقوق مالیھ

  مغصوبة أرض في الميت دفن إذا القبر نبش: األول المطلب
 قبره في الميت هذا ترك األرض لصاحب فيستحب مغصوبة أرض في ميت دفن إذا

 قبره في الميت ترك األرض صاحب يقبل لم فإن . )٢( حينئذ نبشه ويكره ،)١( يبلى حتى
 )٣( األربعة بالمذاه باتفاق منه الميت وإخراج القبر نبش فله أرضه من إخراجه وأراد

 فلم ،ماله على التعدي من فيه لما ؛ محرم مالكه إذن بغير الغير ملك في الدفن ألن ؛
 غيره وبين بينه مشتركة أرض في ميت دفن لو وهكذا . )٤( أمواله كسائر بإذنه إال يجز
 يراعى أم مطلقا منه الميت ويخرج هنا القبر ينبش هل ولكن . )٥( شريكه إذن بغير
 وابن كاللخمي المالكية بعض فذهب ؛ للفقهاء قوالن ذلك في ؟ دفنه ووقت الميت حال
 ترك العهد طال فإن ،الفور على ذلك كان إن الميت وإخراج القبر نبش إلى )٦( زيد أبي
 قبره من الميت وإخراج القبر نبش إلى )٨( والشافعية )٧( رشد ابن وذهب . يخرج ولم
 أولى الحي وحرمة ،لغاصب حرمة فال ؛ رمتهلح هتك ذلك في وكان وتفتت تغير وإن

   .بالمراعاة
 ينبش وال قبره في الميت يترك أن األرض لصاحب األولى أن أعلم واهللا األظهر ولعل
 أفضل وهذا ،ذلك في ضرر عليه يكن لم إذا سيما ال مجانا ذلك كان سواء ـ القبر

 ترك أبى فإن . برعمت أجنبي أو الميت ورثة له يدفعه بعوض كان أم . أجرا وأعظم
 ؛ عليه حرج وال ذلك فله منه الميت وإخراج القبر نبش على وأصر قبره في الميت

 أن ينبغي لكن . ذلك قبول يلزمه فال فيها الدفن في أحد يستأذنه ولم ملكه األرض ألن

                                         
  . ٢/١٤٥ القناع كشاف، ٣/٥٠١ المغني، ٥/٢٦٨ المجموع، ٥/١٥٠ عزيزال فتح، ١/٤٦٤ األم : ينظر) ١(
  . ٢/١٤٥ القناع كشاف، ٢/٢٧٩ الفروع، ١/٤٦٤ األم : ينظر) ٢(
، ٢/١١٣ الزرقاني شرح، ١/٤٢٨ الدسوقي حاشية مع الكبير الشرح، ٢/٢٣٨ المحتار رد، ٢/١٤٩ القدير فتح : ينظر) ٣(

  . ٢/١٤٥ القناع كشاف، ٣/٥٠١ لمغنيا، ٥/١٥٠ العزيز فتح، ٣/٢٧ الحاوي
  . ٢/١٤٥ القناع كشاف، ٢/٢٥٣ واإلكليل التاج : ينظر) ٤(

  .٣/٥٠١ المغني، ٢/٢٣٨ المحتار رد على المختار الدر، ٢/١٤٩ القدير فتح :  ينظر) ٥(
  . ١/٤٢٨ الدسوقي حاشية، ٢/٢٥٣ واإلكليل التاج : ينظر) ٦(
  .٢/١١٣ البناني حاشية، ١/٤٢٨ الدسوقي حاشية : ينظر) ٧(
  .٥/٢٦٨ المجموع، ٥/١٥٠ العزيز فتح : ينظر) ٨(



 

 )٣١٣٩(

 امتهان من والحذر ،حرمته واستحضار به الرفق الميت وإخراج النبش عند يراعى
   .جثمانه

 حفر لو فإنه ؛ مختلف فيها فالحكم الموقوفة األرض أما . المملوكة األرض في هذا
 هذا فإن ميتا القبر ذلك في ودفن غيره شخص فجاء موقوفة مقبرة في قبرا شخص
 لكن . )١( ألحد مملوكة غير موقوفة أرض في دفن ألنه ؛ قبره ينبش وال يترك الميت
 قبر حفر الدافن على يجب : فقيل ؟ هو ما فيه الميت دافن على القبر حافر حق يبقى
 عليه : وقيل . للحفر المثل أجرة عليه : وقيل . فيه ميته دفن الذي القبر عن بدال آخر
 ظالم ألنه ؛ منهما األكثر : وقيل . المثل أجرة أو آخر قبر حفر مؤنة من األقل
   .)٢(بتعديه
 التي التعديات سائر على وقياسا ،أعدل ذلك ألن ؛ المثل أجرة يضمن أنه األقرب ولعل
 عند المعتمد وهو ،)٣( الحنفية مذهب وهذا . المنافع من العمل ذلك مثل على تقع

   .)٤( المالكية
  ونحوه مسروق أو مغصوب ثوب في الميت كفن إذا القبر نبش: الثاني المطلب

 القبر ينبش فهل ونحوه مسروق أو مغصوب ثوب في كفن وقد الميت دفن إذا
   :أقوال أربعة على ذلك في الفقهاء اختلف ؟ صاحبهل الكفن لرد

   .لصاحبه الكفن لرد القبر نبش يجوز  :األول القول
   .)٦( الشافعية مذهب من الصحيح وهو ،)٥( الحنفية مذهب وهذا

 ،القبر نبش جاز الميت يتغير ولم القيمة أخذ الكفن صاحب أبى إن أنه  :الثاني القول
   .يجز لم وإال

   .)٨( الشافعية عند ووجه ،)٧( لمالكيةا مذهب وهذا
                                         

 ٤٢٩و١/٤٢٨ الدسوقي وحاشية الكبير الشرح، ٢/٢٥٣ واإلكليل التاج، ٢/٢٣٨ المحتار رد، ٢/١٤٩ القدير فتح : ينظر) ١(
  . 
  .   ١/٤٢٩ الدسوقي وحاشية، ٢/٢٥٣ واإلكليل التاج في األقوال هذه ظرتن) ٢(
  .٢/٢٣٨ المحتار رد، ٢/١٤٩ القدير فتح : ظرين) ٣(
  .١١٤و٢/١١٣ الزرقاني شرح، ١/٤٢٩ الدسوقي حاشية :  ينظر) ٤(

  . ٢/٢٣٨ المحتار رد، ٢/٢١٠ الرائق البحر : ينظر) ٥(
  . ٥/٢٦٨ المجموع، ١/٦٥٨ الطالبين روضة، ٥/٢٥٠ العزيز فتح : ينظر) ٦(
  . ١/٤٢٨ لكبيرا الشرح، ٢/٢٥٣ الجليل مواهب : ينظر) ٧(
  .٥/٢٦٨ المجموع، ١/٦٥٨ الطالبين روضة، ٥/٢٥٠ العزيز فتح : ينظر) ٨(



– 

  )٣١٤٠(

   .القيمة الكفن صاحب يعطى بل ،القبر نبش يجوز ال  :الثالث القول
 أكثر وعليه ،الحنابلة مذهب من الصحيح وهو ،)١( الشافعية عند وجه وهذا

  .)٢(األصحاب
   .نبش وإال ،ينبش لم المثلة عليه خشي أو الميت تغير إن أنه  :الرابع القول
   .)٣( الحنابلة عند ولق وهذا
   :األدلة
 أنه فكما ؛ مغصوبة أرض في الميت دفن إذا القبر نبش على القياس  :األول القول دليل
 هاهنا فكذلك ،لصاحبها المغصوبة األرض وترد آخر لموضع الميت وينقل القبر ينبش
   . )٤( لصاحبه المغصوب الكفن ويرد القبر ينبش

   :وجوه ثالثة من والفارق ؛ الفارق لوجود القياس هذا يصح ال  :المناقشة
 ؛ الكفن بخالف ،ويكثر ضرره يستمر المغصوبة األرض في القبر أن  :األول الوجه

 أو الكفن ثمن يتجاوز وال ،الغصب حين على يقتصر مؤقت محصور فيه فالضرر
   .  )٥( قيمته
 عينه ترد ال الذي الفكالت أصبح فيه ودفنه به الميت تكفين بعد الكفن أن  :الثاني الوجه

   .)٦( عينها رد يمكن باقية فهي ؛ األرض بخالف ،أوقيمة مثل من عوضه بل
 لرد إخراجه من حرمته هتك في أفحش الميت عن الكفن خلع أن  :الثالث الوجه

  . )٧( فيها دفن التي األرض
 إنما قيمةال أن إلى نظروا لعلهم لكن ،دليل على القول لهذا أقف لم  :الثاني القول دليل
 ،القيمة على مالكها يجبر لم ردها أمكن فمتى ،المغصوبة العين رد تعذر إذا تدفع

                                         
  . السابقة المراجع : ينظر) ١(
  . ٢/٥٥٣ اإلنصاف، ٢/٢٨٢ الفروع، ٣/٥٠٠ المغني : ينظر) ٢(
  .٢/٥٥٣ اإلنصاف، ٢/٢٨٢ الفروع :  ينظر) ٣(

  .٥/٢٦٨ المجموع، ٥/٢٥٠ العزيز فتح : ينظر) ٤(
  .٢/٢٨٢ الفروع، ٣/٥٠١ المغني :  ينظر) ٥(
  . ٥/٢٦٨ المجموع، ٥/٢٥٠ العزيز فتح : ينظر) ٦(
  . السابقان المرجعان : ينظر) ٧(



 

 )٣١٤١(

 حقه فإن ؛ أخذها أبى إذا القيمة على مالكه يجبر فال ،رده يمكن موجود الكفن وهاهنا
   .الميت يتغير لم إذا سيما وال له فترد باقية وهي العين في األصلي
 كالتالف أصبح ودفنه به الميت تكفين بعد الكفن أن من متقد بما ذلك يناقش  :المناقشة

   .أوقيمة مثل من عوضه بل عينه ترد ال الذي
 أمكن وقد ،ضروره غير من الميت لحرمة هتكا القبر نبش في أن  :الثالث القول دليل
 عوض والقيمة ،كالتالف صار الكفن ألن ؛ له القيمة بدفع الكفن مالك عن الضرر رفع

   .)١( المتلفات عن التعويض عند ليهاإ يصار عادل
 الميت تغير إذا أنه إلى نظروا لعلهم لكن ،دليل على لهم أقف لم  :الرابع القول دليل

 ،به وتمثيل لحرمته وهتك له امتهان فيه حينئذ قبره نبش فإن المثلة عليه أوخشي
   .المثلة عليه وأمنت يتغير لم كان إذا ما بخالف

 غير من لحرمته وهتك للميت امتهان فيه الكفن وخلع النبش بأن ذلك يناقش  :المناقشة
   .مثلة عليه يخش ولم تغير قد يكن لم وإن لذلك ضرورة
 ،دليله لوجاهة ؛ الثالث القول هو ـ أعلم واهللا ـ المسألة هذه في الراجح  :الترجيح
 عند قراست ولما . األخرى األقوال أدلة على المناقشة وورود ،المناقشة من وسالمته
 القيمة أو ،مثل لها كان إن بمثلها المتلفات عن التعويض من كالقاعدة وأصبح الفقهاء

 لعوضه فينتقل ،التالف حكم في أو تالفا أصبح الصورة هذه في والكفن ،له مثل ال فيما
   . )٢( القيمة وهو

                                         
  .٢/١٤٥ القناع كشاف، ٣/٥٠٠ المغني، ٥/٢٦٨ المجموع، ٥/٢٥٠ العزيز فتح : ينظر) ١(
 كان إن المغصوب الكفن ذلك في الميت كفن من على لقيمةا تكون : فقيل ؛ الكفن قيمة عليه تكون من في الفقهاء واختلف) ٢(

 تركة في القيمة تكون : وقيل . الميت كان ولو الغاصب على فتكون جاهال كان فإن، عالما لإلتالف لمباشرته ؛ بالحال يعلم
 أن تلفاتالم ضمان في الفقهاء ذكره ما ومقتضى . ٢/٥٥٣ اإلنصاف، ٢/٢٨٢ الفروع، ٣/٥٠٠ المغني : ينظر . الميت
 يد ويده، المتعدي هو ألنه ؛ غيره أم الميت كان سواء الغاصب على ـ بالقيمة أم بالمثل كان سواء ـ هنا الضمان يكون

  . ضمان



– 

  )٣١٤٢(

  فيه سقط مال أو متاع إلخراج القبر نبش: الثالث المطلب
 القبر ينبش فهل الميت دفن ثم )١( مال أو متاع الدفن قبل القبر في سقط إذا

   :اقوال أربعة على ذلك في الفقهاء اختلف ؟ المتاع أو المال ذلك إلخراج
   .المتاع أو المال ذلك ويخرج القبر ينبش  :األول القول

 ،)٤( والشافعية ،)٣( والمالكية ،)٢( الحنفية من الفقهاء جمهور قول وهذا  
  . )٥( والحنابلة

 المال أو المتاع فيه سقط الذي الموضع في التراب يحفر أن يجوز  :الثاني القول
   .القبر ينبش أن غير من منه ويخرج

   .)٦( الحنفية بعض قول وهذا  
 تغير فإن ،الميت يتغير لم إذا المتاع أو المال إلخراج القبر نبش يجوز  :الثالث القول

 غير كان إن القيمة أو المثل أخذ على لمتاعا أو المال صاحب يجبر لكن النبش يجز لم
   .له شيء فال وارثا كان فإن ،وارث

   .)٧( المالكية بعض قول وهذا  
 فإن ،القيمة أو المثل المال لصاحب الورثة بذل إن القبر نبش يجوز ال  :الرابع القول
 نبش جاز ـ المال لصاحب ببذلها غيره أو وارث يتبرع لم بأن ـ القيمة دفع تعذر
   .المال وإخراج القبر

    
                                         

 كان ولو المال ألجل ينبش القبر أن الحنفية فيرى ؛ القبر ألجله ينبش الذي المال أو المتاع ضابط في الفقهاء اختلف) ١(
 وهو به الورثة شح لكن للميت كان إن وهكذا . الميت لغير كان إن قليال المال كان ولو القبر ينبش أنه يةالمالك ويرى . درهما

 إذا أنه الحنابلة ويرى . كثيرا أم قليال، غيره أم خاتما المال كان سواء نبش مال القبر في وقع إذا أنه الشافعية ويرى . بال ذو
 فيه ربه رماه أو، تعريفه يجب ما : ويحتمل : " المعالي أبو وقال . نبش خطره قل وإن وعرفا عادة قيمة ماله القبر في وقع
، ٥/٢٦٩ المجموع، ١/٤٢٨ الكبير الشرح، ٢/٢١٠ الرائق البحر : نظري " . الحفار مسحاة في عليه نص . وأخذ نبش

 ذكر كما الناس أوساط همة هاتتبع قيمة له كان ما أنه األقرب ولعل . ٢/٥٥٣ اإلنصاف، ٢/٢٨٢ الفروع، ٣/٤٩٩ المغني
  .  اللقطة في الفقهاء

  . ٢٣٨و٢/٢٣٦ المحتار رد، ٢/٢١٠ الرائق البحر، ١/٢٤٦ الحقائق تبيين : ينظر) ٢(
  .  ١/٤٢٨ الكبير الشرح، ٢/٢٥٣ واإلكليل التاج، ٢/٤٧٩ الذخيرة : ينظر) ٣(

  .٥/٢٦٨ المجموع، ١/٦٥٩ الطالبين روضة، ٥/٢٥٠ العزيز فتح : ينظر) ٤(
  .  ٢/٥٥٣ اإلنصاف، ٢/٢٨٢ الفروع، ٣/٤٩٩ المغني : ينظر) ٥(
  . ١/٢٤٦ الحقائق تبيين، ٢/٧٤ المبسوط : ينظر) ٦(
  .  ١/٤٢٨ الكبير الشرح، ٢/٢٥٣ واإلكليل التاج : ينظر) ٧(



 

 )٣١٤٣(

   .)٢( الحنابلة عند ورواية ،)١( الشافعية بعض قول وهذا
   :األدلة
   : األول القول أدلة

 قبر في خاتمه طرح عنه اهللا رضي شعبة بن المغيرة أن : ( روي ما  :األول الدليل
 . هخاتم المغيرة فأخذ ،منه موضع ففتح . خاتمي : قال ثم ،وسلم عليه اهللا صلى النبي
   .)٣( ) وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول عهدا أقربكم أنا : يقول فكان

   .حجة به تقوم فال ،ضعيف األثر هذا  :المناقشة
   .)٤( حرمة المسلم لمال أن  :الثاني الدليل

 القبر نبش وفي ،ماله حرمة من أعظم المسلم حرمة بأن هذا يناقش أن يمكن  :المناقشة
   .مسلمال الميت لحرمة انتهاك
 المتاع ترك وفي ،المال إضاعة عن نهى وسلم عليه اهللا صلى النبي أن  :الثالث الدليل

   . )٥( فيه يترك فال ،للمال إضاعة القبر في
 القبر في يترك لم القبر في الساقط المتاع هذا بأن هذا يناقش أن يمكن  :المناقشة
 المال حفظ : أمران ناهاه تعارض وقد ،قصد بغير القبر في سقط وإنما ،اختيارا

 وحفظ ،قبره نبش عن باالمتناع الميت حرمة وحفظ ،نبشه بعد القبر من المتاع باسترداد
   .  أولى الميت حرمة
 المصلحتين بين جمعا بذلك قالوا لعلهم لكن ،دليل على لهم أقف لم  :الثاني القول دليل

   .الميت حرمة وحفظ ،المال استرداد: 

                                         
  . ١/٦٥٩ الطالبين روضة، ٥/٢٥٠ العزيز فتح : ينظر) ١(
  .٢/١٤٥ القناع كشاف، ٢/٥٥٣ اإلنصاف، ٢/٢٨٢ الفروع، ٣/٤٩٩ المغني : ينظر) ٢(
 الحاكم قال . غريب ضعيف المغيرة حديث : " النووي قال . ٣/٤٩٩ المغني، ٥/٢٦٨ المهذب، ٢/٧٤ المبسوط : ينظر) ٣(

 رضي عباس وابن علي أنكر وقد . ٥/٢٦٩ المجموع " . الحديث هذا يصح ال : ـ اهللا عبد أبي الحاكم شيخ وهو ـ أحمد أبو
 ينظر . العباس بن قثم وسلم عليه اهللا صلى بالنبي عهدا الناس آخر : وقاال، عنه اهللا رضي المغيرة على القصة هذه نهمع اهللا
  .٢٥٦و٥/٢٥٥ والنهاية البداية، ١/١٠١ أحمد مسند: 
  . ٢/٧٤ المبسوط : ينظر) ٤(
  . السابق المرجع : ينظر) ٥(



– 

  )٣١٤٤(

 مراعاة النبش من أسلم أنه ريب ال إذ ؛ أمكن إذا حسن هذا بأن ذلك يناقش  :المناقشة
 المتاع إخراج يمكن ال بحيث األحوال غالب في ممكنا يكون ال قد لكنه ،الميت لحرمة

   .بالنبش إال القبر من
 الميت تغير إذا أنه إلى نظروا لعلهم لكن ،دليل على لهم أقف لم  :الثالث القول دليل
 باق فإنه يتغير لم كان إذا ما بخالف ،لحرمته وهتك له امتهان فيه حينئذ قبره نبش فإن

   .دفن حين كهيئته
 قد يكن لم وإن لحرمته وهتك للميت امتهان فيه القبر نبش بأن ذلك يناقش  :المناقشة

   .تغير
 المتاع لصاحب غيرهم أو الورثة يبذل حين القبر نبش ترك أن  :الرابع القول دليل
 ؛ بتعويضه المتاع مالك عن الضرر انتفاء مع الميت لحرمة صون فيه القيمة أو المثل
 فأي حقه أعطوه إن : قال ؟ الميت أولياء أعطاه فإن : " ـ اهللا رحمه ـ ألحمد قيل وقد

 أو وارث يتبرع لم بأن ـ القيمة دفع تعذر إذا ما بخالف وهذا. )١(! " ؟ يريد شيء
 لم حيث لصاحبه الحق لرد القبر بشن يجوز فهاهنا ـ المال لصاحب ببذلها غيره

   .)٢( عنه يعوض
 أعدل ألنه ؛ الرابع القول هو ـ أعلم واهللا ـ المسألة هذه في الراجح  :الترجيح
 األقوال أدلة على المناقشة وورود ،المناقشة من وسالمته ،دليله ولوجاهة ،األقوال
   .األخرى
  لغيره أو له الما بلع قد الميت كان إذا القبر نبش: الرابع المطلب

  ؟ الحكم فما لغيره أو له ماال بلع قد الميت كان إذا
 فإن رده المال صاحب وطلب ،لغيره ماال حياته في الميت بلع إذا أنه الشافعية ذكر

 . الشافعي أصحاب عن المشهور هو وهذا . لصاحبه المال ويرد يشق الميت جوف
   . يشق لم ضمنوا فإن ،المثل وأ القيمة ورثته يضمن لم إن الميت جوف يشق : وقيل
: قالوا . وعدمه ،الشق : الشافعية عند مشهوران وجهان ففيه نفسه مال الميت بلع لو أما

   .)٣( القبر ينبش فإنه الشق قبل الميت دفن لو فكذلك بالشق قلنا وحيث

                                         
  . ٣/٤٩٩ المغني : ينظر) ١(
  .٢/١٤٥ القناع كشاف : ينظر) ٢(
  .١/٦٥٩ الطالبين روضة، ٢٧٠و٥/٢٦٩ والمجموع المهذب، ٢٥١و٥/٢٥٠ العزيز فتح : ينظر) ٣(



 

 )٣١٤٥(

 من وغرم ،ينبش لم ربه وطلبه كالخاتم ماليته تبقى ما بلع لو الميت أن الحنابلة وذكر
 فإن . هاهنا فكذلك ،الحيلولة ألجل قيمته تجب فإنها فأبق عبدا غصب كمن ؛ تركته
 على وغلب الميت جسد بلي فإذا . الميت جوف وشق ،القبر نبش القيمة تبذل ولم تعذر
   .المال وإخراج القبر نبش للورثة جاز الميت أعضاء من وتخلصه المال ظهور الظن
 هو المال مالك ألن ؛ الميت بلي إذا المال أخذ هرب بإذن الغير مال الميت بلع وإن

 ذلك يضمن وال ،يبلى أن قبل للميت يتعرض وال . له أذن حيث ماله على له المسلط
   .      المال

 لمال منه استهالك ذلك ألن ؛ يبلى أن قبل قبره ينبش ال فإنه نفسه مال الميت بلع إن أما
 من ذلك في لما ؛ ينبش فإنه دين عليه يكون نأ إال . أتلفه لو ما أشبه ،حياته في نفسه

   .)١( دينه من ذمته تبرئة إلى المبادرة
 بائع كان إن لكن . يقلع لم ذهب أنف وله شخص مات لو : الحنابلة عند المذهب وفي

 فإن تركة للميت يكن لم فإن . الميت تركة من ثمنه له يؤخذ فإنه ثمنه يستوف لم األنف
   .  )٢( الميت بلي إذا األنف يأخذ األنف بائع

                                         
  .٢/١٤٥ القناع كشاف، ٢/٥٥٤ اإلنصاف، ٢/٢٨٢ الفروع، ٣/٤٩٩ المغني : ينظر) ١(
   .٢/١٤٥ القناع كشاف، ٢/٥٥٥ اإلنصاف، ٢/٢٨٢ الفروع : ينظر) ٢(

 فيها السبب يكون ما منها، النبش أسباب فيها تتنوع القبر نبش مسائل من متفرقة مسائل الشافعية من جماعة أورد وقد، هذا     
 أشهر ستة له يكون بحيث حياته ترجى جنين جوفها في امرأة دفنت لو ـ١ : يأتي ما المسائل تلك ومن . آدمي حق إلى عائدا
 فإن . الدفن قبل لذلك جوفها شق يجب ألنه ؛ حياته بحفظ لواجبل تدركا الجنين ويخرج جوفها ويشق قبرها ينبش فإنه، فأكثر

 فأمتي أنثى كان وإن، حر فعبدي ذكرا المولود كان إن : فقال بمولود شخص بشر لو ـ٢ . القبر ينبش لم الجنين حياة ترج لم
 رجل قال لو ـ٣ . العتق قيستح من فيعتق الجنين نوع ليعلم القبر ينبش فإنه . حاله يعلم ولم ودفن المولود فمات . حرة

 ليعرف ينبش القبر فإن حاله وجهلت فدفن، ميتا فولدت . فطلقتين أنثى كان وإن، طلقة طالق فأنت ذكرا ولدت إن : لزوجته
 أنه امرأة وادعت . اإلرث وطلب، امرأته أنه دفن ما بعد ميت على رجل ادعى لو ـ٤ . الطلقات عدد فيعلم الجنين نوع

 ويوقف البينتان تعارضت خنثى الميت فبان نبش فلو . القبر ينبش فإنه . بينة منهما كل وأقام . رثاإل وطلبت، زوجها
 القبر فإن ميراثه قدر منهم وارث كل ليعلم أنثى أم أذكر المدفون في الورثة اختلف لو ـ٥ . بينهما يقسم : وقيل، الميراث

 المحتاج مغني : ينظر . بأحدهما القائف ليلحقه القبر ينبش فإنه ودفن مولودا شخصان تداعى إذا ـ٦ . ذلك ألجل ينبش
 الطالبين إعانة، ١/٣٣٢ المطالب أسنى، ٣/٢٠٥ عليه العبادي قاسم وابن الشرواني وحواشي المحتاج تحفة، ٦٠و٢/٥٩
  .٢٠٤و٢/٢٠٣



– 

  )٣١٤٦(

  المبحث الثالث
  مسوغات نبش القبر المتعلقة بحاجة  أو مصلحة

  المسلمين لمصالح للمقبرة احتيج إذا القبر نبش: األول المطلب
 إليه يحتاج المقبرة في عام طريق كشق للمسلمين العامة المصلحة اقتضت إذا

 . )١( آخر موضع إلى حويلهموت الموتى وإخراج نبشها جاز القبور نبش ونحوه الناس
   :يأتي ما هذا على دل وقد
 يجري أن عنه اهللا رضي معاوية أراد لما : ( قال عنه اهللا رضي جابر روى ما  :أوال

 له كان من : فنادى مناديا أمر بالمدينة الذين الشهداء قبور عند أحد أسفل في التي العين
 إلخ ... ) ينثنون رطابا فأخرجناهم ،يأب إلى فذهبت : جابر قال . فليخرجه فليأته ميت
 إن قبورهم من الموتى باستخراج بأس ال أنه فيه : " )٣( البر عبد ابن قال . )٢( األثر
 الصحابة من بمحضر وذلك : " )٤( أيضا وقال " . الخير به فأريد ضرورة لذلك وجد

   " .يومئذ أنكره منهم أحدا أن يبلغني ولم ،عنهم اهللا رضي
   .طريق لتوسعة المسجد هدم على قياسال  :ثانيا
 وهدمها ،منها وإخراجهم ،العادلة بالقيمة األحياء بيوت ملكية نزع على القياس  :ثالثا

 أولى؛ باب من الموتى حق في فجوازه األحياء حق في هذا جاز فإذا . العامة للمصلحة
   .)٥( الميت حاجة على مقدمة الحي حاجة فإن

  نداوة أو سيل قبره في الميت لحق إذا رالقب نبش: الثاني المطلب
 وإخراج القبر نبش يجوز فإنه ذلك ونحو أونداوة سيل قبره في الميت لحق إذا  

 رضي اهللا عبيد بن طلحة أن : ( ورد ما ذلك ودليل . )٦( آخر لموضع ونقله منه الميت
 فقد يقبر عن حولوني : يقول المنام في ليال ثالث أهله بعض رآه دفن لما عنه اهللا

                                         
  . ٢٥٤و٢/٢٥٣ الجليل مواهب : ينظر) ١(
 وذكر . مرسال . ٤٩ رقم،  )ضرورة من واحد قبر في الدفن ابب ـ الجهاد كتاب( ، ٢/٤٧٠ الموطأ في مالك أخرجه) ٢(

 االستذكار، ١٨/١٧٤و، ١٣/١٤٠ التمهيد : ينظر . متعددة وألفاظ بأسانيد وأخرجه، صحاح وجوه من متصل أنه البر عبد ابن
 " صحيح نادإس : " سعد ابن إسناد عن حجر ابن وقال . ٣/٤٢٤ الطبقات في سعد ابن أيضا وأخرجه . ٣٤٦و٣٤٥و١٤/٣٤٤
  .   ٣/٢١٦ الباري فتح. 

  .  ١٤/٣٤٤ االستذكار) ٣(
  .  ١٣/١٤٠ التمهيد) ٤(
  . ٣٤١ص محمود آل عبداهللا الشيخ رسائل مجموعة : ينظر) ٥(
  .  ١/٦٥٩ الطالبين روضة، ١/٣٣٢ المطالب أسنى، ٥/٢٧٣ المجموع : ينظر) ٦(



 

 )٣١٤٧(

 فنظروا ،فأخبره عنهما اهللا رضي عباس ابن فأتى : الطرق بعض وفي . الماء آذاني
   .)١( ) فحولوه ،الماء نز من اخضر قد األرض يلي الذي شقه فإذا

 قبره من يخرج الميت عن ـ اهللا رحمه ـ أحمد وسئل : " )٢( قدامة ابن قال  
 دفنوا قوم عن وسئل . وعائشة حةطل حول قد ؛ يؤذيه شيء كان إذا : فقال ؟ غيره إلى
   " .امرأته معاذ نبش قد : فقال ؟ رديئة ومواضع بساتين في

 أن مثل لحاجة إال قبره من الميت ينبش ال : " )٣( تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال
 في الصحابة بعض نقل كما ،غيره إلى فينقل ،الميت يؤذي ما فيه األول المدفن يكون
   " . ذلك مثل

  صحيح لغرض القبر نبش: لثالثا المطلب
 وكنقله ،قبر في وكإفراده ،كفنه كتحسين صحيح لغرض الميت قبر نبش أريد إذا     
 سنة وال فرض فعل فيها ليس التي الصحيحة المقاصد من ذلك ونحو بقعته من خير إلى

 على األحوال تلك مثل في النبش حكم في الفقهاء اختلف ؟ ذلك يجوز فهل )٤( مؤكدة
   :نقولي

   .للضرورة يجوز وإنما ،ذلك لمثل الميت قبر نبش يجوز ال  :األول القول
   .)٨( الحنابلة عند قول وهو ،)٧( والشافعية ،)٦( والمالكية ،)٥( الحنفية مذهب وهذا     
   .ذكر ما نحو من صحيح لغرض الميت قبر نبش يجوز  :الثاني القول
   .)٩( أحمد عليه نص ،ةالحنابل عند المذهب من الصحيح هو وهذ     

                                         
 ـ الجنائز كتاب ( ٣/٢٦٢ مصنفه في شيبة أبي ابن أخرجه األثر وهذا . ١٣/١٤٢ التمهيد، ٥/٢٧٣ المجموع : ينظر) ١(

  .  ٣٢٠و٢/٣١٩ االستيعاب في البر عبد ابن طرق عدة من وأخرجه . القبور نبش في باب
  .  ٣/٤٤٤ المغني) ٢(

  .  ٢٤/٣٠٤ الفتاوى مجموع) ٣(
  . ١/٢٠١ المحرر مشكل على السنية والفوائد النكت : ينظر) ٤(
  . ١/١٦٧ الهندية الفتاوى، ١/١٦٤ األبحر ملتقى، ٢/٢١٠ الرائق البحر، ٢/١١٢ القدير حفت : ينظر) ٥(
  . ١/٥٢٩ الجليل منح، ١/٢٠٤ السالك بلغة، ٢/١٤٤ الخرشي شرح، ٢/٤٧٩ الذخيرة : ينظر) ٦(
  . ٢/١٣٦ نالطالبي إعانة، ٢/١٤٠ الطالبين روضة، ٥/٣٠٣ المجموع، ٥/٢٥٠ العزيز فتح، ٢/٨٢٦ الوسيط : ينظر) ٧(
  . ٢/٤٧١ اإلنصاف : ينظر) ٨(

 مفردات من وهو . ١/٣٥٦ اإلرادات منتهى شرح، ٢/١٤٢ القناع كشاف، ٢/٢٨١ الفروع، ٢/٤٧١ اإلنصاف : ينظر) ٩(
 : وقالوا، صالح شخص لمجاورة الميت لنقل القبر نبش الحنابلة بعض وجوز . واإلنصاف الفروع في به صرح كما الحنابلة
 حيث من نظر محل الغرض وهذا . ٢/٨٦ القناع كشاف : ينظر . صحيح لغرض النبش من ذلك وعدوا . بركته عليه لتعود

  . مشروعيته



– 

  )٣١٤٨(

   :األدلة
 وقبره ،)١( دافنيه أيدي من وخرج ،تعالى اهللا إلى سلم قد الميت أن  :األول القول دليل

   .)٤( ومثلة ،حرام فهو ،)٣( ضرورة لغير نبشه يجوز فال ،)٢( للمؤمن توقيرا محترم
 هو لمحرما والنبش ،صحيح لغرض نبشه ينافي ال القبر احترام بأن نوقش  :المناقشة

 ال وهذا ،الموتى من تغير من حق في تكون إنما والمثلة ،صحيح لغرض يكون ال الذي
   .)٥( ينبش
   :الثاني القول أدلة

 وسلم عليه اهللا صلى النبي أتى : ( قال عنه اهللا رضي جابر روى ما : األول الدليل
   .)٦( ) هقميص وألبسه ،ريقه من فيه فنفث ،فأخرجه دفن ما بعد أبي بن اهللا عبد
 ،كفنه لتحسين دفنه بعد الميت إخراج جواز على داللة الحديث في  :االستدالل وجه

 جابر حديث في : " )٨( حجر ابن قال . )٧( الصحيحة األغراض من ماثله ما فكذلك
 كزيادة به تتعلق مصلحة نبشه في كان إذا القبر نبش جواز على داللة عنه اهللا رضي
 سبب دون لسبب أو ،مطلقا قبره من الميت إخراج منع من ىعل رد وفيه . له البركة
   " .صالة أو غسل بغير دفن بمن الجواز خص كمن

 رواية ففي ؛ يدفن أن قبل كان أبي البن وسلم عليه اهللا صلى النبي إخراج  :المناقشة
 بعد أبي بن اهللا عبد وسلم عليه اهللا صلى النبي أتى : ( عنه اهللا رضي جابر قال أخرى

 أبي بن اهللا عبد أهل كأن : " )١٠( الشوكاني قال . )٩( )فأخرج به فأمر ،حفرته أدخل ما

                                         
  . ٢/٩٦ المبسوط : ينظر) ١(

  . ٥/٢٤٦ العزيز فتح : ينظر) ٢(
  . ٢/٢١٠ الرائق البحر، ١/٢٤٦ الحقائق تبيين : ينظر) ٣(
  .١/٢٠٤ المحرر ىعل النكت، ١/٣١٩ الصنائع بدائع : ينظر) ٤(
  .١/٢٠٤ المحرر على النكت : ينظر) ٥(
   .١٧ص تخريجه تقدم) ٦(
  .١/٣٥٦ اإلرادات منتهى شرح، ٢/١٤٢ القناع كشاف : ينظر) ٧(

    .٣/٢١٥ الباري فتح) ٨(
 يحهصح في ومسلم،  )لعلة القبر من الميت يخرج هل باب ــ الجنائز كتاب( ، ١/٤١٤ صحيحه في البخاري أخرجه) ٩(
    ) .وأحكامهم المنافقين صفات كتاب( ، ٢/٢١٤١
    .٤/١١٣ األوطار نيل) ١٠(



 

 )٣١٤٩(

 دلوه قد وجدهم وصل فلما ،وسلم عليه اهللا صلى النبي وصول قبل تجهيزه إلى بادروا
   " .بإخراجه فأمر ،حفرته في

 جاإلخرا بأن التصريح فيها بها المستدل البخاري رواية بأن ذلك عن يجاب  :الجواب
 . صريح نص وهي ، )دفن بعدما : ( عنه اهللا رضي جابر قال حيث الدفن بعد حصل

 لعلة الدفن بعد القبر من الميت إخراج جواز على دليل الحديث في : " )١( الخطابي قال
   " .سبب أو

 من أبي دعاني أحد حضر لما : ( قال عنه اهللا رضي جابر عن ورد ما  :الثاني الدليل
 عليه اهللا صلى النبي أصحاب من يقتل من أول في مقتوال إال أراني ما : فقال الليل
 . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نفس غير منك علي أعز بعدي أترك ال وإني ،وسلم
 معه ودفن . قتيل أول فكان فأصبحنا . خيرا بأخواتك واستوص . فاقض دينا علي وإن
 فإذا ،أشهر ستة بعد فاستخرجته ،راآلخ مع أتركه أن نفسي تطب لم ثم ،قبره في آخر
   .)٢( ) أذنه في هنية غير وضعته كيوم هو

 ليدفنه أشهر ستة بعد قبره من أباه استخرج عنه اهللا رضي جابرا أن  :االستدالل وجه
 واإلفراد ،بقبر إلفراده الميت قبر نبش جواز على دليل وهذا ،آخر قبر في وحده

 جابر حديث في : " )٤( حجر ابن الحافظ قال . )٣( ماثله ما به فيلحق ،صحيح غرض
 دفن في الميت على ضرر ال ألنه ؛ بالحي يتعلق ألمر اإلخراج جواز على دليل هذا
   ) "  .نفسي تطب فلم ( بقوله ذلك عنه اهللا رضي جابر وبين . معه آخر

 وسلم عليه اهللا صلى النبي أن فيه وليس ،عنه اهللا رضي جابر من فعل هذا  :المناقشة
   .)٥( عليه أقره أو ،بذلك له أذن

 ،لغرابتها نظرا غالبا خبرها ينتشر الواقعة هذه مثل بأن ذلك عن يجاب  :الجواب
 فإنها بها علمه عدم تقدير وعلى . وسكت بها علم وسلم عليه اهللا صلى النبي فيكون

   .حجة فيكون ،إجماعا أو أوالسنة الكتاب من نصا يخالف لم صحابي فعل

                                         
    .٤/٢٧٦ السنن معالم) ١(

    ) .لعلة واللحد القبر من الميت يخرج هل باب ــ الجنائز كتاب( ، ٤١٥و ١/٤١٤ صحيحه في البخاري أخرجه) ٢(
  . ٢/١٤٢ القناع كشاف : ينظر) ٣(
 .   ١/٢١٥ الباري فتح) ٤(
    .٤/١١٣ األوطار نيل : ينظر) ٥(



– 

  )٣١٥٠(

 فهما ؛ ووجاهتهما ،دليليه لقوة ؛ الثاني القول هو ـ أعلم واهللا ـ الراجح  :الترجيح
 ،عنها أجيب فقد مناقشة من عليهما ورد وما ،المناقشة من ولسالمتهما ،المسألة في نص

   .        )١( األول القول دليل على المناقشة ولورود

                                         
 السبب يكون ما منها، النبش أسباب فيها تتنوع القبر نبش مسائل من متفرقة مسائل الشافعية من جماعة أورد وقد، هذا) ١(

 ينبش فإنه الصورة تتغير ولم، الحاجة واشتدت دفن ثم، الميت شخص على رجالن شهد لو ما وذلك . الحاجة إلى عائدا فيها
 أسنى، ٣/٢٠٥ عليه العبادي قاسم وابن الشرواني وحواشي المحتاج تحفة، ٦٠و٢/٥٩ المحتاج مغني : ينظر . ليعرف القبر

  .٢٠٤و٢/٢٠٣ الطالبين إعانة، ١/٣٣٢ المطالب



 

 )٣١٥١(

  المبحث الرابع
  مسوغات نبش قبور الكفار

  للمسلمين عامة لمنفعة الكفار قبور شنب:  األول المطلب
 ورفعت نبشت لو حرمة لقبورهم وليس ،كالمسلمين حرمة قبورهم في للكفار ليس     
 حرمة ال فإنه حياته في لدمه حرمة ال من ألن ؛ كسرت لو حرمة لعظامهم وال ،آثارها
   .)١( موته بعد لعظامه
 وجدت إذا عظامهم تكسر فال ذمةال أهل أما ،الحربيين بالكفار يختص فيما وهذا     

 عن عظامهم صيانة واجبا كان محرما حياتهم في إيذاؤهم كان لما ألنه ؛ قبورهم في
   .)٢( موتهم بعد الكسر
 أنه )٦( والحنابلة ،)٥( والشافعية ،)٤( والمالكية ،)٣( الحنفية من الفقهاء عامة ويرى     

 الكفار حرمة ألن ؛ للمسلمين لحةمص نبشها في كان إذا الكفار قبور بنبش بأس ال
 أو مسجدا التخاذها الكفار مقبرة إلى المسلمون احتاج فلو . المسلمين كحرمة ليست
 وآثارهم عظامهم وترفع الكفار قبور تنبش أن بعد ذلك لهم يجوز فإنه للمسلمين مقبرة
   .عنها
 اهللا صلى اهللا رسول مسجد بناء قصة في عنه اهللا رضي أنس روى ما ذلك ودليل     
 يعني ــ فيه فكان : ( عنه اهللا رضي أنس قول الحديث وفي ،المشهورة وسلم عليه
 فأمر : قوله إلى ... نخل وفيه ،خرب وفيه ،المشركين قبور ــ النجار بني حائط
 الحديث في : " )٨( حجر ابن قال . )٧( ) فنبشت بالقبور وسلم عليه اهللا صلى النبي
 بعد المشركين مقابر في الصالة وجواز ،محترمة تكن لم إذا ةالدارس القبور نبش جواز
   " . أماكنها في المساجد بناء وجواز ،فيها ما وإخراج نبشها

                                         
  . ٣/٢٦٦ للبغوي السنة شرح، ١/٥٢٤ الباري فتح، ٣/٤٥ السنن معالم : ينظر) ١(
  . ٢/٢٤٦ المحتار رد : ينظر) ٢(
  . السابق المرجع : ينظر) ٣(
  . ١٣/١٤٥ التمهيد : ينظر) ٤(
  . ٢/٥٣ المحتاج مغني، ٣/١٦٥ المجموع : ينظر) ٥(

  . ٢/١٤٤ القناع كشاف : ينظر) ٦(
 ومسلم . ٤٢٨ رقم،  )مساجد مكانها ويتخذ المشركين قبور تنبش هل باب ـ الصالة كتاب( ، ١/١٥٢ البخاري أخرجه) ٧(

  .٥٢٤ رقم،  )وسلم عليه اهللا صلى النبي مسجد ابتناء باب ــ المساجد كتاب (، ١/٣٧٣ صحيحه في
  .٣/٥٢٦ الباري فتح) ٨(



– 

  )٣١٥٢(

  فيها مدفون مال الستخراج الكفار قبور نبش:  الثاني المطلب
 القبر نبش يجوز فهل معهم مدفون مال الكفار قبور من شيء في كان إذا  
   :قولين على ذلك في الفقهاء ختلفا ؟ المال ذلك الستخراج

   .معه المدفون المال الستخراج الكافر قبر نبش جواز  :األول القول
   .)٤( والحنابلة ،)٣( والشافعية ،)٢( مالك وأصحاب ،)١( الحنفية قول وهذا  

   .ذلك كراهة  :الثاني القول
   .)٥( مالك قول وهذا  

   :األدلة
 رسول سمعت : ( قال عنهما اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد روى ما  :األول القول دليل
 رسول فقال بقبر فمررنا الطائف إلى معه خرجنا حين يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 خرج فلما ،عنه يدفع الحرم بهذا وكان ،رغال أبي قبر هذا : وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 غصن معه دفن أنه ذلك وآية . فيه فدفن ،المكان بهذا قومه أصابت التي النقمة أصابته
 . )٦( ) الغصن فاستخرجوا ،الناس فابتدره . معه أصبتموه عنه نبشتم أنتم إن ،ذهب من
 وأن ،مدفون مال ألخذ المشركين قبور نبش إباحة على واضحة داللة الحديث هذا ففي

   .)٧( المسلمين كحرمة ليست ذلك في حرمتهم
   :الثاني القول أدلة

 العذاب مواضع الكفار قبور ألن ؛ وسخط عليهم عذاب نزول مخافة  :األول الدليل
 كما ؛ المعذبين ديار دخول عن نهى وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ثبت وقد . والسخط

 وسلم عليه اهللا صلى النبي مر لما : ( قال عنهما اهللا رضي عمر ابن حديث في ورد

                                         
  .٢٤٦ ــ ٢/٢٣٤ المحتار رد : ينظر) ١(
 . ١٣/١٤٥ التمهيد : ينظر) ٢(
  . ٣/١٦٥ المجموع : ينظر) ٣(
  . ٢/١٤٤ القناع كشاف : ينظر) ٤(
 .١٣/١٤٥ التمهيد : ينظر) ٥(
 ٣٠٨٨ رقم،  )المال فيها يكون العادية القبور نبش باب ــ والفيء واإلمارة الخراج كتاب(  ، ٣/١٧٨ داود أبو أخرجه) ٦(
 ) ٦٣٨ (بجير بن بجير ترجمة في ٤/١٠ الكمال تهذيب في والمزي، ١٤٨و١٣/١٤٦ التمهيد في مسندا البر عبد ابن وذكره. 
 تهذيب ) . عزيز حسن حديث وهو . بعلو فيه فوافقناه . نحوه معين بن يحيى عن داود أبو رواه : " المزي الحافظ وقال. 

  .٤/١١ الكمال
  . ٣/٢٦٧ السنة شرح، ١٣/١٤٦ التمهيد، ٣/٤٥ السنن معالم : ينظر) ٧(



 

 )٣١٥٣(

 أن إال أصابهم ما يصيبكم أن أنفسهم ظلموا الذين مساكن تدخلوا ال : قال بالحجر
   .)٢( ذلك بضد فهو الدنيا لطلب دخلها فمن . )١( الحديث... ) باكين تكونوا
   .)٣( بينهم صالح أو نبي قبر يصادف أن مخافة  :الثاني الدليل

 المتقدم أنس حديث ويدفعهما ،ضعيفان تعليالن بأنهما الدليالن هذان يناقش  :المناقشة
 عليه اهللا صلى النبي أمر حيث ؛ وسلم عليه اهللا صلى النبي سجدم بناء واقعة في الوارد
 ابن حديث التعليلين هذين يدفع وكذلك . المسجد بناء ألجل المشركين قبور بنبش وسلم

   .األول القول دليل هو الذي السابق عمرو
 ،المسألة في نص فهو وصراحته ،دليله لقوة ؛ األول القول هو الراجح  :الترجيح
   .    عليهما المناقشة وورود ،الثاني القول ليليد ولضعف

                                         
 ومسلم . ٤٤١٩ رقم،  )الحجر وسلم عليه اهللا صلى النبي نزول باب ــ المغازي كتاب( ، ٣/١٣٣٦ البخاري أخرجه) ١(

 رقم،  )باكين تكونوا أن إال أنفسهم ظلموا الذين مساكن تدخلوا ال باب ــ والرقائق الزهد كتاب( ، ٤/٢٢٨٥ صحيحه في
٢٩٨٠.  

  .٣/١٦٥ المجموع، ١٣/١٤٥ التمهيد : ينظر) ٢(
  . السابقان المرجعان : ينظر) ٣(



– 

  )٣١٥٤(

  :الخاتمة
 دراسة من وعونه اهللا بفضل انتهيت فقد ؛ وبعد ،الصالحات تتم بنعمته الذي هللا الحمد

 نهاية في خلصت وقد ،مقارنة فقهية دراسة ) اإلسالمي الفقه في القبر نبش ( موضوع
   :يأتي ما إلى البحث

   :النتائج -أوال
 بال دفنهم بعد الموتى عن الكشف وال ،المسلمين قبور نبش يجوز ال أنه األصل ـ١

   .العلم أهل بين اتفاق موضع وهذا . شرعي مسوغ
   .بشروط النباش يد قطع وجوب ـ٢
 لم التغير عليه خشي فإن ،يتغير لم ما وتغسيله الميت إلخراج القبر نبش يجب ـ٣

   .حرمته انتهاك من ذلك في لما ؛ ينبش
 لم التغير عليه خشي فإن ،يتغير لم ما وتكفينه الميت إلخراج القبر نبش يجب ـ٤

  .ينبش
  .قبره في وهو عليه يصلى بل ،قبره ينبش ال فإنه عليه الصالة قبل الميت دفن إذا ـ٥
   .للقبلة الميت لتوجيه القبر نبش يجب ـ٦
 . التراب ليهع أهيل قد كان إذا األيمن جنبه على الميت لوضع القبر نبش يجوز ال ـ٧
 على الميت ويجعل ينزع اللبن فإن التراب عليه يهل ولم اللبن عليه سوي قد كان إن أما

   .األيمن جنبه
 كان سواء ،المقبرة في ودفنه منه وإخراجه قبره نبش وجب مسجد في ميت دفن لو ـ٨

  .رضباأل سوي وإال ،نبش جديدا كان بأن القبر نبش أمكن فإن . بعده أم تغيره قبل ذلك
    .المسلمين مقبرة في الكافر دفن وال ،الكفار مقبرة في المسلم دفن يجوز ال ـ٩

 مقبرة في ودفنه ،منه وإخراجه ،قبره نبش وجب كفار بمقبرة مسلم دفن لو ـ١٠
   .ينبش ولم ترك التغير عليه خشي فإن ،التغير عليه يخش لم ما وذلك ،المسلمين

 تغير سواء ،الكفار لمقبرة ونقله قبره نبش يجب فإنه مسلمين بمقبرة كافر دفن لو ـ١١
   .يتغير لم أم

 ذلك يصعب أن إال حل ألرض منها ونقله نبشه وجب الحرم بأرض كافر دفن لو ـ١٢
   .وتقطعه لنتنه



 

 )٣١٥٥(

 ،يبلى حتى تركه األرض لصاحب فيستحب مغصوبة أرض في ميت دفن إذا ـ١٣
 أرضه من إخراجه وأراد تركه ىأب فإن . بعوض أم مجانا تركه سواء ،نبشه له ويكره

 به الرفق الميت وإخراج النبش عند يراعى لكن . منه الميت وإخراج القبر نبش فله
 مشتركة أرض في ميت دفن لو وهكذا . جثمانه امتهان من والحذر حرمته واستحضار

   .شريكه إذن بغير غيره وبين بينه
 القبر ذلك في ودفن غيره شخص فجاء موقوفة مقبرة في قبرا شخص حفر لو ـ١٤
   .قبره ينبش وال يترك الميت هذا فإن ميتا
 عن بدال الحفر مقابل المثل أجرة القبر لحافر يؤدي أن الميت دافن على يجب ـ١٥

   . فيه ميته دفن الذي القبر
 ،القبر نبش يجز لم ونحوه مسروق أو مغصوب ثوب في كفن وقد ميت دفن إذا ـ١٦

   .القيمة الكفن صاحب ويعطى
 بذل إن القبر نبش يجز لم الميت دفن ثم مال أو متاع الدفن قبل القبر في سقط إذا ـ١٧

 وإخراج القبر نبش جاز القيمة دفع تعذر فإن ،القيمة أو المثل المال لصاحب الورثة
   .المال
 فإنه ثمنه يستوف لم األنف بائع كان فإن . يقلع لم ذهب أنف وله شخص مات لو ـ١٨

 إذا األنف يأخذ األنف بائع فإن تركة للميت يكن لم فإن . الميت تركة من ثمنه له يؤخذ
   .الميت بلي
 إليه يحتاج المقبرة في عام طريق كشق ـ للمسلمين العامة المصلحة اقتضت إذا ـ١٩

 آخر موضع إلى وتحويلهم ،الموتى وإخراج ،نبشها جاز القبور نبش ــ ونحوه الناس
.  

 الميت وإخراج القبر نبش جاز ذلك ونحو أونداوة لسي قبره في الميت لحق إذا ـ٢٠
   .آخر لموضع ونقله منه
 وكنقله قبر، في وكإفراده ،كفنه كتحسين صحيح لغرض الميت قبر نبش يجوز ـ٢١
  .بقعته من خير إلى
 إلى المسلمون احتاج فلو . للمسلمين مصلحة فيه كان إذا الكفار قبور نبش يجوز ـ٢٢

 ورفع الكفار قبور نبش لهم جاز للمسلمين مقبرة أو سجدام التخاذها الكفار مقبرة
   .عنها وآثارهم عظامهم



– 

  )٣١٥٦(

   .معه المدفون المال الستخراج الكافر قبر نبش يجوز ـ٢٣
   :التوصيات - ثانيا

 والبحوث الدراسات من المزيد إعداد والباحثين العلم وطالب العلماء على ينبغي ـ١
  .به المتعلقة األحكام جميع انوبي ،جوانبه جميع من الموضوع هذا حول

 هذه في المستجدة بالمسائل العناية والدعاة العلم وطالب العلماء على ينبغي ـ٢
  .أحكامها وبيان ،به المتعلقة بالنوازل واالهتمام الموضوع

 حول الوافية الدراسات من المزيد وعمل بالبحث القيام الفقهية المجامع على ينبغي ـ٣
 في دينه أحكام على المسلم ليقف ؛ بذلك المتعلقة األحكام لبيان لهومسائ الموضوع هذا
   .القضية هذه
 من عليها والمحافظة ،الشرعية الضوابط وفق وصيانتها بالمقابر العناية أهمية ـ٤

  .الموتى لحرمة مراعاة المعتدين وعدوان العابثين عبث
 ويهدينا صراطه ،لصالحوختاما أسأل اهللا تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل ا

  . وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . المستقيم 



 

 )٣١٥٧(

  ::والمصادروالمصادر  المراجعالمراجع  فھرسفھرس
 النمري البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بنلإلمام الحافظ أبي عمر يوسف . االستذكار  )١

ة الطبع. عبد المعطي أمين قلعجي . د: تحقيق .  ) هـ ٤٦٣ سنة المتوفى( ، القرطبي
 . هـ، طبعة دار قتيبة للنشر ببيروت، ودار الوعي بحلب ١٤١٤األولى، 

 محمد بن اهللا عبد بنلإلمام الحافظ أبي عمر يوسف  . األصحاب معرفة في االستيعاب  )٢
، معوض علي : تحقيق ) . هـ ٤٦٣ سنة المتوفى( ، القرطبي النمري عبدالبر بن

  .بيروت، العلمية الكتب دار ،هـ ١٤١٥، األولى الطبعة . الموجود عبد وعادل
 زين األنصاري زكريا بن محمد بن لزكريا . الطالب روض شرح في المطالب أسنى )٣

  .الشيخ لرياض اإلسالمية المكتبة طبعة ) . ه ٩٢٥ سنة المتوفى( ، يحيى أبي الدين
             ، النيسابوري المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر ألبي . العلم أهل مذاهب على اإلشراف )٤

 المكتبة طبعة . البارودي اهللا عبد : وتخريج تحقيق ) . هـ ٣١٨ سنة المتوفى( 
   .المكرمة مكة، الباز لمصطفى التجارية

 قرة بشرح المعين فتح على حاشية وهي ( المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة )٥
 بعد المتوفى( ، ريالبك الدمياطي شطا محمد بن عثمان بكر ألبي) . الدين بمهمات العين
، هـ ١٤١٥، األولى الطبعة، هاشم سالم محمد : وصححه ضبطه ) . هـ ١٣٠٠ سنة
   .بيروت، العلمية الكتب دار

 عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد اهللا عبد أبي لإلمام . األم )٦
 خرج ) . ه ٢٠٤ سنة المتوفى( ، الشافعي المكي القرشي المطلبي عبدمناف بن المطلب
، العلمية الكتب دار، هـ ١٤١٣، األولى الطبعة، مطرجي محمود : عليه وعلق أحاديثه
   .بيروت

 محفوظ الخطاب ألبي . حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الكبار المسائل في االنتصار )٧
 الطبعة . العوفي عوض. د : تحقيق ) . ه ٥١٠ سنة المتوفى( ، الكلوذاني أحمد بن

  .بالرياض العبيكان مكتبة، هـ ١٤١٣، األولى
 سليمان بن علي الحسن أبي الدين لعالء . الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف )٨

 دار، الثانية الطبعة . الفقي حامد محمد : تحقيق ) . هـ ٨٨٥ سنة المتوفى( ، المرداوي
   .بيروت، العربي التراث إحياء



– 

  )٣١٥٨(

 نجيم بابن المعروف محمد بن إبراهيم بن الدين لزين . الدقائق كنز شرح الرائق البحر )٩
   .بيروت، المعرفة دار، هـ ١٤١٣، الثالثة الطبعة . الحنفي المصري

 الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبي الدين لعالء . الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع )١٠
  .بيروت، العلمية الكتب دار ) . ه٥٨٧ سنة المتوفى( ، الحنفي

 سنة المتوفى ( ،الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء بيأل . والنهاية البداية )١١
 دار، هـ ١٤١٣، األولى الطبعة . فتيح الوهاب عبد أحمد : تحقيق ) . هـ ٧٧٤

  .القاهرة، الحديث
 ألبي ) . الصغير الشرح على الصاوي بحاشية المعروف ( المسالك ألقرب السالك بلغة )١٢

، هـ ١٤١٥، األولى الطبعة . المالكي بالصاوي شهيرال، الخلوتي محمد بن أحمد العباس
   .بيروت، العلمية الكتب دار

 بن محمد الوليد ألبي . المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان )١٣
 . وآخرين، حجي محمد. د : تحقيق ) . ه ٥٢٠ سنة المتوفى( ، القرطبي رشد بن أحمد
   .هـ ١٤٠٤، بيروت، اإلسالمي الغرب دار

 العبدري يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن لمحمد . خليل مختصر شرح واإلكليل التاج )١٤
 بهامش مطبوع ) . ه ٨٩٧ سنة المتوفى( ، المالكي المواق اهللا عبد أبي الغرناطي

   .بيروت، الفكر دار، هـ ١٤١٢، الثالثة الطبعة، الجليل مواهب
 الطبعة . الحنفي الزيلعي الدين فخر علي بن لعثمان . الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين )١٥

، ببوالق األميرية بالمطبعة األولى الطبعة عن مصورة، اإلسالمي الكتاب دار، الثانية
   .هـ ١٣١٤، القاهرة

 المتوفى( ، السمرقندي الدين عالء بكر أبي أحمد أبي بن أحمد بن لمحمد . الفقهاء تحفة )١٦
   .بيروت، العلمية الكتب دار، هـ ١٤١٤، الثانية الطبعة ) . ه ٥٣٩ سنة

 وصححت روجعت . الهيتمي حجر بن محمد بن ألحمد . المنهاج شرح في المحتاج تحفة )١٧
 الكبرى التجارية المكتبة، األولى الطبعة . العلماء من لجنة بمعرفة نسخ عدة على

  .ه١٣٥٧، محمد مصطفى لصاحبها، بمصر
 المتوفى( ، المرداوي أحمد بن سليمان نب علي الحسن أبي الدين لعالء . الفروع تصحيح )١٨

، الرابعة الطبعة . فرج أحمد الستار عبد : راجعه . الفروع مع مطبوع ) . ه ٨٨٥ سنة
   .بيروت، الكتب عالم دار، هـ ١٤٠٥



 

 )٣١٥٩(

 ابن الحسن بن الحسين بن اهللا عبيد القاسم ألبي . أنس بن مالك اإلمام فقه في التفريع )١٩
 سالم بن حسين. د : وتحقيق دراسة ) . ه ٣٧٨ سنة المتوفى( ، المالكي البصري الجلَّاب

  .اإلسالمي الغرب دار، هـ ١٤٠٨، األولى الطبعة . الدهماني
 حجر بن أحمد الدين شهاب للحافظ . الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص )٢٠

 طبعة . لمدنيا اليماني هاشم اهللا عبد : تحقيق ) . هـ ٨٥٢ سنة المتوفى( ، العسقالني
  .بيروت، المعرفة دار

 سنة المتوفى( ، العسقالني حجر بن علي بن أحمد الدين شهاب للحافظ . التهذيب تقريب )٢١
  .بيروت، القلم دار، هـ ١٤١٢، الرابعة الطبعة . عوامه محمد : تحقيق ) . هـ ٨٥٢

بر النمري ألبي عمر يوسف بن عبد ال. التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  )٢٢
وزارة : نشر . مصطفى بن أحمد العلوي : تحقيق ) .  ه ٤٦٣المتوفى سنة ( القرطبي، 

 . هـ ١٣٨٧عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، 
 سنة المتوفى( ، المزي يوسف الدين جمال للحافظ . الرجال أسماء في الكمال تهذيب )٢٣

 مؤسسة، هـ ١٤١٣، الخامسة ةالطبع . معروف عواد بشار. د : تحقيق ) . هـ ٧٤٢
  .بيروت، الرسالة

: تحقيق . الكبرى السنن بذيل مطبوع . التركماني البن . البيهقي سنن على النقي الجوهر )٢٤
   .بيروت، العلمية الكتب دار طبعة، هـ ١٤١٤، األولى الطبعة . عطا القادر عبد محمد

  .بيروت، الفكر دار طبعة . البناني محمد للشيخ . الزرقاني شرح على البناني حاشية )٢٥
طبعة . لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٢٦

 .دار إحياء الكتب العربية، روجعت على النسخة األميرية 
،  )هـ١٠٦٩ سنة المتوفى (،القليوبي سالمة بن أحمد بن ألحمد . وعميرة قليوبي حاشيتا )٢٧

، الفكر دار ) . هـ ٩٥٧ سنة المتوفى( ، بعميرة الملقب سيالبرل أحمد الدين وشهاب
   .بيروت

 الشهير، البغدادي البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن ألبي .الكبير الحاوي )٢٨
 عبد أحمد وعادل، معوض محمد علي : تحقيق ) . ه ٤٥٠ سنة المتوفى( ، بالماوردي

  .بيروت، العلمية الكتب دار، هـ ١٤١٤، األولى الطبعة . الموجود
 وأحمد، الشرواني المجيد لعبد . المحتاج تحفة على العبادي قاسم وابن الشرواني حواشي )٢٩

  .صادر دار طبعة . العبادي قاسم بن



– 

  )٣١٦٠(

 بكر أبي عمر بن الحسين بن أحمد بن لمحمد . الفقهاء مذاهب معرفة في العلماء حلية )٣٠
 أحمد ياسين. د : تحقيق . الشافعي المستظهري اإلسالم بفخر الملقب، القفال الشاشي
   .الحديثة الرسالة مكتبة، هـ ١٤٠٨، األولى الطبعة . درادكة إبراهيم

 : تصنيف ) . تيمية ابن فتاوى مختصر : المسمى ( المصرية الفتاوى من المضيئة الدرر )٣١
                سنة المتوفى( ، الحنبلي البعلي سالر أسبا بن محمد بن علي بن محمد الدين بدر

   .بيروت، القلم دار طبعة ) . هـ ٧٧٧
 الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس ألبي . الذخيرة )٣٢

 بو ومحمد، أعراب وسعيد، حجي محمد : تحقيق ) . هـ ٦٨٤ سنة المتوفى ( بالقرافي
   .م١٩٩٤، األولى الطبعة، بيروت، اإلسالمي الغرب دار . خبزة

 بن عمر بن أمين لمحمد . عابدين ابن بحاشية المعروف، المختار درال على المحتار رد )٣٣
   .الفكر دار، هـ ١٣٩٩، الثانية الطبعة . الحنفي الدمشقي عابدين عبدالعزيز

              ، النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا ألبي . المفتين وعمدة الطالبين روضة )٣٤
، األولى الطبعة . معوض وعلي، الموجود بدع عادل : تحقيق ) . ه ٦٧٦ سنة المتوفى( 

  .بيروت، العلمية الكتب دار، هـ ١٤١٢
                    سنة المتوفى( ، السِجستاني األشعث بن سليمان داود أبي لإلمام . داود أبي سنن )٣٥

   .هـ ١٤٠٨، القاهرة، اللبنانية المصرية الدار ) . هـ ٢٧٥
 ) . هـ ٤٥٨ سنة المتوفى( ، البيهقي الحسين بن أحمد بكر أبي لإلمام . الكبرى السنن )٣٦

، العلمية الكتب دار طبعة . هـ ١٤١٤، األولى الطبعة . عطا القادر عبد محمد : تحقيق
  .بيروت

. للشيخ عبد الباقي الزرقاني المصري األزهري . شرح الزرقاني على مختصر خليل  )٣٧
  .دار الفكر، بيروت 

 الزركشي اهللا عبد بن محمد الدين لشمس . الخرقي مختصر على الزركشي شرح )٣٨
 . جبرين بن اهللا عبد. د : وتخريج تحقيق ) . ه ٧٧٢ سنة المتوفى( ، الحنبلي المصري

  .العبيكان مكتبة، هـ ١٤١٣، األولى الطبعة
 . األرنؤوط شعيب : تحقيق . الشافعي البغوي مسعود بن الحسين لإلمام . السنة شرح )٣٩

  .هـ ١٤٠٣، الثانية الطبعة، بيروت، اإلسالمي المكتب



 

 )٣١٦١(

 طبعة . هـ ١٤١٥، األولى الطبعة . الدردير أحمد بن محمد بن ألحمد . الصغير الشرح )٤٠
   .بيروت، العلمية الكتب دار

 روجعت، العربية الكتب إحياء دار . الدردير أحمد سيدي البركات ألبي . الكبير الشرح )٤١
  .األميرية النسخة على

 سنة المتوفى( ، اهللا عبد أبي المالكي الخرشي اهللا عبد بن لمحمد . خليل مختصر شرح )٤٢
  .بيروت، للطباعة الفكر دار ) . ه١١٠١

 ) هـ ١٠٥١ سنة المتوفى( ، البهوتي يونس بن منصور للشيخ . اإلرادات منتهى شرح )٤٣
   .بيروت، الكتب عالم دار طبعة، هـ ١٤١٤، األولى الطبعة. 

 ) . هـ ٢٥٦ سنة المتوفى( ، البخاري يلإسماع بن محمد لإلمام . البخاري صحيح )٤٤
  .هـ ١٤١١، بيروت، العصرية المكتبة طبعة . القطب علي محمد : تحقيق

، الفارسي بلبان بن علي الدين عالء األمير : تأليف . بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح )٤٥
 . األرنؤوط شعيب : عليه وعلق أحاديثه وخرج حققه ) . هـ ٧٣٩ سنة المتوفى( 
  .بيروت، الرسالة مؤسسة طبعة، هـ١٤١٤، الثانية بعةالط

 سنة المتوفى( ، النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم الحسين أبي لإلمام . مسلم صحيح )٤٦
  .العربية الكتب إحياء دار . الباقي عبد فؤاد محمد : تحقيق ) . هـ ٣٦١

 . عطا القادر عبد محمد : تحقيق . الهاشمي منيع بن سعد بن لمحمد . الكبرى الطبقات )٤٧
   .بيروت، العلمية الكتب دار طبع، هـ ١٤١٠، األولى الطبعة

                      سنة المتوفى( ، البابرتي محمود بن محمد الدين أكمل لإلمام . الهداية شرح العناية )٤٨
، العلمية الكتب دار، هـ ١٤١٥، األولى الطبعة . القدير فتح مع مطبوع ) . هـ ٧٨٧

  .بيروت
                دار الفكر،. للجنة من العلماء برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي . الفتاوى الهندية  )٤٩

 .هـ ١٣١٠ هـ، مصورة عن الطبعة الثانية بالمطبعة الكبرى األميرية ببوالق، ١٤١١
المتوفى ( لإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني، . فتح الباري بشرح صحيح البخاري  )٥٠

. طبعة دار المعرفة، بيروت . الشيخ عبد العزيز بن باز : تحقيق ) . ـ  ه٨٥٢سنة 
 .هـ ١٣٧٩

 الكريم عبد بن محمد بن الكريم لعبد . الكبير بالشرح المعروف الوجيز شرح العزيز فتح )٥١
  .بيروت، الفكر دار ) . ه٦٢٣ سنة المتوفى( ، القزويني الرافعي القاسم أبي



– 

  )٣١٦٢(

بن عبد الواحد السيواسي السكندري المعروف بابن الهمام لكمال الدين محمد . فتح القدير  )٥٢
 هـ، دار الكتب العلمية، ١٤١٥الطبعة األولى، ) .  هـ ٦٨١المتوفى سنة ( الحنفي، 
 .بيروت 

 الصالحي ثم الرامينى المقدسي الدين شمس اهللا عبد أبي مفلح بن لمحمد . الفروع )٥٣
، الرابعة الطبعة . فراج أحمد لستارا عبد : راجعه ) . ه ٧٦٣ سنة المتوفى( ، الحنبلي
   .بيروت، الكتب عالم دار، هـ١٤٠٥

 سنة المتوفى( ، الغرناطي الكلبي جزي ابن أحمد بن محمد القاسم ألبي . الفقهية القوانين )٥٤
  .العلمية الكتب دار ) . ه ٧٤١

 محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد ألبي . أحمد اإلمام فقه في الكافي )٥٥
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  البحثخالصة

"  مقارنة دراسة بين أهل األديان يوم القيامة في ميزان اإلسالم          الفصل"  البحث موضوع    يتناول
فيتحدث عن عقيدة أهل األديان الستة حول فصل اهللا تعالى وقضائه بين أهـل األديـان يـوم                  

ـ        ين المسلم إيمانالقيامة، فيبين     أهـل   بـين ضاءه   باليوم اآلخر وبمحاسبة اهللا تعالى وفصله وق
.  يوم القيامة، وأن إيمانهم  به كما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف وال تأويـل                 األديان

ـ       فـصل اهللا  ولكما يبين تزلزل عقائد اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمـشركين ح
وس وقضائه يوم القيامة، فبعضهم يؤمن به ولكن إيمانه خاطئ وباطل، وهم أهل الكتاب والمج             

 ال يؤمن به ولكن عنده عقائد       وبعضهموالصابؤون، وبعضهم اليؤمن به أساساً مثل الملحدين،        
 .خاصة بما يحدث بعد الممات وهم المشركون الهندوس
Abstract 

The research contain the theme of " Chapter between religions on the 
day of resurrection in the balance of Islam A comparative study of  " 
Talking about the doctrine of the six religions about God divided the 
people of religions Day of Resurrection, shows the faith of Muslims  
about Day of qiyama, and their faith as stated in the book and the 
sunnah of the Without distortion. It also shows shake the beliefs of 
Jews and Christians and the Magi and the Sabians and the idolaters 
about the separation of God on the Day of Resurrection, some of them 
believes in him, but his faith in the wrong and void They are ahlulu 
kitab and the Majus and Alsabein and some of them does not believe 
mainly such as atheists, some of them do not believe in it, but he has 
a private beliefs of what happens after death and they are the 
Hindus. 

 
 
   المساعد بقسم الدراسات اإلسالميةاألستاذ

   طيبة بالمدينة المنورةجامعة - اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية
  ة العربية السعوديالمملكة
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   اهللا الرحمن الرحيمبسم
اإلسالم ومن اإليمان بالغيبيات، بل اإليمان باليوم        يوم القيامة من أهم عقائد       عقيدة

 من أركان اإليمان الستة التي أمر اهللا تعالى باإليمان بها وال يكتمل إيمان المـسلم              راآلخ
M  v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g  إال بها، 

  |{  z  y  x  wL )٢٨٥: البقرة.(  
اول البعث والحشر واالنتظار لفصل القضاء والحـساب         باليوم اآلخر تتن   والعقيدة

  . والنار وغير ذلك من األمور الغيبيةة والميزان والجنّوالورودوالصراط 
 أهم هذه األمور فصل اهللا تعالى بين أهل األديان الستة المذكورة فـي القـرآن                 ومن

  : قال تعـالى  ،  والنصارى، والمجوس، والصابؤون، والمـشركون    واليهود،المسلمون،  : وهم
 M  7  6  5  4  3  2     1  0  /  .  -  ,  +

  A    @            ?  >  =  <  ;:  9    8L )١٧: الحج .(اهللا تعالى يفصل بيـنهم بعـد        فإن 
البعث والحشر حينما يكون الناس في الموقف وفي الشدة والخوف والكـرب، كـل إنـسان                

  .بدأ الحساب ثم ينزل اهللا تعالى ويفصل بينهم ومتى يهمينتظر متى يفصل اهللا تعالى بين
 هذه األديان الستة ما عدا المسلمين ال يعتقدون في فصل اهللا تعـالى يـوم                وأصحاب

فـاليهود  .  لو اعتقدوا به آلمنوا باهللا ورسوله محمـد صـلى هللا عليـه وسـلم          ألنهمالقيامة؛  
ولكن اعتقادهم فيه تفصيلًا    والنصارى والمجوس والصابؤون يعتقدون في اليوم اآلخر إجمالًا         

اعتقاد خاطئ ، ال يوافقه اإلسالم، بل عندهم كثير من الضالالت والخرافات حـول اليـوم                 
اآلخر ال يجيزه اإلسالم، أما المشركون ومنهم الوثنيون، فال يعتقدون في اليوم اآلخر ولكـن               

هم الملحدون، فال عندهم عقائد خاصة بما يحدث بعد الممات مع الجسم اإلنساني والروح، ومن         
 ليسوا من أصحاب الديانات، فال يعتقدون في أية         وهم اآلخر وكيف يؤمنون به      وميؤمنون بالي 

ديانة وال مذهب بل يعتقدون أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء، فمن كان بها غنياً كـان بهـا    
، ل القـول فيـه  سعيداً، ومن كان فيها فقيراً، كان فيها شقياً، فهذا البحث الذي نريد أن نفـص           

يتحدث عن أصحاب الديانات الستة المذكورة في القرآن الكريم وعن عقائدهم في اليوم اآلخر              
وعن فصل اهللا تعالى بينهم وكيفية الفصل ومراحله ومن يفوز بالجنة ونعيم اآلخـرة ومـن                

  .  يخيب بالجحيم وسوء اآلخرة
  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  : ن مما يأتيبيتتختياره  الموضوع وأسباب اأهمية
 ارتباطا وثيقا باإليمان باليوم اآلخر، واإليمان باليوم اآلخر من األركـان            ارتباطه

من اإليمان بهاالستة التي ال بد  . 
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 بفصل اهللا تعالى يوم القيامة يـؤدي باإلنـسان إلـى اجتنـاب الـشرك                االعتقاد
 . والمعاصي والخرافات واألمور المحرمة األخرى

 بفصل اهللا تعالى القضاء بين الناس يجعل اإلنسان يزهد في الـدنيا وال              ادواالعتق
 .  والعزة وغيرهوالجاهيكون همه الحصول على المال 

 الدراسات حول هذا الموضوع، ال أظن هذا الموضوع درس من قبل دراسـة         قلة
 .مستقلة ولكن مادته مبثوثة في كتب التفاسير وكتب األديان والفرق

 . الفاسدة حول اليوم اآلخر–غير المسلمين - األديان هل عقائد أبيان
 بعضهم على بعـض  ون براءة المعبودين من عابديهم يوم القيامة حينما يحتج    بيان

 . اويختصمون فيما بينهم وهذا االختصام ال ينفعهم وال يغني عنهم شيًئ
في سـبيل    أن العقيدة بالمحاسبة يوم القيامة يجعل اإلنسان يرغب في الجهاد            بيان

  . اهللا والعزيمة والصبر واالستشهاد وفعل الخيرات
  : خطة البحث

  .  البحث من مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة والفهارسيتكون
  . لبحثتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة ا: المقدمة
  . على شرح عنوان الموضوعمليشت: التمهيد

  .هل األديان الستة الواردة في سورة الحجعرض موجز في تعريف أ:  األولالمبحث
  .اعتقاد أهل األديان في يوم القيامة:  الثانيالمبحث
  . تحقيق العدل اإللهي بين أهل األديان:  الثالثالمبحث
  .مكان وزمان الفصل بين أهل األديان:  الرابعالمبحث
  .كيفية الفصل بين أهل األديان:  الخامسالمبحث
  ة بين أهل األديان في الفصل يوم القيامة المقارن: السادس المبحث
  . تتناول نتائج البحث وأهم التوصيات : الخاتمة
  . المصادر والمراجعفهرس

  .  الموضوعاتفهرس
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  شرح عنوان الموضوع : التمھید
  :معنى الفصل

ـ        : الفَصل:  لغة الفصل صَل ،  الحاِجز بين الشَّيَئيِن، فَصَل بينَهما يفِْصل فَصلًا فانْفَ
     فَانْقَطَع تُهَل َأي قَطَعفانْفَص ءلْت الشَّيفْـصل . وفَصفاِصـل اَألعـضاء     : والمم اِحـدو .

ِفي : الحِديثوِفي  . جسِدكُلُّ ملْتَقَى عظْميِن ِمن الْ    : والمفِْصل. مطاِوع فصل : واالنِْفصال  
  .)١(كُلِّ مفِْصل ِمن اِإلنسان ثلُث ِدية اِإلصبع

الحاِجز بين الشَّيَئيِن، وكلُّ ملْتَقَـى عظْمـيِن مـن    : الفَصُل:  صاحب القاموس  قال
 قَاِطعَأي فَاِصل   )  ١٣:الطارق( M  ]   \    [L  : وِمنْه قَولُه تَعالَى   ،)٢(الجسِد، كالمفْصل 

  .  َأي لَا رجعةَ ِفيِه ولَا مرد لَه)٣(» فَمرنا بأمٍر فَصل « وِمنْه حِديثُ وفْد عبِد الْقَيِس . 
 معنى الفصل في عنوان البحث، فهو قضاء اهللا تعالى يوم القيامة بين الخالئق              أما

 فيجـزي كـل     كافر،حين يظهر عدل اهللا تعالى ويميز بين الخبيث والطيب والمؤمن وال          
ـ إنسان بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ق          ,  -  .  + M  :ىال تعـال  ــ

 ;:  9    8  7  6  5  4  3  2     1  0  /L 
  )١٧: الحج(

 الْمخْتَِلفَِة ِمن الْمـْؤِمِنين، ومـن       اِن َأهِل هِذِه الَْأدي   يخِْبر تَعالَى عنِ  : " ابن كثير  قال
ِسواهم ِمن الْيهوِد والصابئين والنصارى والمجوس، والذين أشـركوا فعبـدوا مـع اهللا              

  .   )٤(" غيره، فِإنّه تعالى يفِْصُل بينهم يوم الِْقيامة، ويحكُم بينَهم ِبالْعدِل 
 تعالى عن طوائف أهل األرض، من الذين أوتوا الكتـاب،           يخبر: "  السعدي وقال

ن المجوس، ومن المـشركين أن اهللا  ــمن المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين، وم 
ة، ويفصل بيـنهم بحكمـه العـدل، ويجـازيهم          ـــوم القيام ــسيجمعهم جميعهم لي  

 A    @            ?  >  =  < L    ﴿ :  قـال تعـالى    بأعمالهم التي حفظها وكتبها وشهدها، ولهذا     
          .)٥()" ١٧: الحج(

                                         
 ٣٢٩/ ٨/   والمحكم والمحيط األعظم ، مقلوبه ف ص ل ١١/٥٢١ ، فصل الفاء عرب اللسان) ١ (

 ١/١٠٤٢القاموس المحيط ، فصل الفاء ) ٢(

 ) ٥٣(أداء الخمس من اإليمان ، رقم الحديث : صحيح البخاري باب ) ٣(

 ٢/٥٣٤مختصر تفسير بن كثير ) ٤(

  ٥٣٥/ ١تفسير السعدي ) ٥(



 

 )٣١٦٩(

ين َأنَّه سبحانَه يقِْضي بيـنَهم فَيـدِخُل الْمـْؤِمنِ     :  الفصل ومعنى: "  وقال الشوكاني 
    النَّار مِمنْه الْكَاِفِريننَّةَ والْج مِقيَل. ِمنْهـٍة         : ولَّامِطِل ِبعبالْم ِحقُّ ِمنالْم زيمي َأن وُل هالْفَص

  . )١(" يعرفُ ِبها كُلُّ واِحٍد ِمنْهما
آن  مما سبق معنى الفصل لغة وما أراده اهللا بهذا اللفظ الذي ورد في القـر               وتبين

  .     الكريم، ومن ثم اتضح معناه في عنوان البحث
  : تعریف األدیان والمراد بأھل األدیان في البحث

 يطلق على الحـق والباطـل       ا،الْعادة مطلقًا، وهو أوسع مجالً    :  ِفي اللُّغَة  سِر، ِبالْكَ الدين،
ضن و       ويشمل ا،َأية ععبار اِئع وفروعها، ِلَأنَّهول الشَّرقُول      أصضع آلهي سائق ِلذَوي الْع

     ر ِبالذَّاِت، قلبيود ِإلَى الْخَيمحاباختيارهم الْم   َأو قالبي لَاة   ا، كَانالصالْعلم وقد ، كاالعتقاد وو 
 دينًـا {:  وعليه قوله تعـالى    لَّة،يتجوز ِفيِه فيطلق على الُْأصول خَاصة فَيكون ِبمعنى الْمِ        

تارة يتعـدى بنفـسه،   ) دان(و من الفعل الثالثي دان، مشتق )٢(واألديان }يمقيما ِملَّة ِإبراهِ 
       .)٣(وتارة باللّام ، وتارة بالباء ، ويختلف المعنى باختالف ما يتعدى به 

هو االعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية، لها إرادة واختيار،           : "واصطالحا
اإلنسان؛ اعتقادا من شأنه أن يبعث على مناجـاة  ولها تصرف وتدبير للشئون التي تعني      

  . )٤("تلك الذات السامية في رغبة ورهبة، وفي خضوع وتمجيد
 فهذا المعنى   العبادة،هو اإليمان بالذات اإللهية، جديرة بالطاعة و      :  أخرى وبعبارة

من حيث الحالة النفسية، أما إذا نظرنا إليه من حيث الحقيقـة الخارجـة، فهـو جملـة               
اميس النظرية التي تُحدد صفات تلك القوة اإللهية، وجملة القواعد العملية التي ترسم             النو

  .    )٥(طريق عبادتها
:  المراد بأهل األديان في البحث، فهي األديان الستة الواردة في سورة الحـج    وأما

+  M :  قـال تعـالى   . المسلمون واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركون     

                                         
  ٣/٥٢٤فتح القدير للشوكاني ) ١(

 . ٤٤٤القاموس المحيط، فصل الدال ) ٢(

 . ١/٥الدرر السنيه ص _ موسوعة الملل واألديان :  ينظر)٣(

 . ٢٥األديان والمذاهب ) ٤(

 .٢٦المرجع السابق :   ينظر)٥(



– 

  )٣١٧٠(

  -  ,    8  7  6  5  4  3  2     1  0  /  .
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 في ميزان اإلسالم أي في ضوء اإلسالم يعني ماذا يقول اإلسـالم عـن               ومعنى
أصحاب تلك الديانات حينما يحاسبون ويجزون يوم القيامة ؟ ومن سيكون سعيدا فيدخل             

   . ار فيدخل النّ ومن سيكون شقياةالجنّ
  :معنى یوم القیامة وأسماءه

يوم يبعث الخالئق للحساب وتفني هذه الدنيا كلها ال يبقـى إال            :  يوم القيامة  معنى
ـ               ويحاسـبون   اوجه اهللا، ثم يأتي يوم مقداره خمسين ألف سنة ويحـشر النـاس جميع 

  >  =  <       ?  M     ;  :  9   :  تعـالى قال.  واهللا تعالى يحكم بينهم بالعدل    ،ويجزون
  M         L  K   J  I        H  G  F  E  DC  B  A  @L )ــونس M   0 )٤٥: يـ

:  9  8  7  6    5  4   3  2  1L )٤٧: الكهف(    
اليوم اآلخر، ويوم   :  وردت في الكتاب والسنة أسماء متنوعة ليوم القيامة مثل         وقد

 قّـة، قي، ويوم التنادي، ويوم الجمع ، والحااآلزفة  ويوم البعث، ويوم التغابن، ويوم التال  
  واليوم الحق، ويوم الخروج، ويوم الدين، والطامة الكبرى،        حسرةويوم ال . ويوم الحساب 

  .)١( والفزع األكبر ويوم الفصل والقارعة والغاشية،

                                         
 ١/١١٥اإليمان باليوم اآلخر علي محمد الصالبي : ينظر)  ١(



 

 )٣١٧١(

  تعریف أھل األدیان الستة الواردة في سورة الحج: المبحث األول
  :المسلمون: أوال

م من أصحاب الديانات السماوية الذين يعتقـدون أنـه ال إلـه إال اهللا       ه المسلمون
وحده ال شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير، وأنه ال يعبـد إال هـو وال         

M   i  h  g  f  e :يستعان إال به وال يسجد إال له، قال تعـالى         
o  n     m  l  k   jL )٧٧: الحج .(  

أرسـله اهللا  ،  عبـده ورسـوله   - صلى اهللا عليه وسلم – يعتقدون أن محمداً    كما
تعالى بالحق بشيراً ونذيراً، وأنه صلى اهللا عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين فال يبعـث      

          )٤٥: األحـزاب ( M  1  0  /  .    -   ,   +L :  قال تعالى  هنبي بعد 
 M  8  7     6  5      4   3L )ى       وأنه ص   ،)٤٦: زاباألحلى اهللا عليه وسـلم أد

     البيضاء ليلها كنهارهـا ال يزيـغ عنهـا إال           ةاألمانة وبلغ الرسالة وتركهم على المحج 
 اهللا تعالى أنزل عليه الصالة والسالم القرآن الكريم الذي هو آخـر الكتـب               نهالك، وأ 
وأنهم والذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد،               ، السماوية

:  ;  >  M : اليغلون في األلوهية وال يجفون، وإنما مذهبهم وسط قال تعـالى     
E  D  C  B  A  @  ?    >  =L )١٤٣: البقرة .(  

 الحقيقي الذي تظهر عليه آثار اإلسالم وشعائره وأماراته، هو الذي يكف            والمسلم
قـال  . ر والمعـروف أذى لسانه ويده عن المسلمين، فال يصل إلى المسلمين منه إال الخي 

 لـيس : " ويقول. )١(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده      : النبي صلى اهللا علي وسلم    
   . )٢("المؤمن بالطعان وال باللعان وال الفاحش وال البذيء

  الیھود: ثانیا
، نزلت فيهم التـوراة مـن عنـد اهللا     -عليه السالم   - اليهود فهم قوم موسى      وأما

 بثالثة عشر قرنًا تقريبـا ؛ فهـذا هـو           -عليه السالم   -د عيسى   تعالى، وذلك قبل ميال   
 لكـن   -عليـه الـسالم     -المشهور والجدير بالذكر أن اليهود، وإن كانوا قوم موسـى           

 يدل ألنه ما جاء إال باإلسالم  و       ؛اليهودية المعروفة اآلن، ليست دين موسى عليه السالم       
                                         

 )١٠( :الحديث .  لسانه ويده منالمسلم من سلم المسلمون : صحيح البخاري باب) ١(

 وصـححه   هذَا حِديث غَِريـب   :  التِّرِمِذي   وقَاَل) ١٩٧٧(: الحديث  . ما جاء في اللعنة     : سنن الترمذي باب  ) ٢(
  ١/١٣٠األلباني في صحيح األدب المفرد 



– 

  )٣١٧٢(

            M      k  j  i  h  g          q     p  o  n  m  l  :ه تعــالىــــــعلــى ذلــك قول
  £   ¢  ¡   �  ~    }  |  {  z   y  x  w   v  u  t  s  r

¤L)١()٨٦ – ٨٤: يونس(.  
 سميت نسبة إلى قبيلة يهوذ التي عربت فيما بعد بقلب الذال دالـا ؛ أو                 فاليهودية

نه دين نزل من السماء     أما القول بأ  )  ١٥٦:  األعراف(   M,  +   *  L  :من قولهم   
يسمى اليهودية فال؛ ولذلك فاليهود إنما هو اسم من أسماء هؤالء القوم ، وكـذا يـسمون      
بأسماء أخرى كبنـي إسـرائيل، والعبـريين، والعبـرانيين، وحـديثًا عرفـوا باسـم                

     .)٢(الصهيونية
 ءحكمـا  العهد القديم أو التوراة، والتلمود، وبروتوكـوالت      :  أهم مصادرهم  ومن

  .صهيون
  :ومن أفكارھم ومعتقداتھم

واحـدة هـي الجنـسية       ة الصهيونية جميع يهود العالم أعضاء في جنـسي        أن 
اإلسرائيلية، وأن اليهود هم العنصر الممتاز الذي يجـب أن يـسود ، وكـل الـشعوب                 

وأنهم  يدعون إلى تسخير الحرية السياسية من أجل الـسيطرة علـى         . األخرى خدم لهم  
يعتقدون أن العهد الذي كانت فيه السلطة للدين قد انتهى، والسلطة اليـوم             الجماهير، كما   

سـيلة ؛ لتـسهل سـيطرتنا علـى         للذهب وحده ، فال بد من تجميعه في قبضتنا بكل و          
  . )٣(العالم

 مما ذكر من أفكارهم ومعتقداتهم خباثتهم، وشرارتهم التي قد اختفت فـي             يتبين
اه والمنـصب، وتـزكيتهم أنفـسهم وتحقيـرهم         طبائعهم وغرائزهم، وحبهم للمال والج    

  .  غيرهم
  :النصارى:  ثالثا

 من األديـان  -في األصل_  النصارى فهم أتباع عيسى عليه السالم، وديانتهم         أما
 عليه السالم وهو مـن الرسـل        عيسى الديني اإلنجيل ونبيهم     مالسماوية األربعة، وكتابه  

¼  ½     ¾   M  : قـال تعـالى    ،الرسل العزم من    أولو"  اهللا عز وجل بـ      وصفهم الذين

                                         
 . ١٠٠ والمذاهب األديان: ينظر) ١(

 . المرجع السابق) ٢(

 ١٨١موسوعة الملل واألديان ص : ينظر) ٣(



 

 )٣١٧٣(

 Â  Á  À  ¿L )مـا جـاء إال باإلسـالم        -عليه السالم -، فعيسى   )٣٥: األحقاف 
ــالى  ــه تع ــي قول ــك ف ¾   ¿   M    É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À :وذل

Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊL )٥٢: آل عمران .(  
بق منه إال ما يوافق أهـواءهم    غيروا دينهم وحرفوا كتابهم السماوي، فلم ي       ولكنهم

وأفكارهم ومعتقداتهم الموجودة المعروفة اآلن محرفه باطلة، تخـالف تمامـاً           . وميولهم
  . كتابهم السماوي

  : ومن أفكارھم ومعتقداتھم
التثليـث واإليمـان    :   العقيدة المسيحية تقوم على هذه العناصر الثالثة ؛ األول          

: والثالث. سيح فداء عن الخليقة وقيامه من قبره ورفعه       صلب الم : والثاني. بثالثة أقانيم   
  . )١(أنه يدين األحياء واألموات

 عقيدة صلب المسيح ويؤمنون بأن من صفات اهللا تعالى المحبة، كمـا              ويعتقدون
اهللا محبة، ومحبة اهللا ظهرت في تدبيره طريق الخـالص          : "ورد ذلك في كتبهم المقدسة    

وط آدم في الخطيئة، وهبوطه هو وبنيه إلى الـدنيا مبتعـد     للعالم؛ ألن العالم من عهد سق     
ولكن اهللا من فرط محبته وفيض نعمته، رأى أن يقربه إليه           . عن اهللا بسبب تلك الخطيئة    

  . )٢("  هذا االبتعاد، فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص العالمبعد
  #  $  %  &  !  " M : رد اهللا على عقائدهم الباطلة بقوله      وقد
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  : المقدس الذي  يؤمن النصارى بقدسيته ويشتمل علىالكتاب: ومصادرهم

 وأسفار األنبياء التي تحمل تواريخ بني       - الناموس -والذي يحتوي التوراة    :  القديم العهد
والـذي  : والعهد الجديـد  . إسرائيل وجيرانهم، باإلضافة إلى بعض الوصايا واإلرشادات      

  . )٣(فقط) متَّى، مرقس، لوقا، يوحنا: (يشمل األناجيل األربعة

                                         
 ٢٢٩/ األديان والمذاهب ص: ينظر) ١(

  ٢٥٣/ المرجع السابق  ص)  ٢(

 . ٣١٥ موسوعة الملل واألديان :ينظر) ٣(



– 

  )٣١٧٤(

  : الصابئون: رابعا
مـن صـبأ    : الويق. الصابي فهو من صبا يصبو إذا مال       وأما: "  السمرقندي قال

قرأ نافع والصاِبِئين بغير همز     . يصبأ ، إذا رفع رأسه إلى السماء ألنهم يعبدون المالئكة         
وقرأ الباقون بالهمز من صـبأ يـصبأ، إذا         . من صبا يصبو، إذا خرج من دين إلى دين        

  .)١("رفع رأسه إلى السماء
م اختالفاً كثيراً    فقد وقع االختالف فيه    ، الصابئون في االصطالح أو في الواقع      أما

  : في كتب األديان وكتب التفاسير وحاصله ما يلي
هم ِمن ِجنِْس النَّـصارى ولَـيس ذَِلـك         : والصاِبؤون قَوم يعبدون النُّجوم، وِقيلَ     "

  . )٢(" ِسبِة ِإلَى الَْأنِْبياِءِبصِحيٍح بْل هم ِفرقَةٌ معروفَةٌ لَا تَرِجع ِإلَى ِملٍَّة ِمِن الِْملَِل الْمنْتَ
: قـال   .  روي عن الحسن أن الصابئين يصلّون إلى القبلة، ويصلّون الخمس          وقد

  .)٣(فخبر بعد أنهم يعبدون المالئكة: قال . فأراد أن يضع عنهم الجزية
 ، حنفـاء موحـدون    صابئة: ين إلى نوع  الصابئة قسم شيخ اإلسالم رحمه اهللا       وقد

 الَِّذين آمنُوا والَِّذين هـادوا والنَّـصارى   ِإن{:  اثنى اهللا عليهم بقوله تعالى  الذين همهؤالء  
والصاِبِئين من آمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر وعِمَل صاِلحاً فَلَهم َأجرهم ِعنْد ربِهم وال خَـوفٌ               

نُونزحي مال هو ِهملَي٤(}ع(.   
 فلهذا قال   ، فليس فيهم مؤمن   ون والمشرك المجوس مشركون، وهؤالء هم     بةوصائ

 الَِّذين آمنُوا والَِّذين هادوا والـصاِبِئين والنَّـصارى والْمجـوس والَّـِذين             ِإن{: اهللا تعالى 
         ع اللَّه ِة ِإنامالِْقي موي منَهيفِْصُل بي اللَّه كُوا ِإنَأشْر  ٍء شَِهيدثـم أن الـصابئين   } لَى كُلِّ شَي

 أما قدماء   ، والفالسفة المشركون من هؤالء المشركين     ،ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين   
الفالسفة الذين كانوا يعبدون اهللا وحده ال يشركون به شيئا ويؤمنون بأن اهللا محدث لهـذا    

  .)٥(الذين أثنى اهللا عليهم من الصابئة الحنفاء ولئكالعالم ويقرون بمعاد األبدان فأ

                                         
 ١/٥٩بحر العلوم للسمرقندي ص : ينظر ) ١(

 ٣/٥٢٣فتح القدير ص ) ٢(

  ٢/١٤٧جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ص : ينظر) ٣(

 . ٢٨٩الرد على المنطقيين : ينظر) ٤(

 . المرجع السابق نفسه) ٥(



 

 )٣١٧٥(

  المجوس: خامسا
المجـوس  : نور وظلمة، وقيـل   :  عبدة النيران الذين يعتقدون أن للعالم أصلين       هم

وأثبتـوا أصـلين، إال أن المجـوس        . في األصل النجوس؛ لتدينهم باستعمال النجاسات     
ـ   أزليـين، األصلية يزعمون أنه ال يجوز أن يكون األصلين قديمين         ي،  بـل النـور أزل

أمن النور حدثت، والنور ال يحـدث       : والظلمة محدثة، ثم لهم اختالف في سبب حدوثها       
شرا جزئيا، فكيف يحدث أصل الشر؟ أم من شيء آخر، وال شيء يشرك النـور فـي                 

  .)١(اإلحداث والقدم، وبهذا يظهر خبط المجوس
أن المجوس زعمـت أن     " حماقاتهم وضالالتهم ما حكاه أبو حامد الزوزني         ومن

بليس كان لم يزل في الظلمة والجو خالء بمعزل عن سلطان اهللا، ثم لم يـزل يزحـف                 إ
ويقرب بحيله حتى رأى النور، فوثب وثبة فصار في سلطان اهللا في النور، وأدخل معه               
هذه اآلفات والشرور ، فخلق اهللا تعالى هذا العالم شبكة، فوقع فيها وصار متعلقا بها، ال                

 العالم، مضطرب في الحبس، يرمـي       ذا ، فهو محبوس في ه     يمكنه الرجوع إلى سلطانه   
باآلفات والمحن والفتن إلى خلق اهللا تعالى، فمن أحياه اهللا رماه بالموت، ومـن أصـحه           

  . )٢(" رماه بالسقم، ومن سره رماه بالحزن، فال يزال كذلك إلى يوم القيامة
  المشركون:سادسا

 مع اهللا غيره بزعم أن من يعبـده       الذي يعترف بوجود اهللا لكنه يعبد     :  هو المشرك
]  \  [  ^  _    `  M : يقربه إلى اهللا كما قال تعـالى عـن المـشركين          

  f  e     d   c  b  aL  )٣: الزمر( . 
 من عبد أو دعا حجراً أو شجراً أو حيواناً أو بشرا حيا كان أم ميتاً من دون                  وكل

 .  مشرك  فهولاهللا أو أتى عرافا أو منجما فصدقه فيما يقو
 المشركات أو والـذين أشـركوا أو        أو" المشركون"  في القرآن الكريم لفظ      وورد

مشرك أو مشركة وأراد به القرآن هم العرب عبدة األوثان واألصنام، يقـول القرطبـي            
   .)٣(" هم الْعرب عبدةُ الَْأوثَاِن)  َأشْركُواوالَِّذين: " (رحمه اهللا

                                         
  ١٧٠الدرر السنية ص : موسوعة الملل و األديان: ينظر)  ١(

 .٤٠الملل والنحل للشهرستاني )  ٢(

 . ٢٣/ ١٢الجامع ألحكام القرآن ) ٣(



– 

  )٣١٧٦(

  .)١("  يعبدون األصنامذينال) ذين أشركواوال"(:  الشوكانييقول
فَـِإذا  " وأريد به المشركون كما قال القرطبـي        " الذين كفروا "  وورد لفظ    وكذلك
قَـاَل ابـن    . لَما ميز بين الْفَِريقَيِن َأمر ِبِجهاِد الْكُفَّـارِ       "  فَضرب الرقابِ  روالَِقيتُم الَِّذين كَفَ  

  .)٢(" ار الْمشِْركُون عبدةُ الَْأوثَاِنالْكُفَّ: عباٍس
 في معنى المشركين أيضا اليهود والنصارى ألنهم أشركوا بـاهللا غيـره،             ويدخل

  . فاليهود جعل عزير ابن اهللا كما أن النصارى آمنوا بالتثليث
في القرآن الكريم هم العرب عبدة األوثان واألصنام، ويـدخل          " المشركون " ا إذً

 والبوذية والجينية وغيرها ويدخل فيه اليهود والنـصارى     سية،ان الهند مثل الهندو   فيه أدي 
والمجوس والصابئيين، بل كل من يعبد من دون اهللا سواء كان ينتسب إلى اإلسـالم أو                

  . غيره من األديان

                                         
 . ٥٢٣/ ٣فتح القدير ) ١(

 . ٢٢٥/ ١٦تفسير القرطبي ) ٢(



 

 )٣١٧٧(

  عقائد أھل األدیان في یوم القیامة: المبحث الثاني
  : عقیدة المسلمین: أوال

M   D   C أن اهللا تعالى خلق اإلنس والجن لعبادته ، قال تعالى          المسلمون   يعتقد
   H  G  F  EL)ن العدم ثم يميتهم ثـم يبعـثهم يـوم         وخلقهم م ،)٥٦:الذاريات 

  .القيامة
 أو منـافقين،  ن أن الناس يفتنون في القبور سواء كانوا مؤمنين أو كافري    ويعتقدون

دخََل علَي رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وِعنِْدي :  قَالَتْفعن عروةُ بن الزبيِر، َأن عاِئشَةَ
فَارتَاع رسـوُل   : هْل شَعرِت َأنَّكُم تُفْتَنُون ِفي الْقُبوِر؟ قَالَتْ      : امرَأةٌ ِمن الْيهوِد، وِهي تَقُولُ    

فَلَِبثْنَا لَياِلي، ثُم قَاَل رسوُل : قَالَتْ عاِئشَةُ» ما تُفْتَن يهودِإنَّ«:  وقَالَ ماِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ    
    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عـوِر؟         «: اِهللا صِفي الْقُب تُفْتَنُون َأنَّكُم ِإلَي ُأوِحي ِت َأنَّهرْل شَعقَالَـتْ  » ه

   ).١(» ُهللا علَيِه وسلَّم، بعد يستَِعيذُ ِمن عذَاِب الْقَبِرفَسِمعتُ رسوَل اِهللا صلَّى ا«: عاِئشَةُ
كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         : عن أبي هريرة قال   « وخرج البخاري   

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومـن عـذاب النـار ومـن فتنـة المحيـا            : يدعو
  . )٢(»والممات

 في األرض إال وجه اهللا جـل  ءتفني وال يبق شي أن هذه الحياة الدنيا س     ويعتقدون
 ثـم )  ٢٧ – ٢٦: الـرحمن ( M Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  OL وعال،  

  M   R  Q  P  O   N قـال اهللا تعـالى  . يبعث جميع الخالئق للحساب والجـزاء     
    U  T  SL )وقال) ٥٥: طه  M   U  T    S  R  Q  P  O    N  M  L

    VL  )١٨ – ١٧: نوح  ( وقـال:  M     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
   7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +L )٦٨: الزمر   (  

يبعثُ كُلُّ عبٍد علَى مـا      «: سِمعتُ النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، يقُولُ      :  عن جاِبٍر، قَالَ   «و
 َأراد اُهللا ِبقَوٍم عذَابا، َأصاب الْعذَاب من كَان ِفيِهم، ثُم بِعثُـوا             اِإذَ«: وقال. )٣(»ماتَ علَيِه   

 اِلِهمملَى َأع٤(»ع(.  

                                         
   )٥٨٤(استحباب التعوذ من عذاب القبر  : صحيح مسلم باب)  ١(

 )١٣٧٧ (التعوذ من عذاب القبر :صحيح البخاري باب )  ٢(

 )٢٨٧٨(مر بحسن الظن باهللا تعالى  األ: صحيح مسلم باب)  ٣(

  )٢٨٧٩(األمر بحسن الظن باهللا تعالى   : صحيح مسلم باب)  ٤(



– 

  )٣١٧٨(

 أن الناس سيحاسبون يوم القيامة ثم يجزون إن خيرا فخيـر وإن شـرا         ويعتقدون
M    {  z:قال اهللا تعـالى     . ار والمشركين النار  ــ والكف ةفشر، فيدخل المؤمنون الجنّ   

  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥      ¤         £  ¢   ¡  �  ~  }           |
  ¶  µ     ´  ³  ²  ±  °L )٧ – ٦: البينة(  

 يعتقدون أن عصاة المسلمين الموحدين تخرجون من النـار بـشفاعة النبـي              كما
  . صلى اهللا عليه وسلم وبرحمة اهللا تعالى وفضله

قال رسول اهللا صـلى اهللا      : اسم عن جابر بن عبد اهللا قال       الطبراني أبو الق   وخرج
إن ناساً من أمتي يدخلون النار بذنوبهم فيكونون في النار مـا شـاء اهللا أن                : عليه وسلم 

ما نرى ما كنتم تخالفوننا فيه مـن تـصديقكم          : يكونوا، ثم يعيرهم أهل الشرك، فيقولون     
 من النار، ثم قرأ رسـول اهللا صـلى اهللا         وإيمانكم نفعكم، فال يبقى موحد إال أخرجه اهللا         

  .   )١(» }  كفروا لو كانوا مسلمينلذين يود اربما{عليه وسلم 
 والجنة حق والنار حـق والحـوض حـق،           أن وقوع يوم القيامة حق       ويعتقدون

والشفاعة حق، ومنكر ونكير حق، ولقاؤ اهللا حق، ووعده حق، والساعة آتيـة ال ريـب             
في القبور، على ذلك أحيا، وعليه أموت وعليه أبعـث إن شـاء   فيها، وأن اهللا يبعث من    

 والميزان حق والصراط حق ومحاسبة الناس وجزاءهم حق وشفاعة النبـي صـلى       اهللا،
í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â   ﴿:)٢(اهللا عليه وسلم للمـسلين حـق      

  îL )١١٠: الكهف(  
  :اآلخرعقیدة الیھود في الیوم : ثانیا

 : خلو التوراة من ذكر الیوم اآلخر -١
إن التوراة التي بأيدي اليهود ليس فيها ذكر مـا لنعـيم  اآلخـرة               : " بن حزم  قال

  .)٣("  وال الجزاء بعد الموت البتةا،أصلً

                                         
 )٥١٤٦(من اسمه محمد : المعجم األوسط باب)  ١(

 .٨٩اعتقاد أهل السلف أهل الحديث : ينظر) ٢(

 ١/٢٠٧الفصل في الملل والنحل البن حزم  )  ٣(



 

 )٣١٧٩(

التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعاد، وإن كـان ذكـر المعـاد      : " بن تيمية  وقال
، ولهذا كان أهل الكتاب يقـرون بالمعـاد، وقيـام           موجودا في غير التوراة من النبوات     

  . )١(" القيامة الكبرى
 :  زعم الیھود أنھم ھم أھل الجنة -٢

M  º  ¹   اليهود أنه ال يدخل الجنة إال أهل الكتاب، وقـد رد اهللا علـيهم              زعم
   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »

ÌL )١١١: البقرة.(   
M   ~   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t :بقولـه  سـبحانه  وحاجهم

  ±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©      ¨  §  ¦  ¥       ¤       £  ¢  ¡  �L 
  ) ٧ – ٦: الجمعة(

 :  دعوى الیھود أن عذابھم في النار مؤقت بأیام معدودة -٣
دودة، قـال اهللا   اليهود أنهم ال يعذّبون يوم القيامة، ولو عذِّبوا لكان عذابهم أليام مع          ادعت

ــالى M   `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  XW  V     U  T  S  R  Q :تع
 i  h  g  f  e   d  c  baL )تقول كانت ، فقد روي أن اليهود    )٨٠: البقرة  :

لن نعذّب سوى سبعة أيام ، فإن الدنيا سبعة آالف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف سنة                 " 
لن ندخل النـار    : أن اليهود قالو  : "  في رواية أخرى   وقيل"  يوما، ثم ينقطع عنا العذاب      

  .)٢(" إال األيام التي عبدنا فيها العجل أربعين، فإذا انقطعت انقطع عنا العذاب
 Z   Y  XW  V     U  T  S  R  Q  ]  \  ﴿  : كذَّبهم اهللا تعالى بقوله    وقد

i  h  g  f  e   d  c  ba  `  _  ^  ]L )٨١ – ٨٠: البقرة  (  
 : وم اآلخر في التوراةالی -٤

 سبق النقل عن ابن حزم وابن تيمية أنه ال يوجد نص صريح فـي التـوراة                 وقد
 فـي بقيـة     نـصوص  إال أنه توجد بعض ال     مسة،على ذكر المعاد، وخاصة األسفار الخ     

أسفار العهد القديم تشير إلى إيمان اليهود باليوم اآلخر، بصورة صحيحة تتفـق والحـق      
ت نصوص أخرى باضطراب عقيدتهم فـي قـضية البعـث           في بعض حقائقه، وصرح   

                                         
  ٢/٧٥الجواب الصحيح البن تيمية )  ١(

  ٢٧٧/ ٢جامع البيان للطبري )  ٢(



– 

  )٣١٨٠(

وانحرافها إلى مذهب الفالسفة والتناسخية، وهذا تناقض فـي إيمـانهم بـاليوم اآلخـر،      
  . )١(وبالتالي أنه خروج عن اإليمان الصحيح باليوم اآلخر

  :القيامة يوم في النصارى عقيدة: ثالثا
  :للناس المسيح محاسبة النصارى دعوى .١

أن المسيح عليه السالم سوف يتولى يوم القيامة محاسبة النـاس            النصارى   يزعم
إنجيل ( وغيره، ومن ذلك ما ورد في        وحناوإدانتهم ولهم على ذلك نصوص من إنجيل ي       

كما أن األب له حياة في ذاته كذلك أعطى االبن أيضا أن تكون له حياة                ) ٢٦/ ٥يوحنا  
 على حين أننا نعتقد أن اهللا       ،)٢(ن اإلنسان  ألنه اب  ا، أن يدين أيض   افي ذاته، وأعطاه سلطانً   

  . عز وجل هو الذي يتولى الناس يوم القيامة ويكون الرسل شهوداً على أقوامهم
  : قول النصارى في البعث والجنة والنار .٢

تتضمن ): قاموس الكتاب المقدس  (  النصارى بالبعث الجسدي كما ورد في        يعتقد
امة األجساد وتغيير هذه األجساد وبقاءها إلى األبد        القيامة بحسب تعليم الكتاب المقدس قي     

كما أن النـصارى يؤمنـون      ) ولقد علم المسيح بوضوح بأن الموتى سيقومون      : (ثم قال 
 ) ٢٥/ ٢٤إنجيل متى   ( بالنعيم األبدي في الجنة والعذاب األبدي في النار، كما جاء في            

 من المتع الحـسية، وإنمـا   إال أنهم يزعمون أن الجنة ليس فيها أكل وال شرب وال شيئ   
 ادوإنكارهم هذا يعود إلى أنهم يرون أن األجـس . يعتقدون أن المتعة تكون بروئة اهللا فقط 

   روحانية ال تحتاج إلى الطعام والشراب، ليس فيهـا شـهوة            ايوم القيامة ستكون أجساد 
  . )٣(وال فرق فيها جسد المرأة وجسد الرجل. الجماع

ص السابق الذي ينكر النعيم الحسي وتدل علـى          النصوص تعارض ذلك الن    فهذه
 فلـيس  ذكره في الحديث، وجاء ، بالنعم كامالتمتعونعدم صحته، ألن الحق أهل الجنة ي     

  . واهللا على كل شيئ قدير. هناك مانع عقلي

                                         
  ٥١٨جهود اإلمامين ص : ينظر)  ١(

  ٥/٢٦الكتاب المقدس إنجيل يوحنا )  ٢(

  ٢٥-٢٤الكتاب المقدس إنجيل متى )  ٣(



 

 )٣١٨١(

  عقيدة الصابئين في يوم القيامة: رابعا
 : عقیدة الصابئین

ل اليوم اآلخر أنهـم يؤمنـون        ورد في كتب الصابئة الدينية عن عقائدهم حو        وقد
باهللا واليوم اآلخر ويؤمنون بالحساب والعقاب، وإن الصالحين منهم يذهبون بعد الوفـاة             

أو النار  ) ديل  (وأن المذنبين يذهبون إلى عالم الظالم       ) آلمي دنهورا   ( إلى عالم األنوار    
ألنفـس علـى    الموقدة، والصابئة اليقرون بقيام األجسام بعد وفاتها، وإنمـا تحاسـب ا           

ماعملت خاصة، ويعتقدون بأن لإلنسان روحاً ونفساً، والنفس وحدها هي التي تحاسـب             
ألنها هبة اهللا لإلنسان، أما الروح وهي مجموعة الغرائز والخاليا الحية، هي التي تـدفع         

  ١(  .( والفساد والشرفةاإلنسان إلى المخال
  عقيدة المجوس في اليوم اآلخر : خامسا

 الزرادشتية إلى اإليمان باآلخرة حيث يحاسب اإلنسان على ما عمل            الديانة تدعو
 مـن   لنبي ل ما وتبين الزرادشتية    ر، جزاءه العادل في الجنة أو في النا       لقىقبل الموت؛ لي  

 فتذكر أن بيده تقرير المصير ألخطاء الناس، وال يفتـرق تـصور             ،المنزلة في اآلخرة  
خر عن التصور اإلسـالمي إال فـي مـسائل          العقيدة الزرادشتية لما يحدث في اليوم اآل      

 الموتى يبعثـون مـن رقـادهم        وأنقليلة، فعقيدة الفرس أن الميت يحاسب عقب موته           
 فـي   اإلسالمية العقيدة ويختلفون عن    ،حينما تقوم الساعة، ويحشرون في مكان للحساب      

ـ                رقي أن الشقاء والسعادة في اآلخرة تلحق الروح فقط، وفي أن الجنة تقع في أقصى ش
جبال البرزخ حيث يتخيلون الجبل عاليا إلى مستوى النجوم، وعلى الجملة فإن العقيـدة              

  .)٢(الزرادشتية تؤمن باآلخرة وما فيها
 المعتقدات الزرادشتية هو طقوسـهم غيـر اإلنـسانية فـي     ضالل على يدل و   

فبـالرغم مـن أن   . التعامل مع الجسد البشري بعد خروج الـروح منـه إلـى بارئهـا         
رادشتية تؤمن بالعقاب واليوم اآلخر وبالروح ووجودها، وأن اإلنسان الـذي يعمـل             الز

الصالحات سيخلد في الجنة واآلثم في الجحيم ، فإن لديهم من الضالالت الكفرية الوثنية              
 الروح تهيم لمدة ثالثة أيام بعد الوفاة قبل أن تنتقل إلـى العـالم               أن إيمانهم ب  ثل م ،الكثير

تقديسهم لعناصر الحياة المختلفة من ماء وتراب وهـواء ونـار دون            اآلخر، ناهيك عن    
                                         

 . وما بعدها بتصرف٨١علي عبدالوهاب، ص /  دالصابئة،: ينظر) ١(

 .١/٤٤٠األديان الوضعية  : رينظ)  ٢(



– 

  )٣١٨٢(

الجسد البشري وهو ما يتضح من طقوسهم الخاصة بدفن الموتى؛ حيث يكرهون فكـرة              
 .)١(اختالط الجسد المادي بعناصر الحياة حتى ال يلوثها

  عقيدة المشركين في اليوم اآلخر  : سادسا
المشركون قبل اإلسـالم   : ولاأل: هم صنفان  عقيدة المشركين في اليوم اآلخر ف      أما

                                :في زمن الجاهلية، وبالرغم من أنهم يقرون بربوبية اهللا تعالى كما فـي قولـه تعـالى                
 M®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L ) ٢٥: لقمـان  ( M  ¥    ¤  £  ¢

  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦L )ــون ) ٨٩ – ٨٤: المؤمنـ
ويؤمنون باهللا تعالى، ولكنهم ال يؤمنون باليوم اآلخر، فالحياة الدنيا كانت لهم كل شيء،               
وينسبون ما يشاهد من اإلحياء واإلماتة إلى الدهر، دون أن يكون هنـاك تنظـيم لهـذا                 

;  >  =   <      ?  @   M       D  C  B  A   أو هدف من وراء هذا الخلق،      المستمر التغير
  H  GF  E  Q   P  O     N  ML   K  J  IL)فالقرآن الكريم يوضح لنا عقيـدتهم    )٢٤:الجاثية

M   o  n  m  l  k:فيما يكون بعد الموت في مواضع متعددة، قـال اهللا تعـالى         
  r   q  pL)٨٢:المؤمنون( M 9   8   7  65  4  3  2L)٣:ق.(    

ول المشركين فـي     العصر الحاضر المالحدة الدهريون الذين يقولون مثل ق        وفي
 ﴾ GF  E      D  C ﴿و الجاهلية، ال يؤمنون باليوم اآلخر، وقـد أشـارت اآليـة لـذلك            

  ) ٢٤:الجاثية(
ما : أي: " بقوله) وما يهلكنا إال الدهر   (  ذكر ابن كثير رحمه اهللا سبب قولهم         وقد

ركو  ثم إال هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد وال قيامة وهذا يقوله مـش                
 المنكرون للمعاد، ويقوله الفالسـفة اإللهيـون مـنهم، وهـم ينكـرون البـداءة                لعربا

والرجعة، ويقوله الفالسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل سـتة      
وزعموا أن هذا قد تكرر مـرات ال        . وثالثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه         

   . )٢(" } يهلكنا إال الدهروما{ل وكذبوا المنقول، ولهذا قالواتتناهى، فكابروا المعقو
 دين  ال رب وال وال    أنَّه"  أبرز اعتقاداتهم كما أفاد ذلك اليعقوبي في تاريخه          ومن

وال رسول وال كتاب وال معاد وال جزاء بخيٍر وال ِبشٍر، وال ابتداء لشيء وال انقـضاء                 

                                         
     taseel.com. ركز التأصيل للدراسات والبحوثم: الشبكة العنكبوتية)  ١(

 . ٢٦٩/ ٧تفسير ابن كثير ) ٢(



 

 )٣١٨٣(

       متفريقـه        وال حدوث وال عطب، وإنَّما حدوث ما س بعد االفتراق وعطبه ي حدثا تركيبه
 .  )١("بعد االجتماع
 والملحدين، ال يجيزها اإلسالم بل ينكرها أشد اإلنكـار إذ           نيين عقيدة العلما  وهذه

    )٢٤: الجاثية( Q   P  O     N  ML   K  J  I  HL   ﴿: تعالىاهللا يقول
 في اليوم اآلخـر، والثـواب    المشركون اآلن كالوثنيين في الهند، فهم يعتقدون  أما

والعقاب والجنة والنار والسعادة والشقاء بعد الموت ولكن هذا يختلف اختالفا كبيرا عـن    
عقيدة اإلسالم باليوم اآلخر وليست عقيدتهم باليوم اآلخر عقيدة مستقلة بل هـي ناتجـة               

عتقـاداتهم  ونجد في كتـبهم ا    . )٢(قَمِصعن عقيدتهم عن تناسخ األرواح، وعن عقيدة التَّ       
  : باليوم اآلخر ما يلي

 أما الجسد اللطيف فال يموت، بل يخرج، ويعمل مدة من الزمن في آفاق اللطيفة              
 حال أحالمنا، فيجرب هناك الجنة والنار التي تكلمت عنها الكتب الدينية، ثـم              تشبه التي

ـ               سدا يعود مسوقًا بالميول، واألعمال الماضية كرة أخرى إلى هذه الحيـاة متقمـصا ج
جديدا، وتبدأ بذلك دورة جديدا لهذه الروح، وتكون هذه الدورة نتيجة للـدورة الماضـية             
فتوجد الروح في إنسان أو حيوان أو ثعبان ويسعد أو يشقى نتيجة لما قدم من عمل فـي          

  . )٣(حياته السابقة
  وليس في الكون مكان، ال الجبال وال السموات وال البحار وال الجنات، يفر إليه             
المرء من جزاء أعماله، حسنة كانت أو سيئة، وجميع أعمال البشر االختياريـة، التـي               
تؤثر في اآلخرين خيرا كانت أو شرا، ال بد أن يجازى عليها بالثواب أو العقاب، طبقـا               
لناموس العدل الصارم، فنظام الكون إلهي قائم على العدل المحض، وأن العدل الكـوني              

 وأن في الطبيعة نوع من النظام، ال يترك صغيرة وال كبيـرة             قضى بالجزاء لكل عمل،   
  . )٤(من األعمال السابقة

                                         
 . ١/١٤٩تاريخ اليعقوبي : ينظر)  ١(

 . عقيدة تناسخ األوراح، يعني أن الروح بعد موت اإلنسان ينتقل في جسم الحيوان: عقيدة التقمص) ٢(

  ١٠٨األديان الوضعية ص : ينظر) ٣(

  ١٠٢ ص المرجع السابق: ينظر)  ٤(



– 

  )٣١٨٤(

 الحقيقة عقيدة الوثنيين في اليوم اآلخر ما هـي إال أوهـام وخرافـات إذ ال            وفي
يؤمنون بوقوع يوم القيامة والبعث والنشور والحشر والميزان والحساب كما جـاء فـي              

خر يتصل بكامل الصلة بعقيدة الحلول والتناسخ الذي ال         اإلسالم بل عقيدتهم في اليوم اآل     
  . عالقة له باإلسالم



 

 )٣١٨٥(

  تحقیق العدل اإللھي بین أھل األدیان : المبحث الثالث
 أسماء اهللا تعالى الحسنى وصفاته العدل، فاهللا تعـالى عـادل، غيـر ظـالم      ومن

\   [  ^    M:قال تعـالى  . للعباد، وقد وصف تعالى نفسه بهذه الصفة في عدة آيات         
  d    c   b  a  `  _L )ــج ــال) ١٠: الح M  æ  å  äã   â  á  à  :وق
ì  ë  ê  é  èçL )وقال) ٤٦: فصلت: M  Ç     Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL 

  .)٢٩: ق(
 ثبت وصفه بالعدل في أفعاله، كما في صحيح البخاري ومسلم مـن حـديث               وقد

فمن يعـدل  : فقال: هللا عليه وسلم  عبد اهللا بن مسعود في شأن الذي اعترض قسم رسول ا          
  . )١(لهوإذا لم يعدل اهللا ورس

وقد جاءت آيات كثيرة .  تعالى يأمر الناس بالعدل في جميع شؤون الحياةواهللا
  M  K  : تأمر بالعدل، وتحث عليه، وتدعو إلى التمسك به، يقول تعالىالكريم في القرآن

  R  Q  P  O   N  M   LL )ويقول) ٩٠: النحل: ﴿  تُمكَمِإذَا حو
   )٥٨: النساء( ﴾بين النَّاِس َأن تَحكُموا ِبالْعدِل

 الدنيا وال يحاسبهم    في معصيتهم رحمة اهللا تعالى وفضله ال يأخذ العباد على          ومن      
ما يفعلون إلى يوم الحساب وهم على االختيار في العمـل؛ ألن  بل يمهلهم ويتركهم على     

قـال اهللا عـز   . اهللا تعالى جعل الدنيا دار العمل واالبتالء واآلخرة دار الحساب والجزاء   
ــل ــدد M  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªL :وج ــن وع  م

لنـسبة لآلخـرة؛ ألن   األحديث النبوية التي تدلنا على أن متاع الدنيا ليست له أية قيمة با          
 مـا « : رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم         فقال الدنيا دار العمل واآلخرة دار الحساب،     

أن : " والمعنـى  )٢(«  فلينظر بماذا يرجـع      اليمالدنيا إال مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في         

                                         
، وصحيح مسلم باب إعطاء المؤلفـة  ٣١٥٠صحيح البخاري، باب ما كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعطي         ) ١(

 ). ١٠٦٢( على قلوبهم، 

 وقال فيه حديث حـسن صـحيح        )٢٣٢٣(   عز وجلَّ  ِه الدنْيا علَى اللَّ   اِن ما جاء ِفي هو    باب:  الترمذي سنن)  ٢(
 .وصححه األلباني



– 

  )٣١٨٦(

لذتها نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم اآلخرة في المقدار كذلك أو ما الدنيا في قصر مدتها وفناء                
   )١(.بالنسبة لآلخرة في دوام نعيمها إال كنسبة الماء الذي يعلق باألصابع إلى باقي البحر

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على حصير فقام وقـد             نام« : عبد اهللا قال   وعن
 ما أنـا فـي      ، فقال ما لي وما للدنيا     ،أثر في جنبه فقلنا يا رسول اهللا لو اتخذنا لك وطاء          

  . )٢(»كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاالدنيا إال 
 جاء يوم القيامة يجمع اهللا جميع الخالئق للحساب، فيحشر الناس حفاة عـراة              فإذا

 ،غرال، شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء، ال ينظر أحد إلى أحـد             
ـ . يفر الحميم من حميمه والقريب من قريبه، قد ملئت قلوبهم بما يـشغلها             ون هـذا   فيك

موقف الخوف والرجاء وموقف الحزن والغم  وقد ذكر اهللا تعالى هـذا الموقـف فـي                 
¤  ¥           ¦  §¨  ©    M     ¯          ®  ¬  «  ª  :قـال تعـالى   . الكتاب والسنة في عدة مواضع    

 ³           ²  ±  °L )٢٨: ةــالجاثي(  M  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
  Ô  Ó      Ò  Ñ    Ð   Ö   Õ   )  ('  &  %  $  #  "  !

  *L .  
وقفت القلوب في الحناجر من الخوف؛ فال تخـرج وال تعـود إلـى             : "  قتادة قال

  .  )٣(وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد" أماكنها 
 هذا الموقف في أوضح صورة وأبينها، فعن الِْمقْداد بـن الَْأسـوِد،           ي النب ووصف

تُدنَى الشَّمس يـوم الِْقيامـِة ِمـن        «: وَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، يقُولُ      سِمعتُ رس : قَاَل
فَواِهللا ما َأدِري مـا يعِنـي       :  قَاَل سلَيم بن عاِمرٍ    -» الْخَلِْق، حتَّى تَكُون ِمنْهم كَِمقْداِر ِميلٍ     

فَيكُون النَّـاس علَـى     «:  قَالَ – الِْميَل الَِّذي تُكْتَحُل ِبِه الْعين       ِبالِْميِل ؟ َأمسافَةَ الَْأرِض ، َأمِ     
 وِمنْهم من يكُون ِإلَى ركْبتَيِه، وِمنْهم       عبيِه،قَدِر َأعماِلِهم ِفي الْعرِق  فَِمنْهم من يكُون ِإلَى كَ         

     م مِمنْهِه، ويقْوِإلَى ح كُوني نا   مامقُ ِإلْجرالْع هلِْجمي ـِدِه ِإلَـى   : قَاَل » نوُل ِبيسالر َأشَارو
  . )٤(ِفيِه 

                                         
  ٤٩٩/ ١مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير لأللباني )  ١(

 ) ٢٣٧٧  .( فيه حديث حسن صحيح وصححه األلبانيوقال  ٤/٥٨٨سنن الترمذي )  ٢(

  . ٤/٧٥ القرآن العظيم سير تف)  ٣(

 .)٢٨٦٤(  في صفة يوم القيامة باب:  مسلمح صحي)  ٤(



 

 )٣١٨٧(

 ما يتم جمع الخالئق والناس في موقف الخوف والهول ينزل اهللا تعالى أمام              وبعد
 M   Ð   Ï  Î  ÍÌ    Ë     ÊL  :الناس لفصل القضاء والعدل بين أهل األديان ويقول       

ــافر :  ;  >  =  <  ?    @  M  9  C  B  A )١٦: غ
   G  F  E  DL )ويدل على نزول اهللا تعالى يـوم القيامـة لفـصل           )٦٩: الزمر ،

  . القضاء حديث عبد اهللا بن مسعود
 فعن عبد اهللا بن مسعود رِضي اهللا عنه عن النَِّبي صلى اهللا علَيـِه وسـلم قَـاَل               

ات يوم معلُوم قياما َأربِعين سـنة شاخـصة َأبـصارهم            واآلخرين لميق  لَْأولينيجمع اهللا ا  
قَاَل وينزل اهللا عز وجل ِفي ظلل من الْغَمام من الْعرش ِإلَـى             . ينتظرون فصل الْقَضاء    

الْكُرِسي ثم ينَادي منَاد َأيها النَّاس ألم ترضوا من ربكُم الَِّذي خَلقكُم ورزقكم وأمـركم َأن                
دبتَع                  سا َألَـينْيِفي الـد ونبدا كَانُوا يعان ِمنْكُم مئا َأن يولي كل ِإنْسلَا تُشِْركُوا ِبِه شَيو وه

  .  )١(ذَِلك عدال من ربكُم قَالُوا بلَى فَينْطَلق كل قوم ِإلَى ما كَانُوا يعبدون ويتولون ِفي الدنْيا
يتحقق عدل اهللا تعالى الكامل، ف       فِمن يعدل بين الناس ويفصل بين األمم وأهـل         ثم
ــان  ــالاألدي ــالىق +  ,  -  .  /  M   3  2     1  0 :  تع

 A    @            ?  >  =  <  ;:  9    8  7  6  5  4L )١٧: الحج (  
 عدل اهللا تعالى أن ال يظلم أحد ولو مثقال ذرة بل يجزى كل إنسان بمـا      ويقتضي

M  Y  X  W  : تعـالى  قال. ر وإن شرا فشر   عمل به في الدنيا، إن خيرا فخي      
   c  b  a  `  _  ^  ]  \   [  ZL )٨ – ٧: الزلزلة(   

                                         
 وقـال األلبـاني الحـديث صـحيح،     )٥٤٤٢(ي الحشر وغيره فصل ف:  الترغيب والترهيب للمنذري باب  )  ١(

 .  ٦/٣٠٣ لعقيدةموسوعة األلباني في ا



– 

  )٣١٨٨(

  مكان وزمان الفصل بين أهل األديان: المبحث الرابع
  :    مكان الفصل- ١

 سبق أن ذكرنا أن جميع الخالئق واألمم سيحشرون يوم القيامـة وينـزل اهللا           وقد
 الـشهود علـيهم ثـم       يقيمعز وجل أمام الناس لفصل القضاء بينهم ويكلم أهل األديان و          

 يحـشر   التـي يفصل بينهم بالقضاء، وكل هذا سيكون في الموقف وهي أرض المحشر            
M    Å  Ä  Ã  :هي التي قال اهللا عنهـا     الناس إليها ويحاسبون عليها وتسمى الساهرة، و      

  Ê  É  È  Ç      ÆL )١٤ – ١٣: النازعات(  
فإذا هم أي الخالئق أجمعون بالـساهرة أي      . فإنما هي نفخة واحدة   " :القرطبي قال

هي أرض جـددها  :  قيل والساهرة : قالثم .على وجه األرض، بعد ما كانوا في بطنها     
هرة اسم األرض السابعة يأتي بها اهللا تعالى فيحاسب عليها          السا: وقيل  . اهللا يوم القيامة    

أرض : الـساهرة : وقـال الثـوري   . الخالئق، وذلك حين تبدل األرض غيـر األرض       
  . )١( "الشام

 وجاء في كتاب اإليمان في صحيح مسلم  أن النبـي صـلى اهللا عليـه و سـلم        
 وفـي  نقـي،  الناس يوم القيامة على أرض بيـضاء عفـراء كقرصـة ال             يحشر{ :قال

  . )٢( }  النقي ليس فيها علم ألحدكالقرصة :رواية
 صـلى اهللا    -عن ثوبان رضي اهللا عنه مولى رسـول اهللا        :  في حديث آخر   وجاء
 فجـاء حبـر مـن    - صلى اهللا عليه وسلم   -كنت قائماً عند رسول اهللا    :  قال -عليه وسلم 

األرض غيـر األرض    أين يكون الناس يوم تبـدل       :  فقال اليهودي  - وفيه -َأحبار اليهود 
 وفـي   ،» الظُّلْمـِة دون الِجـسرِ     ِفـي والسماوات ؟ فقال  الرسول صلى اهللا عليه وسلم          

  وهذا الحديث يدل على أن الناس يكونون على الـصراط            ،)٣( «  الصراطِ علَى« :رواية
وقد ورد في حديث آخـر      .   األعمال   ووزنيوم القيامة ولكن هذا بعد الحشر والحساب        

                                         
 ٢٠٠-١٩٩/ ١٩ القرطبي تفسير )  ١(

  )٢٧٩٠(.  مسلم باب في البعث والنشور وصفة األرض يوم القيامة صحيح )  ٢(

  )٣١٥(   وَأن الْولَد مخْلُوقٌ ِمن ماِئِهما بياِن ِصفَِة مِني الرجِل، والْمرَأِةباب مسلم، صحيح )  ٣(



 

 )٣١٨٩(

شر الناس سيكون إلى الشام، فعن أبي ذر رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليـه        أن ح 
  .   )١(الشام أرض المحشر والمنشر: وسلم قال 
 اتضح من األدلة المذكورة أن الفصل بين أهل األديان يكون فـي الموقـف               وقد

M   q :وهو أرض المحشر وهذه األرض تكون غير التي نعيش فيها، قـال اهللا تعـالى              
 {  z  y  x   wv  u   t  s  rL )٤٨: إبراهيم(.  

 كون الشام أرض المحشر والمنشر كما في الحديث المذكور فأغلب الظن أنه             أما
قيل هذا باعتبار ما كان؛ ألن النصوص تـدل علـى حـدوث تغيـر وتبـدل األرض                  

  .  وغيرهاشجاروالسماوات وكل ما في األرض من الجبال والبحار واأل
  :ن أهل األديان الفصل بيزمان

 متى يكون الفصل بين أهل األديان ؟ فالجواب يوم القيامة وجاءت في صـفة               أما
¿  M   Ã  Â  Á  À :  تعـالى قـال هذ اليوم نصوص كثيرة من القرآن الكريم   

  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ   ÄL )٦: المجادلة(  M  J   I  H    G  FE  D     C  BL 
ــه(  M    »   º  ¹  ¸  ¶  µ À  ¿  ¾   ½       ¼L )١٠٤-١٠٢ :طــ
  ) ٤: المعارج(

كُنْتُ ِعنْد رسوِل اللَّـِه صـلَّى اُهللا        :  عِدي بن حاِتٍم رِضي اللَّه عنْه ، يقُوُل          وعن
 علَيِه وسلَّم ، فَجاءه رجالَِن َأحدهما يشْكُو العيلَةَ ، واآلخَر يشْكُو قَطْـع الـسِبيِل ، فَقَـالَ         

       لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسا  : " رَأمِبيلِ قَطْعفَِإنَّ:  الستَّـى    هِإلَّا قَِليٌل ، ح كلَيْأِتي عالَ ي 
ـ       : تَخْرج الِعير ِإلَى مكَّةَ ِبغَيِر خَِفيٍر، وَأما العيلَةُ        طُوفَ َأحتَّى يح ،ةَ الَ تَقُوماعالس فَِإن كُمد

ِبصدقَِتِه، الَ يِجد من يقْبلُها ِمنْه، ثُم لَيِقفَن َأحدكُم بين يدِي اللَِّه لَيس بينَه وبينَه ِحجاب والَ                 
      لَه قُولَنلَي ثُم ، لَه ِجمتَري انمجتَر :    قُولَنالًا ؟ فَلَيم ُأوِتك َألَم : لَى، ثُمِسـْل      بُأر َألَـم قُولَنلَي 

   قُولَنولًا ؟ فَلَيسر كلَى، فَ : ِإلَيبنْظُراِلِه فَـالَ     يِشم نع نْظُري ثُم ،ى ِإلَّا النَّاررِميِنِه فَالَ يي نع 
 ٍة، فَِإنرِبِشقِّ تَم لَوو النَّار كُمدَأح نتَِّقيفَلْي ،ى ِإلَّا النَّاررٍة يبٍة طَيفَِبكَِلم ِجدي ٢( "لَم( .  

                                         
وتفـرد المـصنِّفُ   ، حـديث صـحيح   :   األلبانيقال ،) ٣٩٦٥( البزار  مسند عبد اهللا بن الصامت        مسند )  ١(

وبالجملة ؛ فالحديث بشاهده وطريقـه األخـرى        : وهو ضعيف اإلسناد جدا ثم قال بعده      ، بإخراجه من هذا الوجه   
 ). ١/١٤  أحاديث فضائل الشام ودمشق ألبي الحسن علي بن محمد الربعيتخريج (.وي؛صحيح ق

 )١٤١٣ (الصدقة قبل الرد :  صحيح البخاري باب)  ٢(



– 

  )٣١٩٠(

 يتبين من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية هو أن الفصل يكـون بعـد              ومما
البعث والحشر وبعد عرض الخالئق وأعمال العباد على اهللا تعالى حينمـا يحاسـب اهللا               

   .واهللا أعلم . الكفار تقريعا وتوبيخا 



 

 )٣١٩١(

  ن أهل األديان كيفية الفصل بي: المبحث الخامس
  : إيتاء الصحف- ١

 أن كل ما يفعله اإلنسان من خير وشر ومن طاعة وذنب يكتبه المالئكـة               ومعناه
 M          T   S  R  Q  P  OL : بأنهم كراما كاتبين، قال اهللا تعـالى       وِصفوا الذين

  المالئكة وكّلهم اهللا مع كل إنسان يـسجلون عليـه كـل            فهؤالء) ١١ – ١٠: االنفطار(
  . شيء

 الصحيفة تعطى لكل إنسان يوم القيامة سواء كان مـسلماً أو كـافراً أمـا                 وهذه
M   n  :قال اهللا تعالى    . )١(المسلم فيؤتى كتابه بيمينه وأما الكافر فيؤتى كتابه بشماله        

  ¡            �      ~  }  |  {  z   y  x   w  v  u  ts  r  q  p   o
   ¤  £  ¢L  )١٤ – ١٣: اإلسراء( 
رب إنك قد قضيت    : الكافر يخرج له يوم القيامة الكتاب ؛ فيقول       :  السدي أنه قال   وعن

 {  ~      �            ¡  ¢  £  M : فيقـال  ،)٢(أنك لست بظالم للعبيد، فاجعلني أحاسب نفسي      
   ¤L )١٤ – ١٣: اإلســراء( M  T  S  R  Q  P  O     N   M   L  K  J

 Z  Y   X     W   V   U  f  e  d  c  b   a  `  _   ̂         ]  \  [ L 
   )١٢ – ٧: االنشقاق(

نوع            لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسكَتْ، فَقَاَل رفَب ِت النَّارا ذَكَراِئشَةَ، َأنَّها «:  عم
 هِليكُم يوم الِْقيامِة ؟ فَقَاَل صـلَّى اهللاُ       ذَكَرتُ النَّار فَبكَيتُ، فَهْل تَذْكُرون أَ     : قَالَتْ» يبِكيِك ؟ 

ِعنْد الِْميزاِن حتَّى يعلَـم َأيِخـفُّ       : َأما ِفي ثَلَاثَِة مواِطن فَلَا يذْكُر َأحد َأحدا         : "  وسلَّم علَيِه
حتَّى يعلَم َأين يقَع ِكتَابـه      } رءوا ِكتَاِبيه  اقْ هاُؤم{ِميزانُه  َأو يثْقُُل، وِعنْد الِْكتَاِب ِحين يقَاُل         

       اِط ِإذَا ورالـص ِعنْدِرِه ، واِء ظَهرو ِمن اِلِه َأمِفي ِشم ِميِنِه َأمَأِفي ي    يـرظَه نـيب ِضـع
نَّمه٣("ج( .  

                                         
 . ٢/٨٦١الحياة اآلخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار لغالب العواجي : ظرين) ١(

 . ٨٦٠/ ٢. الحياة اآلخرة لغالب العواجي" عن كتاب نقال)  ٢(

  ٢/٢٢٣ضعيف الترغيب والترهيب .  في ذكر الميزان  حكم األلباني بضعفه )٤٧٥٥( : أبي داود باب سنن)  ٣(



– 

  )٣١٩٢(

ما  ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن كل إنسان سيأخذ كتابه يوم القيامة إفقد  
باليمين وإما بالشمال، وهذا الكتاب يحوي كل ما فعله اإلنسان في الدنيا من خير 

  .  وشر
  : الحساب- ٢

الحساب تعريف اهللا عز وجل الخالئـق مقـادير         : "قال الثعلبي :  بالحساب المراد
                  :الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك، يدل على هـذا قولـه تعـالى              

 M  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿L )١()" ٦ : المجادلة( .   
 يعـدد علـى     -سبحانه–ومعناه أن الباري    : "  القرطبي في تعريف الحساب    وقال

  . )٢( الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة ، يعدد عليهم نعمة ثم يقابل البعض بالبعض
 فيهم، أعطاهم اهللا الكتـب؛       جمع اهللا الناس في الموقف، وأذن بفصل القضاء        فإذا

  . ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة
 مكان وكـل فرقـة مـن    ي حسابهم يمتاز كل فريق عن اآلخر، المؤمنون ف        وقبل

فإذا نصب كرسـي فـصل القـضاء، انمـاز          : " قال الحافظ بن كثير   . الكفار في مكان  
 وبقـي المؤمنـون عـن يمـين         الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال،       

: يـس ( M A  @    ?  >L :العرض، ومنهم من يكون بين يديه،   قال تعـالى     
٣(" )٥٩(.   

 كيفية الحساب فهو يكلم اهللا تعالى عباده في شأن أعمالهم، وكيفية مالهـا مـن     أما
ومن الناس من يكون حسابه سهالً يسيراً وهم المؤمنون         . )٤(الثواب وما عليها من عقاب    

M      N   M   L  K  J : قال تعالى . هم من يكون حسابه صعباً عسيراً وهم الكفار       ومن
   a  `  _   ̂         ]  \  [  Z  Y   X     W   V   U  T  S  R  Q  P  O

  f  e  d  c  bL )١٢ – ٧: االنشقاق (  
ـ          ومن  المبـشرون   شرة المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب، وهم األنبياء والع

  . جنة واألطفال وأولئك السبعون األلف الذين ورد النّص بأنهم ال يحاسبونبال

                                         
  ١٦٥/ ٢ األنوار لوامع )  ١(

  ٢٧١ للقرطبي التذكرة)  ٢(

  ٢/١١٠ النهايةالبداية و)  ٣(

  ١٦٥/ ٢لوامع األنوار : ينظر)  ٤(



 

 )٣١٩٣(

سبعون َألْفًا يدخُلُون الجنَّةَ ِبغَيِر ِحساٍب وقال بعد ذلك         «:  صلى اهللا عليه وسلم    قال
»بلَى رعو ،ونكْتَوالَ يو ،قُونتَرسالَ يو ،ونرتَطَيالَ ي الَِّذين مهكَّلُونتَوي ١(» ِهم(.  
  :هل الكفار يحاسبون يوم القيامة -٣

 ؟ هذه مسألة خالفية بين العلمـاء وفيـه قـوالن            مة يحاسبون يوم القيا   الكفار هل
  للعلماء وقد سئل شيخ اإلسالم بن تيمية رحمه اهللا هل الكفار يحاسبون أم ال ؟

  ، أصحاب أحمـد وغيـرهم  هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من    : " بقوله فأجاب
 والقاضي أبـو     ،  وأبو الحسن التميمي    ،  أبو بكر عبد العزيز     :  إنهم ال يحاسبون    :فممن قال 

،   حفص البرمكي مـن أصـحاب أحمـد   أبو  :  يحاسبونإنهم :  وممن قال .  وغيرهم  ، يعلى
  أن الحساب يراد به عـرض       :وفصل الخطاب . وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي     

ـ  فإن  .  ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات      ، أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها       د أري
   أريد المعنى الثاني   وإن  .  فال ريب أنهم يحاسبون بهذا االعتبار       ، بالحساب المعنى األول    

 فهـذا خطـأ       ،  فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حـسنات يـستحقون بهـا الجنـة                ،
 عقـاب    فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من    ، ريد أنهم يتفاوتون في العقاب       أ وإن  . ظاهر

 كما أن أبا طالب أخف عـذابا         ، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب        ،من قَلَّتْ سيئاته  
!  "       #  $  %  &  '  )  (   *  M    :من أبي لهب، وقال تعـالى     

  -  ,  +L )وقال تعـالى  ) ٨٨: النحل :    M "  ! %  $  #  L 
 فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثـرة              ،  دركَات والنار (٣٧: التوبة(

    )٢( ".   ال ألجل دخولهم الجنة ،سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب
وأما الكفار فال يحاسبون محاسبة من توزن حسناته        : "( أيضا في الواسطية   وقال 
 عليها ويقـررون    فيوقفون، فإنه ال حسنات لهم ، ولكن تعد أعمالهم وتحصى ،            وسيئاته

   )٣()". ويجزون بهاابه
  : الجزاء- ٤

 يوم القيامة عبارة عن جزاء الناس على أعمالهم ويكون الجزاء من جنس             الجزاء
العمل، فيجزى المرء نوع ومقدار ما عمل به في الـدنيا مـن خيـر وشـر، فيجـزى                 

                                         
  )٥٧٥٢(من لم يرق :  البخاري بابصحيح)  ١(

 ٤/٣٠٦: الفتاوى )  ٢(

  ١٥٣ العقيدة الواسطية للعالمة محمد بن ابراهيم ص شرح )  ٣(



– 

  )٣١٩٤(

قهم والكفار بكفرهم والمشركون بشركهم، والمؤمنون بإيمـانهم والعـصاة          المنافقون بنفا 
M  i  h  g  :قال اهللا تعـالى   . بمعصيتهم والخائنون بخيانتهم والزناة بزناهم وهكذا     

  w  v  u      t  s  r   q  p  o  nm  l  k  jL )١٦١: آل عمــــران            (
 M  Ö  Õ       Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  Í   Ú   Ù             Ø   ×              "  !

  )     (  '  &%  $  #L )١٢٦ – ١٢٤: طه( .  
 الكافر أعمى جزاء من جنس العمل؛ ألنه كان في الدنيا قلبه أعمى عـن               ويحشر

  . )١(اإليمان، وبصره مفتوح على الشهوات فجازاه اهللا بأن سلب بصره يوم القيامة
 بكماً وصماً؛ ألنهم كانوا ال ينطقون       - إلى العمي  ةإضاف- يحشرون أيضاً    والكفار

 اهللا يجـازيهم بالحق واإليمان، في الدنيا وال يسمعون ما يأمرهم اهللا به من اتباع سبيله، ف            
M   9  87   6  5  4  3  2  1  0 : كما قال تعـالى    ،)٢(بذلك الجزاء 

 ?  >  =  <  ;:L )٩٧: اإلسراء.(  
 اهللا  قـال  ، الجزاء وال يظلم أحداً ولو مثقـال ذرة         عدل اهللا تعالى التام في     ويظهر

                M/  .  -      ,  +*  )  (  '&  %  $           #  "  !L  :تعــــــالى
  ) ١٧: غافر(
   الميزان - ٥ 

 بالميزان الميزان الحقيقي، له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، خيرهـا      المراد
ويدل على ذلك قولـه     . )٣( القضاء صللق في موقف ف    أعمال الخ  ديروشرها إلظهار مقا  

ــالى M    u  t  s  r   q   p  o  n  m  l  kj  i  h :تع
  }  |        {  z  y   x  w  vL )ــراف :  ;      M ) ٩ – ٨: األع

   N  M  LK  J  I  H  G  F   E  D  CB  A  @  ?  >      =  <
   OL )ِن    : " يه وسلم   ، وقوله صلى اهللا عل    )٤٧: األنبياءمحتَاِن ِإلَى الرِبيبتَاِن حكَِلم

               سبحان اللَّـِه وِبحمـِدِه ، سـبحان اللَّـِه          : ، خَِفيفَتَاِن علَى اللِّساِن ، ثَِقيلَتَاِن ِفي الِميزاِن         
  .)٤(" العِظيِم 

                                         
 .١٠٣٢الحياة اآلخرة لغالب العواجي : ينظر) ١(

 .المرجع السابق: ينظر) ٢(

 . ١٠٨٥المرجع السابق ) ٣(

 )٧٥٦٣. (قول اهللا تعالى ونضع الموازين القسط :  البخاري بابصحيح)  ٤(



 

 )٣١٩٥(

: ألة، فبعضهم يقـول  الذي يوزن في الميزان ؟ اختلف أهل العلم في هذه المس       وما
وقد جمع يبنها ابن كثيـر     . يوزن العمل وقيل توزن صحف األعمال     : يوزن العامل وقيل  
بأن يكون ذلك كلـه صـحيحا،       : وقد يمكن الجمع بين هذه اآلثار     : " رحمه اهللا في قوله   

  . )١( فتارة توزن األعمال وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها 
ما ورد في الكتاب والسنة وقد أجمع العلماء على ذلك           بالميزان واجب ك   واإليمان

  . وال يلتفت إلى قول من أنكره أو تأوله
 القول في هل الميزان يكون واحدا يوم القيامة أم موازين متعـددة، فـاختلف               أما

يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحـد يـوزن          :  فقيل ،)٢( في ذلك  اءوجهات العلم 
  .  أعمالهبكل ميزان منها صنف من

  .  ميزاناً واحداً عبر عنه بلفظ الجمعنيمكن أن يكو: وقيل
  . جمع موزون أي األعمال الموزونة، ال جمع ميزان: إن المراد بالموازين: وقيل

بـأن  : وقد يمكن الجمع بين هذه اآلثـار      (  هو قول ابن كثير رحمه اهللا        والراجح
               زن محالهـا، وتـارة يـوزن     يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن األعمال وتـارة تـو          

  . )٣() فاعلها 
  :هل توزن أعمال الكفار

إنهـا ال تـوزن أصـالً، وال حاجـة          :  العلماء فيها، فمن العلماء من قال      اختلف
M  F  E  D      C  B :ألن الكفار ليس لهم أعمال تـوزن، واهللا يقـول         : لوزنها، قالوا 

 J  I   H  GL )مت هباء منثوراً، فال يـستفيد الكـافر         فما دا  ،)٢٣: الفرقان
ومن العلمـاء مـن     . منها شيئاً، فما الذي يوزن، كله سيئات فهو يقحم في النار مباشرة           

إنها توزن وإن لم يكن له شيء من الحسنات إال أن سيئات الكفار تختلف ويختلـف    : قال
عقوبـة أشـد،    لهالناس فيها، فمن الناس من سيئاته أعظم وأكبر من غيره ، فهذا يجعل        

  . )٤( ومن الكفار من تكون عقوبته أقل

                                         
  ٢٠٢/ ٤القرآن العظيم  تفسير )  ١(

  ٣٢٠ صالتذكرة: ينظر)   ٢(

 . ٢٠٢/ ٤ تفسير القرآن العظيم )  ٣(

 . ٦/ ١٥شرح المية ابن تيمية : ينظر)   ٤(



– 

  )٣١٩٦(

إنما توزن أعمال المؤمن المتقي إلظهار فـضله، كمـا تـوزن            : " القرطبي قال
أعمال الكافر لخزيه وذلّه ، فإن أعماله توزن تبكيتا له على فراغه وخلوه عن كل خير،                

تزيينـاً ألمـره    وكذلك توزن أعمال المتقي تحسينا لحاله، وإشارة لخلوه من كل شر، و           
  .)١( " ادعلى رؤوس األشه

{  M   لقوله تعالى  ا،والحق أن الكفار ال يقيم اهللا تعالى لهم وزنً        : "السفاريني وقال
  £   ¢  ¡  �  ~L )٢(  ")١٠٥: الكهف(.  

إن الوزن للمؤمنين خاصـة ألنـه       : لكن يقول بعض العلماء   : " رشيد رضا  ويقول
: ، قـال  )١٠٥: الكهـف ( چ  £   ¢  ¡  �  ~  { چ :تعالى قال في الكفـار    

  . )٣(" أنه ال يكون لهم قيمة وال قدر:  اآلخرون بأن معناه وأجاب
 في المسألة أن هذا االختالف ليس اختالف تضاد بل اخـتالف تنـوع،              والراجح

 M  £   ¢  ¡  �  ~  }L  :فمن قال ال توزن أعمال الكفار فنظروا إلى قول اهللا تعـالى      
ال توزن فنظروا إلى معنى اآلية وفهموا أن ألعمـالهم ال تكـون       ومن ق ) ١٠٥: الكهف(

  .قيمة وال قدر
   الصراط-  ٦ 

 مـن   الشعر وأحـد ن م   المراد بالصراط أنه جسر ممدود على متن جهنم، أدقُّ   
  . )٤(السيف يعبره الخالئق بقدر أعمالهم

ـ ،)٥(الصراط جسر جهنم: باب: بوب البخاري إلثباته بقوله  وقد  حجـر ن  وقال اب
  . )٦("أي الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة "

 من المسائل الغيبية التي يجب اإليمان بها كما ورد في الكتاب والـسنة            والصراط
  . بدون اللجوء إلى التأويالت، ألنه ثابت من الكتاب والسنة

                                         
 . ٣١٥التذكرة : ينظر)   ١(

 .٢/١٨٥ األنوار لوامع)   ٢(

  . ٨/٣٢٠ تفسير المنار لرشيد رضا  ) ٣(
  ٤٠٦/ ١١ الباري فتح)   ٣(
    ١/٤٣٠مسلم  شرح النووي ل) ٤(

 . ٣٠تكملة شرح الصدر : ينظر) ٤(

 .٨/١١٧صحيح البخاري ) ٥(

 .٤٤٦/ ١١فتح البابري ) ٦(



 

 )٣١٩٧(

 M           e  dc   b  a  `  k  j  i  h      g  f  : الكتاب، فقال اهللا تعالى    أما
  r   q     p    o    n  m  lL )٧٢ – ٧١: مريم  (  

 بالمرور في اآلية المرور على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم،            والمراد
  . )١(فيقع فيها أهلها وينجو اآلخرون

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صـلى               
فَـَأكُون  : " قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم"  ويضرب ِجسر جهنَّم  : اهللا عليه وسلم    

وِبِه كَالِليب ِمثُْل شَوِك السعداِن ،      . اللَّهم سلِّم سلِّم    : َأوَل من يِجيز، ودعاء الرسِل يومِئٍذ       
   الس كشَو تُمَأيا راِن ؟   َأمدوَل اللَِّه ، قَاَل       : قَالُوا  " عسا رلَى ياِن    : " بدعِك السا ِمثُْل شَوفَِإنَّه

     رقَد لَمعا الَ يَأنَّه رِلِه ،             ، غَيمقُ ِبعوبالم مِمنْه ، اِلِهممِبَأع فَتَخْطَفُ النَّاس ، ا ِإلَّا اللَّهِعظَِمه
  . )٢( ، ثُم ينْجو وِمنْهم المخَردُل

  :هل الكفار يمرون على الصراط
  : ين العلماء في هذه المسألة إلى فريقاختلف
 من يذهب إلى أن بعض الخلق ال يمر عليه تشريفاً لهم كاألنبياء، أو إهانـة        فمنهم

لهم وتعذيباً، كعتاة الكفار والمشركين؛ بل يذهب بهم مباشرة إلـى النـار قبـل وضـع                 
  .)٣(الصراط
  .  من يذهب إلى أن الجميع بشمول الكفار والمنافقين يمرون على الصراطمنهمو

 ابن حجر إلى أن بعض الكفار ال يمرون عليه؛ بل يقذفون في النار قبـل                وأشار
 الكفار بعضهم ال جميعهم، ويكون مـرور الكفـار          عتاة ولعل مراده    ،)٤(وضع الصراط 

  .)٥(اآلخرين على الصراط زيادة في تعذيبهم 

                                         
 ) .٥٨/ ١٦( مسلم للنووي شرح  )١(

 )٦٥٧٣( الصراط جسر جهنم :  البخاري بابصحيح  )٢(

  ١٢٨٧/ ٣ اآلخرة لغالب العواجي الحياة: ينظر   )٣(

  ٤٥٢/ ١١ الباري فتح   )٤(

 . ١٢٨٧الحياة اآلخرة : رينظ)  ٥(



– 

  )٣١٩٨(

يمر عليه جميع العباد ، مكلفهم وغيـرهم ، ذكـورهم وإنـاثهم ،              : "  البرديسي قالو
سعيدهم وشقيهم ، فدخل األنبياء والـصديقون ، والعـارفون ، والـشهداء ، والـصالحون ،      

  .)١(" والمرتابون ،  والمنافقون، والمسلمون
وإنمـا  فأما المشركون فإنهم ال يمرون على الصراط،        : "  ابن رجب الحنبلي   وقال

   . )٢(يقعون في النار قبل وضع الصراط 
والذي يدل عليه الكتاب والسنة وهو      .  أقوال العلماء فيمن يمر على الصراط      وهذه

أن الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون والمنافقون، أما الكفار فيساقون إلى جهـنم              
 وأمـا فال عمل لهـم،   الناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم أما الكفار   ألنمباشرة؛  

M   B  A  @  ?  >       =  <  ;  :  9 :المنافقون فجاء النص عـنهم      
    G  F  E   D   CL) ١٣: الحديد.(    

 : براءة المعبودين من عابديهم
 الكفار والمشركون يعبدون من دون اهللا ويستغيثون به ويظنون أنه حق، وهـم    أن

برأ من عابديها يوم القيامـة، فتتبـرأ المالئكـة          ال يعرفون أن هذه المعبودات الباطلة تت      
والرؤساء والعلماء واألصنام واألشجار والنجوم والكواكب ممن عبدوها من دون           والجن 

  . اهللا
 تعالى تصويرا دقيقا ما سيكون يوم القيامة بين العابدين والمعبـودين،            اهللا فصور

 المعبودين ال يغنون عنهم شيًئا، بـل         وأن ،وبين األتْباع والمتبوعين من التبرؤ والمعاداة     
  مثل قوله تعـالى    وذلكيتبرؤون من جميع ما فعلوا لهم من أنواع العبادات والقروبات،           

 M  }  |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o
  ³  ²  ±°  ¯  ®   ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤        £  ¢   ¡   �  ~

  ¶  µ  ´ ﴾)١٦٧ – ١٦٥: البقرة(  
  بیان أن العاقبة ألھل دین اإلسالم 

 فيما سبق أن اهللا تعالى سيفصل بين أهل األديان يوم القيامة علـى رؤوس               ذكرنا وقد
األشهاد، فالكفار سيلقون سوء عاقبة ما فعلو في الدنيا من الظلم والعدوان والشرك واإللحـاد               

 سيلقون حسن عاقبة مـا عملـوا      قين على حين أن المؤمنين والمتّ     ،فيدخلون النار خالدين فيها   
                                         

 .  ١٢٨٨" الحياة اآلخرة" عن كتاب نقال   )١( 
  ٤٢١ من النار البن رجب ص التخويف   )٢( 



 

 )٣١٩٩(

في الدنيا من اإليمان باهللا تعالى واألعمال الصالحة، فسيتمتعون بكل أنواع الـنعم والفـضل               
 فيهـا كـل     ، الجنة ويدخلون  فيتمتعون بشفاعة النبي صلى اهللا عليه وسلم وشرب ماء الكوثر         

القيامة هي رؤية وجـه     شيء من أنواع النعم ورفاهية البال، وأكبر نعمة تكون للمؤمنين يوم            
"  #  $  %&  '  )  (  *   +     M:اهللا تعالى بدون واسطة  قـال اهللا تعـالى         

 4  3  2  10  /  .  -,L )٢٦: يونس(  .  
 فـي كثيـر مـن       مؤمنين حسن عاقبة ال   قابله اهللا تعالى سوء عاقبة الكفار و      وذكر
      M Ã  Â  Á  À  ¿  ¾      ½  ¼   Å  Ä :قال اهللا تعالى  : اآليات منها 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  ÆL )٢٢٧: راءــالـــشع(  M 8 7  ¯
  Ã    Â  Á  À  ¿ ¾  ½   ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °

   ÄL .  



– 

  )٣٢٠٠(

  المقارنة بين أهل األديان في الفصل يوم القيامة : المبحث السادس
ـ      في فيما سبق لعقيدة المسلمين      عرضنا ان المـسلمين     اليوم اآلخر وخاصـة إيم

بمحاسبة اهللا تعالى وفصله وقضاءه بين أهل األديان بالعدل وأثبتنا بنـصوص الكتـاب              
والسنّة أن وقوع يوم القيامة حق، ال ريب فيه، وأن المعبودات الباطلة التي يعبدونها من               

  . دون اهللا سيتبرؤون منهم ومن شركهم بل ويشهدون عليهم على خالف ظنهم
 األديان الخمسة اليهود والنصارى والمجـوس والـصابئة          أصحاب  حين أن  على

والمشركون، عقيدتهم حول اليوم اآلخر التقوم على الحق، بل هي وضعية من أنفـسهم؛          
ألن كتبهم الدينية حرفت، وفيها من الرطب واليابس والحق والباطل شيء كثيـر، كمـا               

تعالى بين النـاس وحـسابه   الحظنا أن اليهود يؤمنون باليوم اآلخر ويعتقدون بفصل اهللا     
وجزاءه ودخول الناس الجنة والنار إال أنهم يعتقدون علوهم وفضلهم على جميع النـاس              

 فيحسبون أنهم لن يدخلوا النار إال أياما معدودة، وأن لهم اآلخـرة             ،حتى في اليوم اآلخر   
 M ¥   ¤       £  ¢  ¡L: خالصة من دون الناس وقـد كـذبهم اهللا تعـالى بقولـه            

  ) ٦: جمعةال(
 النصارى فهم يعتقدون باليوم اآلخر ووقوع يوم القيامة والمحاسبة والفـصل            وأما
 تحت حكم المسيح عليه السالم وسلطته وهو        يكون يزعمون أن كل ذلك      ولكنهموالجزاء  

الذي يتولى محاسبة الناس والقضاء والفصل يبن أهل األديان، وهذه العقيدة تنـشق مـن      
 وهـو الـذي     ، هـو اهللا   فالمـسيح  -أعاذنا اهللا منها  -مسيح هو اهللا    عقيدتهم الفاسدة أن ال   

سيتولى جميع األمور التي تحدث في اآلخرة على حسب وزعمهم، وليس األمـر كمـا               
 ،)١٦: غـافر ( M     Ð   Ï  Î  ÍÌ    Ë     ÊL يظنون بل األمر كله يكون هللا تعـالى       

ألنبياء اآلخرين، يخـافون مـن      ويكون حال المسيح عليه السالم يوم  القيامة مثل حال ا          
   .  عظمة اهللا وقدرته

 المجوس فهم يؤمنون باليوم اآلخر وقيام الساعة والحشر والفصل بين األديان            أما
والعقاب والجزاء والجنة والنار، غير أنهم يعتقدون أن الشقاء والسعادة والسوء والنعـيم             

روح في اليـوم اآلخـر، يتعـذّب     الب أنه كما تتعذّتلحق بالروح فقط ال بالجسد، والحقُّ    
  ـ       .  سواء الجسد على حد  مـن الـوثنيين   المفعقيدة المجوس أقـرب العقيـدة إلـى اإلس

  . نوالصابئي



 

 )٣٢٠١(

 الصابئون فهم يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وفصل اهللا وقضاءه بين أهل األديان             أما
ا ثم يفرقـون    والحساب والعقاب والجنة والنار ولكنهم ال يقرون بقيام األجسام بعد وفاته          

  .بين النفس والروح، فالنفس هي التي تحاسب أمام اهللا على ما عملت من قبل
 المشركون فهم ال يعتقدون بيوم القيامة أساسا ولكن ما يعتقدونه بمـا يحـدث               أما

بعد الموت مع الروح فقط ال بالجسم، مثل الرجم بالغيب، ليس من وراءه أية حقيقة وال                
وح اإلنسان بعد الموت تحل بالطيور أو الحيـوان، إن كـان             أن ر  عتقدونصدق، فهم ي  

اإلنسان آثما ظالما تحل في جسم الحيوان أو الطير القبيح مثل القرد والبـوم، وإن كـان     
 تحل في جسم الحيوان أو الطير الجيد مثل الببغـاء والعـصفور والثـور               ، محسنا يباط

تناسخ أو تجـوال الـروح التـي    والغنم، وهذ ما يسمى في االصطالح عقيدة الحلول وال      
 أعاذنـا –تتعدى إلى بعض الفرق المنتسبة إلى اإلسالم مثل الصوفية والشيعة والرافضة            

  .     من ذلك-اهللا



– 

  )٣٢٠٢(

  الخاتمة
 هللا رب العالمين والصالة والسالم على النبي المبعـوث رحمـة للعـالمين           الحمد

  وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، 
 اهللا تعالى أمـام النـاس   وينزل ، القيامة حقوم ي عرضنا فيما مضى أن وقوع   فقد

 بينهم بالحق فيما هم فيه يختلفون في هذه الدنيا، وكـل فريـق مـن المـسلمين                  ليفصل
واليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين والكفار يدعي أنه علـى الحـق،             

كـن أن يكـون     وعند كل فريق األدلة والبراهين إلثبات هذا الدعوى، ولكن هل من المم           
كل هؤالء مع اختالفهم على الحق ؟ أم أن هناك دين واحد يقوم على الحق والبقية على                 

  . الباطل ؟ وهذا سيتضح إن شاء اهللا يوم القيامة حينما يفصل اهللا بينهم بالحق
 التي تقع في اليوم اآلخر، مثل البعث والحـشر والمحاسـبة والميـزان              واألمور

 يجب اإليمان بهـا لكـل مـؤمن         لغيبية،والنار من المسائل ا   والصراط والورود والجنة    
ومسلم من غير زيادة وال نقصان  وال يجوز إعمال العقل فيها وال التـأويالت البـاردة؛    

 إيمـانهم   زلزل ينتسب إلى اإلسالم يت    ممنولكن مع ذلك نجد     . ألنها ثابتة بالكتاب والسنة   
بأن ال حساب وال حشر، وأنكـرت  في بعض أمور اآلخرة، فالرافضة والمعتزلة زعمت   

. ال يمكن العبور عليه، وإن أمكن؛ فهـو تعـذيب للمـؤمنين           : المعتزلة الصراط، وقالوا  
وأنكرت الخوارج مع فرقة من المعتزلة الحوض  .  

 هؤالء حاولوا فهم حكمة هذه األمور ولكن لم يستطيعوا فأنكروهـا، وهـذا              وكل
 فيـستنتجوا حكمتهـا، وإنمـا       الءينزلها هؤ ليس من اإلسالم في شيء؛ ألن الشريعة لم         

  .   أنزلها من خلق هؤالء المنكرين وخلق كل شيء في األرض والسماء
  : وقد توصلت في دراسة هذا البحث إلى التوصيات والنتائج التالية ... وهذا
أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي يضمن الفالح والنجاح لإلنسان في الـدنيا      : أوال

ى حين أن األديان األخرى، وإن كان يتمتع صاحبها بالـسعادة فـي الـدنيا    واآلخرة، عل 
اولكن سيعود خائبفي اآلخرةا خاسر  .  

هذا البحث يدعو أصحاب الديانات األخرى إلى أن يبحثوا عن الدين الحـق        : ثانيا
 لكـيال يعـضوا علـى أيـديهم         ، من أوقاتهم في تحصيل الدين الصحيح      اويصرفوا شيئً 
  .  تفريطهم في اآلخرةويندموا على



 

 )٣٢٠٣(

هذا البحث يؤكد على المسلمين رجاال ونـساء جماعـات وفـرادى تبليـغ         : ثالثا
 خاللها توضيح عقائد اإلسالم حول اليوم       ومن رسالته إلى غير المسلمين،      ونشراإلسالم  

  . ألن الحق معهم، فيبلغوه إلى من ليس لديه حق؛اآلخر أمام أصحاب الديانات األخرى
 ىلبحث يوصي المسلمين إلى دراسة عقائد أصحاب الديانات األخـر         هذا ا : رابعا

حول اليوم اآلخر والموازنة بينها وبين عقائد اإلسـالم ومـن ثـم ترجيحهـا باألدلـة                 
  . والبراهين ثم تبليغها إلى أصحاب مذاهب العالم

إنشاء لجنة خاصة في الجامعات اإلسالمية ومراكز البحوث والدراسات،         : خامسا
ئد األديان حول اليوم اآلخر دراسة جادة ومن خاللها نشر العقيدة اإلسـالمية             تدرس عقا 

  . الصافية حول اليوم اآلخر
  .  تسليما كثيرا سلم محمد وعلى آله وصحبه ونا وصلى اهللا على نبي

  



– 

  )٣٢٠٤(

  فهرس المصادر والمراجع
مناهج جامعـة المدينـة العالميـة       :  تأليف GUSU٥١٠٣:  الوضعية كود المادة   األديان .١

 . جامعة المدينة العالمية: الناشر
مناهج جامعـة المدينـة العالميـة       :  تأليف GUSU٥٠٥٣:  والمذاهب كود المادة   األديان .٢

  ،جامعة المدينة العالمية: الناشر
 ، العصرية للطباعـة والنـشر     المكتبة ، محمد محمد الصالَّبي   لعلي ، باليوم اآلخر  اإليمان .٣

 . م٢٠١٠: األولىالطبعة 
: المتوفى( الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي           بيالمؤلف أل  العلوم   بحر .٤

الشيخ على محمد عوض، والشيخ عـادل أحمـد، والـدكتور    :  تحقيق وتعليق  ،)هـ٣٧٣
 . هـ١٤١٣ ى لبنان، الطبعة األول-روتزكريا عبد المجيد، دار الكتب العلمية بي

ـ ٧٧٤: المتـوفى   (ي البـصري     بن عمر بن كثير القرش     سماعيل والنهاي إل  البداية .٥ )  هـ
 . ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ دار إحياء التراث العربي الطبعة األولى ،علي شيري: المحقق

بعـد  : المتوفى( بن واضح اليعقوبي     وهب بن إسحاق بن جعفر بن       ألحمد اليعقوبي   تاريخ .٦
 . هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة األولى، : الناشر) هـ٢٩٢

 الدين عبد الرحمن بـن أحمـد بـن     زين ل ، والتعريف بحال دار البوار     من النار  التخويف .٧
بشير محمد عيون مكتبة المؤيـد  : تحقيق) هـ٧٩٥: المتوفى  (رجب بن الحسن، الحنبلي     

 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٩ دمشق الطبعة الثانية – الطائف، دار البيان –
بن أبي بكر بن فـرح   عبد اهللا محمد بن أحمد    ألبي بأحوال الموتى وأمور اآلخرة      التذكرة .٨

الصادق بن محمد   : سةتحقيق ودرا ) هـ  ٦٧١: المتوفى(األنصاري شمس الدين القرطبي     
 . هـ١٤٢٥ دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة األولى، مكتبة ،بن إبراهيم

 العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا المنذري         عبد ل ، والترهيب من الحديث الشريف    الترغيب .٩
 بيروت  الطبعـة     – الكتب العلمية    دار ،إبراهيم شمس الدين  : تحقيق) هـ٦٥٦: ىالمتوف(

 .    هـ١٤١٧األولى ، 
 دار ،)هـ١٤٢١: المتوفى   (، بن صالح بن محمد العثيمين     محمد ل ، الفاتحة والبقرة  تفسير .١٠

 .هـ١٤٢٣األولى، : ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة
 الهيئة ،)هـ ١٣٥٤: المتوفى(بن علي رضا بن محمد شمس الدين      رشيد   لمحمد ر، المنا تفسير .١١

 .  م١٩٩٠: المصرية العامة للكتاب سنة النشر



 

 )٣٢٠٥(

: المتـوفى  ( الرحمن بـن ناصـر الـسعدي     لعبد ، الكريم الرحمن في تفسير كالم     تيسير .١٢
 . هـ١٤٢٠ الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة،عبد الرحمن بن معال: تحقيق) هـ١٣٧٦

 بن جرير بن يزيد بن كثير أبـو جعفـر الطبـري             محمد ل ،في تأويل القرآن   البيان   جامع .١٣
 األولـى ،    الطبعـة  ، الرسـالة  مؤسسة ،أحمد محمد شاكر  : تحقيق) هـ٣١٠: المتوفى  (

 .هـ١٤٢٠
 المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وسـننه                الجامع .١٤

 دار  ،محمد زهير بـن ناصـر     :  تحقيق ،اري بن إسماعيل أبو عبداهللا البخ     لمحمد ،وأيامه
 .هـ١٤٢٢طوق النجاة الطبعة األولى 

 عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح األنـصاري             بو أل ، ألحكام القرآن  الجامع .١٥
أحمد البردوني وإبـراهيم    : تحقيق) هـ٦٧١: المتوفى  (الخزرجي شمس الدين القرطبي     

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤هرة  الطبعة الثانية،  القا–دار الكتب المصرية : أطفيش الناشر
 اإلمامين ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود تاليف سميرة عبد اهللا بكر               جهود .١٦

 .  م١٩٩٧البناني، الطبعة 
 الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم     تقي ل، الصحيح لمن بدل دين المسيح الجواب .١٧

علـي بـن    : تحقيق) هـ٧٢٨: المتوفى  (لدمشقي   تيمية الحراني الحنبلي ا    ابن ب المعروف
/ هــ  ١٤١٩ الثانيـة،   الطبعة ، عبد العزيز بن إبراهيم دار العاصمة، السعودية       -حسن  
 . م١٩٩٩

غالب العـواجي المكتبـة     .د:  اآلخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار تأليف          الحياة .١٨
 .  هـ١٤٢١العصرية الذهبية جدة، الطبعة الثانية 

 الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحنبلـي               تقي ل ،لى المنطقيين  ع الرد .١٩
 . دار المعرفة ، بيروت ، لبنان،)هـ٧٢٨: المتوفى (الدمشقي 

: المحقـق ) هـ٢٧٥: المتوفى( داود سليمان بن األشعث السِجستاني       بي أل ، أبي دود  سنن .٢٠
 . بيروت–ا  المكتبة العصرية ، صيد، الحميدبدمحمد محيي الدين ع

 بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي ، أبو عيسى             محمد ل ، الترمذي سنن .٢١
) ٣جـ  (أحمد محمد شاكر  ومحمد فؤاد عبد الباقي       :تحقيق وتعليق )  هـ٢٧٩: المتوفى  (

 مصر الطبعـة الثانيـة       – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي        ،وإبراهيم عطوة 
 . هـ١٣٩٥



– 

  )٣٢٠٦(

الطبعـة الثانيـة   ). ١٣٨٩: المتـوفي ( ة الواسطية للعالمة محمد بن ابراهيم        العقيد شرح . ٢٢
 .  هـ١٤٢٨

 صوتية قـام    وسدر:  بن سعود بن فهد العيد مصدر الكتاب       عمر ل ، المية ابن تيمية   شرح . ٢٣
     http://www.islamweb.net.بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 

 .م٢٠٠١كابي للنشر والتوزيع  دار ر،علي عبد الوهاب:  تأليف الدكتورالصابئة .٢٤
 تيميـة  بـن  الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم        تقي ل ، الكبرى البن تيمية   الفتاوى .٢٥

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية الطبعة األولى، ) هـ٧٢٨: المتوفى(
 بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالني    ألحمد ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري    .٢٦

 .١٣٧٩ بيروت ، –عرفة الشافعي دار الم
)    هـ١٢٥٠: المتوفى( بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني           محمد ل ، القدير فتح .٢٧

 .هـ١٤١٤ - دمشق، بيروت الطبعة األولى – كثير، دار الكلم الطيب ابن دار
المتوفى ( محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي           ألبي في الملل واألهواء     الفصل .٢٨

 . القاهرة–مكتبة الخانجي : الناشر ) ـه٤٥٦: 
 : متـوفى ال( الدين أبو طاهر محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادى           مجد ل ، المحيط القاموس .٢٩

محمـد نعـيم     : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة بإشـراف        : تحقيق) هـ٨١٧
 نة،الثام لبنان  الطبعة     –العرقسوسي مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت        

 . هـ١٤٢٦
 المقدس أي كتب العهد القديم والعهد الجديد، دار الكتاب المقـدس فـي الـشرق                الكتاب .٣٠

  . األوسط
 ابن منظور األنـصاري الرويفعـى       لدين ا جمال بن مكرم بن على      محمد ل ، العرب لسان .٣١

 .هـ١٤١٤ - بيروت الطبعة الثالثة –دار صادر : الناشر) هـ٧١١: المتوفى (اإلفريقى 
 العون محمد بن أحمـد      ي الدين، أب  لشمسنوار البهية وسواطع األسرار األثرية       األ لوامع .٣٢

 ، الثانيـة  عـة  دمـشق الطب   ، الخافقين مؤسسة ،)هـ١١٨٨: المتوفى(بن سالم السفاريني    
 .  هـ١٤٠٢

: تحقيق] هـ٤٥٨: ت  [ الحسن علي بن إسماعيل المرسي       بي أل ، والمحيط األعظم  المحكم .٣٣
 - هــ    ١٤٢١ بيـروت الطبعـة األولـى،        –ب العلمية    الكت دار ،عبد الحميد هنداوي  

 .  م٢٠٠٠



 

 )٣٢٠٧(

 دار القـرآن    ، علي الصابوني  محمد:  كثير اختصار وتحقيق   بن تفسير بن كثير ال    مختصر .٣٤
 .  م١٩٨١ - هـ ١٤٠٢ لبنان ، الطبعة السابعة ، –الكريم، بيروت 

 الطبعـة   دار اعتـصام، ، التلمودية اليهودية الصهيونية، تأليف أنور الجنـدي  المخططات .٣٥
 .  م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧الثانية 

: المتـوفى    (ني عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيبا        بي أل ، اإلمام أحمد بن حنبل    مسند .٣٦
األولى ،  :  عادل مرشد، مؤسسة الرسالة  الطبعة        - األرنؤوط   شعيب: تحقيق) هـ٢٤١

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١
 اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول        المسند .٣٧

محمـد  : تحقيق) هـ٢٦١: المتوفى  ( بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        لمسلم
 .  بيروت– دار إحياء التراث العربي ي،فؤاد عبد الباق

 عبد الرحمن محمـد ناصـر الـدين         ألبي التنوير على صحيح الجامع الصغير       مصابيح .٣٨
 .  المكتب اإلسالمي: الناشر ،)هـ١٤٢٠: المتوفى(األلبان 

: المتوفى  ( الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني            بي أل ، والنحل الملل .٣٩
 .   الناشر مؤسسة الحلبي،)هـ٥٤٨

 زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي  ألبي شرح صحيح مسلم بن الحجاج       المنهاج .٤٠
 .   هـ١٣٩٢لطبعة الثانية ،  بيروت ا– دار إحياء التراث العربي ،)هـ٦٧٦: المتوفى(

مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علـوي بـن عبـد         :  الملل واألديان إعداد   موسوعة .٤١
 .  dorar.netموقع الدرر السنية على اإلنترنت  : القادر السقاف  الناشر



– 

  )٣٢٠٨(
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 :الملخص
  - في األدب النسوي -

  صورة األم في القصة القصيرة
  عند القاصات السعوديات

عرضت الدراسة المالمح األساسية لصورة األم في أدب القصة القصيرة عند القاصـات   
 .السعوديات

مشكلة الدراسة في تلمس مالمح صورة األم في ضوء التحـوالت االجتماعيـة              وتتحدد
المالمح الذهنيـة المتوارثـة لـألم     ) أدبياً(بقت الصورة النهائية  لألم  وهل طا .المعاصرة

  كمفهوم رفيع وموقَر؟
  .واعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على منهج التحليل االستقرائي

وتنوعـت الـصور   ). تسع قصص( وقد قامت الباحثة بتخصيص مجموعة من القصص    
وخصصت الدراسة لكـل  .قعية لألممن أجل الوقوف على الصورة الوا     .من قصة ألخرى  

  .ضمنية وفنية:قصة رؤيتين
  :أبرز النتائج التي خلُصت إليها الدراسة

قصص للبوح الوجداني وقصص لعرض     : انقسام القصص إلى نوعين أساسيين     - ١
  . القضايا االجتماعية 

التداخل بين آراء القاصة نفسها  وبـين آراء         / برز في بعض القصص الخلط       - ٢
 .شخصيات القصة

 .فاوتت وسائل العرض مابين الحوار والوصف والمونولوج الداخلي ت - ٣
 . االغتراب :  السمة المشتركة في عامة القصص المدروسة - ٤

  .أدب  ، صورة األم  ، القصة القصيرة ، النسوية :  الكلمات المفتاحية 

 
 
 

 
 



– 

  )٣٢١٠(

  :مقدمة 
ة والتضحية  تحتل صورة األم مكانة رفيعة في الوجدان اإلنساني لما تمثله من قيم الرحم            

  .والحب المطلق ألبنائها
ومما الشك فيه ، بأن لألم في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة ؛ قيمة عظيمـة تتـسم                 

  .باإلجالل والتوقير 
وفي نظرة بحثية حول ماطرأ على هذه الصورة المحفوظة في األذهان وفق ُأطٍر مـسلَم           

يدية لألم، صور مستقاة من الواقع      بها سلفًا، ظهرت بعض الصور المغايرة للصورة التقل       
  .الراهن

  .مما شجعني لدراسة هذه الصورة في الفن القصصي لدى القاصات السعوديات
ورتبتهـا فـي تسلـسل     ) تـسع قـصص   (وانتخبت لهذه الدراسة مجموعة من القصص     

  :وذلك باستعراضها عبر مستويين. موضوعي، يخدم موضوع الدراسة
  .ستوى الفنيوالم).الضمني(المستوى الموضوعي



 

 )٣٢١١(

   )١ ()الذي ال شفاء منه (األم المتماسكة في قصة 
  قماشة السيف:للقاصة

  .  تصور هذه القصة كفاح األم وتماسكها
وهـي تعمـل    ).السرطان(فهي زوجة توفي زوجها بالداء الذي وصفته بأن الشفاء منه           

  .حيث التمتلك شهادات. عملًا متواضعا في مدرسة للبنات
لمثابرة من أهم صفات شخصية األم هنا،بل لعلها تطغى علـى أيـة             الجدية والصمت وا  

ولكنها طوال القصة لـم تـشتِك ولـو مـرة           .صفة أخرى فيها،فهي كأمرأة تتعب وتتالم     
واحدة،أو تُنفّس عن إحساسها بأية مشاعر تدل على أنها متعبـة ووحيـدة فـي رحلـة                 

  .مسؤوليتها الكبرى
س في تـصوير الحالـة،من خـالل تقـديم     واستخدمت القاصة لغة مؤدية للغرض الرئي  

  . األسماء واألفعال  بتلقائية تتواءم مع الحالة النفسية للمتحدث
  :فحين تتحدث عن ابنها عبداهللا

  .)٢ ("أريده يكبر  بسرعة ..عبداهللا  أريده يتعلم " 
واستطاعت القاصة أن تعبر عن طبيعـة الشخـصيات،فلم تلجـأ للتحليـل النفـسي،بل         

باإلضافة إلى استدعاء الذكريات لمعرفـة      .لظاهر الذي يفرزه الداخل   استخدمت وصف ا  
  .كنه هذه الشخصيات

وتتضح شخصية األم هنا عبر مجموعة من المشاهد المتنوعة،مثلما يكشف لنا حـديثها              
كان نحيال كهذا القلم الذي بين يـديك،لم يكـن          :"مع إحدى المعلمات عن زوجها الراحل     

ابن .،وحين يجلس أحد إليه يشعر بأنه يحوي أمورالدنيا كلها        يحمل غير الشهادة االبتدائية   
كان شجاعاً حاد المـزاج     . أخي الجامعي حين أجلس إليه أشعر بأنه فارغ من أي شيء          

  . )٣ ("لكنه اآلن تحت أطباق التراب
     هذه الزوجة المعتدة بشخصية رفيق حياتها ،ومن خالل الحديث عنه؛ تمارس دورا            

  .وتقدم ما انتهت إليه تأمالتها. ها،في تمثل صفاتهداعما لها ولغير

                                         
  هـ١٤١٢ ،١ القصة القصيرة، الرياض،طنادي عبداهللا، محادثة برية شمال شرق الوطن، قماشة السيف،)١(

 .نفسه) ٢(

 .نفسه) ٣(



– 

  )٣٢١٢(

. والطابع األساسي لشخصية  هذه األم هو العصامية التي تريد ألبنائها أن يتخلّقـوا بهـا    
إضافة إلى االلتزام بفعل مايقوالنه حين يخططان  لشيء ما،مثـل حـديثها عـن ابنهـا       

  . يريده فعالًعبداهللا عندما يصر على التغيب عن المدرسة، وينفّذ ما 
 ولعل الوحدة التي تعيش فيها،هي التي جعلتها  تصمم في قرارة نفـسها علـى غـرس     
مفهومها هذا في ولديها،كي تزرع  لديهما دافع  الجدية في الحياة،فال يتكالن على أحـد                

  .غير اهللا
والقصة وإن كانت ضمن قصص هموم المعيشة اليومية  التي تعرض قضية معينـة،ال              

س الوقت؛ من بوح وجداني أصيل عـاكس لـدواخل الشخـصية الرئيـسة              تخلو في نف  
عبر استكشاف لحظات معينة من حياة هذه المرأة بالتعرف على طبيعتها وأهـدافها             .هنا

  .وخصالها الشخصية،ضمن حبكة متماسكة
   )١ ()الكرسي (األم المنبوذة  في قصة 

  .ليلى األحيدب:للقاصة
  . القصة معنى العقوقتصور القاصة ليلى األحيدب في هذه 

فهنا أم وابنتها تعيشان في كنف االبن الوحيد المتـزوج الـذي ينتظـر قـدوم مولـوده            
  .األول،وال يكاد يلتفت لوالدته المريضة

فهـو إن رد  .منذ البداية نستطيع أن نلمس هذا في تجاهله المتعمد لرد السالم على والدته            
يعطيها ظهره،ويتجاهل رأيهـا عنـدما       يفعل ذلك بعد أن      – في أحسن األحوال     –عليها  

تشاركه وزوجته الحديث عن تسمية الطفل مثلًا،كما يسمح لزوجته باالسـتخفاف أمامـه            
  :برأي والدته

  .خير األسماء ما عبد وحمد ياوليدي:األم" 
هذا مـا  . تقول  نسمي الولد عبداهللا وإال محمد: تعيد زوجته كالمها.. يلتفت إليها متسائالً 

  !!ينقصنا
  ...عبداهللا اسم والده و:
ثم يدخل رأسه في الجريدة،وتمد هي رجليهـا المتـورمتين فـي وجهـك              .اهللا يرحمه :

  . )٢ ("كاركتير الخلف"وتشاركه قراءة 
                                         

 هـ١٤٠٧ ، ١ ع– الصادرة عن كلية التربية للبنات –قليد مجلة اإل.ليلى األحيدب،)١(

 .نفسه) ٢(



 

 )٣٢١٣(

  .والقصة ممتلئة بالمواقف المشابهة حيث التجاهل التام لوالدته
ى القصة من   وشخصية األم هنا،مهمشة ليس لها دور فاعل أو مؤثر،ويتعرف القارئ عل          

خالل ابنتها التي تراقب الجميع بعين نابهة وراصدة، بل وناطقة عبر حـديثها الـداخلي           
  .  لوالدتها المقعدة-بصفة أساسية-الموجه

وهذه القصة تسلط الضوء على شريحة إنسانية موجودة، حين يؤثر الزوج زوجته على             
  .والدته،ويقدم رغباتها على رغباته هو نفسه

والقصة التخلـو   .  صورة األم هنا مع  معاني االضطهاد وقمع المشاعر         وتتقاطع مالمح 
متسائلة عن الرجولة الغائبة والغادرة بمشاعر المـرأة األقـل          )١ (من محاججة اجتماعية  

  .قوة،والتي تمثلت هنا عبرشخصية األم وشخصية األخت
على إبداء آرائهـا  وفي كل القصة لم نر األم تبدي رأياً، إلّا في موقفين،ويبدو أنها ندمت         

التي لم تجد من يصغى لها،سوى ابنتها، فهي التي تستشعر مغزى صمت أمهـا تجـاه                
  .األحداث

ورغم كل ما يبديه نحوهـا      .ومن القصة نعرف بأن األم تعاني األمرين من تجاهل  ابنها          
من إهمال،إلّا أنها  تخشى  فراقه لها وتخاف من غضبه وسـخطه عليهـا،  وتمتلـىء                  

  . نكسارات الموجعة عندما يكون غاضبانفسها باال
المالئمة ألجـواء القـصة     )المونولوج الداخلي (ومن خالل استعمال أهم التقنيات السردية     

بسبب قدرة هذه التقنية على تتبع الحركـة        )شخصية األخت (وظروف الشخصية الرئيسة  
  :النفسية؛استطاعت القاصة  تجسيد المعاني الكامنة لتأمالتها 

لن تقولي له كيـف     !! متورم منذ حفلة األمس يعطيك ظهره حين تتحدثين       ...غاضب"...
انحنت نظرتك مع جفنك وانسحبت دمعة وأنت ترينه يلتقط ذراعها ويخـرج ويتركـك              

أتخشين أن يترك المنزل ويسكن وحده؟ثم ماذا يحدث؟ ماذا يحـدث           ..وحدك مع الكرسي  
لن أضـطر   ..مثل بعد رحيله  لن ن ...حين يتركنا ويسكن وحده؟ سنغلق المسرح ولن نمثل       

لتعرف كيف يكون المرض؟    .. إلى أن أسألها عن صحتها وأنا أتمنى لو أقعدها المرض         
"...) ٢(.  

                                         
 .م٢٠٠٧، الموقع الرسمي،)ذوات مقموعة تنسرد حكايا( النساءقصص. محمد العباس،)١(

 .الكرسي)٢(



– 

  )٣٢١٤(

.  وهذا الحديث الداخلي رد فعل بدهي للمشاعر المكبوتة والمـشتركة بـين األم وابنتهـا         
ألنه طـرف غيـر فاعـل    .وهو قمع ممتزج بإحساس العاجز عن اتخاذ أبسط الخطوات      

  .جزعن إظهار حقيقة مشاعرهوعا
   )١ ()رحلة(األم المهملة في قصة 

  لولو الحبيشي :للقاصة
  .هذه القصة تعكس ظالالً ناطقة  بالحال التي تؤول إليها مصير بعض األمهات

 هذه أم مثل باقي األمهات بذلت حياتها البنها كيما تراه قوياً وناجحا وعروسـا أيـضا،              
.. ويعود االبن بأمه للمطار كي تـسافر وحـدها عائـدة   . انهتسافر معه من أجل عقد قر   

  .الغترابها الطويل.. لبيتها.. لبلدتها
  .إنها في عالم، وابنها العروس الجديد في عالم آخر

  : إنها التقوى على المشي أو الكالم في هذه اللحظات المرة 
  .تعجلي فاإلجراءات كثيرة..  هيا  ياأمي–" 

 استياء ساخرة التدري ممن، تحاول التعجل، تخونهـا الخُطـى،           لم ترد بأكثر من زفرة    
  .يخونها الشلل

  . هيا ياأمي، فليس ثمة وقت-:كرر استعجالها 
  : يهز رأسه مستاء لعدم استجابتها. وتكرر الخُطى الخيانة،يكررها الشلل

  . الفائدة، اتجهي لتلك المقاعد وانتظري ريثما أنهي كل شيء-
وح بأطرافها المتراخية إلى مقاعد االنتظار، أنهى اإلجـراءات   تندهش لعجلته وتمشي تط   

 كل شيء على مايرام سـتكونين بجـوار   -: قبل أن تصل إليها،ركض إليها،قبل رأسها   
  .)٢ ("النافذة، تمتعي بالمناظر

مما الشك فيه بأن اإليقاع الهادئ المنسحب على أرجاء هذا المشهد، هو أبلغ تعبير عـن       
ومدى ألمها بابتعاد ابنها عنها، وعدم شـعوره        .   الذي تعانيه هذه األم     االغتراب النفسي 

إحبـاط   بما يعتلج في أعماقها من مشاعر متغايرة من حب كبير له ال يحده حد، مقابـل  
  .شديد بعدم التقدير

                                         
 .هـ١٣٦٩مجلة اليمامة ،ع . لولو الحبيشي،)١(

 .نفسه) ٢(



 

 )٣٢١٥(

 وقد اتسمت لغة القص بالوضوح والمباشـرة، وسـاعدت كثـرة اسـتخدام األفعـال               
يح مدى ما يعتصر األم من ألم  في  معايـشة اللحظـة              المضارعة المتعاقبة على توض   

  :كهذه المشاهد المجتزأة . الراهنة
يجـر   .ابنها العريس يترجل من سـيارته،يفتح البـاب الخلفـي         ...يقتربان من المطار  " 

  .)١ ("يغادر ...يودعها...يعتذربانشغاله..يقبل رأسها...يستعجلها...حقيبتها
بها،أحست بملوحة طعم المفارقة بين عطائها الذي ال        وعندما اتضح لها مدى رغبته بذها     

  .ينتهي؛وبين ما يقدمه  اآلن من شدة تلهفه على سرعة ذهابها
والصمت المسيطرعلى شخصية األم،ساعد على تصعيد األثـر الوجـداني فـي كامـل      

حيث تتوالد المـشاهد المتعاقبـة باغترابـات عميقـة          .الموقف،ووصله بوجدان القارىء  
  .رابات اليجدي معها سوى الصمت المطبقاغت.وموجعة

  . التأملية للقاصة نفسها حال كتابتها للقصة/ تعكس القصة أيضاً،الحالة النفسية
   )٢ ()األم الفتيل(األم المهِملة في قصة 

  فاطمة العتيبي:للقاصة
  .تصور هذه القصة أما مع طفلها الوحيد،دون وجود لألب

  .فة عن طفلها،يطغى على كامل أجزاء القصةونرى مشهد األم النؤوم، المنصر
والذي يلفـت االنتبـاه ويـسترعي       .فاألم  في هذه القصة ؛صورة لألم المهِملة الكسولة        

الشفقة أيضا صورة الطفل الضائع في دوامة تساؤالت قد ال يشعر بها،ولكنـه يعيـشها               
  .  عن التصريحقطعامع ضياعه ،ونراه  يلهو هنا وهناك ببراءة ودهشة السؤال المختنق

  :تزدحم اللحظات األخيرة في حياة هذا الطفل بلقطات مأساوية كالحة السواد
  .  أريد شيًئا من الطعام : يقطع استرخاءات أمه       " .. 

ثم عاودت النوم الـذي يـسبقه       ..رغيف وجبنة في رفّ الثالجة  سم باهللا وكل         -
تحويلة المكـواة مازالـت     ..رائحة الثالجة تقيح تراخوما عينه    ..ويعقبه نوم آخر  

حرارة المكـواة  ..ارتطمت بها قدمه الحافية ..الكهرباء منذ أمس  "فيش"معلقة في   
ذكـر أن الأحـد     ..ثم صرخ ..صرخ..اليتحملها جلده حتى في هذا اليوم البارد      

                                         
 .نفسه) ١(

 . هـ١٤١١، ١ طجدة، تهامة، وعاتمطب فاطمة فيصل ،احتفال بأني امرأة، العتيبي،)٢(



– 

  )٣٢١٦(

 الطفح في جلده بـدا وكأنـه        -الصنبور-رمى بنفسه ليغرقها في هطول    ..حوله
  .)١ (.."ينصهر يحترق

  .ه نائمة متثاقلة كجثة هامدةكل هذا وأم
والواقع أن حياة هذه األم على هذا النمط  تثير التساؤل،وتجعل  القارىء متعجبـا مـن                 

فما السبب الذي يجعلها تعيش هكذا مهِملة نفـسها  وطفلهـا             . معيشتها  على هذا النحو    
ـ               ذه ومنزلها؟ أهي وحيدة التجد من يرعاها بعد رحيل والد طفلها؟ فأصبحت ضـحية ه

الوحدة الثقيلة والمنعكسة على كل حياتها؟ تعيش  أحزانًا وهموما  متواصـلة  فتـدفعها                 
  عنها بالنوم المتواصل؟

 وأيا كانت المسوغات لهذه األم ،فهذا لن يشفع لها إهمالها  الكبير في أسلوب حياتهـا،                
  .الذي ارتد على طفلها  في نهاية القصة بوفاته

 إذ تقدم تحذيرا لآلباء من عاقبة اإلهمال نحو أبنائهم الـذين  ِعظة خلقية،  والقصة تحمل
  .قد تنتهي حياتهم  نتيجة  الرعاية المفقودة أو حتى األخطاء  البسيطة

 وعلى الرغم من قصر القصة إال أنها مركّزة تركيزا شديدا، تحفر موقعها فـي ذهـن                
  : القارىء، بصور قوية الداللة 

  .)٢ (..."فتعسكر في أجفانها جيوشات  النوم ... ة له أم  تحقنها الرتاب"... 
  .)٣ (..."تُقيح تراخوما عينيه ... رائحة الثالجة  ". 

  وقد أسهمت اللقطات التصويرية المكثفة مع العبارات المقتضبة وندرة الحـوار؛ فـي             
ومـن ثَـم تجـسيد الفكـرة     .بكائنات شبه ميتة،بل كأشـباح  ) شخصين(تمثيل األشخاص 

  .أجواءها المسكونة برائحة المنزل المتعفنة والمنبعثة من أرجائهواستشعار 

                                         
 .نفسه) ١(

 .نفسه) ٢(

 .نفسه) ٣(



 

 )٣٢١٧(

   )١ ()الجوع والحرام(األم في رداء الحاجة، في قصة 
  شريفة الشمالن:للقاصة

في هذه القصة تتمثل لنا شخصية األم في رداء الحاجة والضياع  وغيرها مـن معـاني         
  .البؤس المصاحبة للفقر والعوز

  أم لطفل رضيع، وتعيش فـي قريـة هجرهـا    -سة في القصة الشخصية الرئي  -)نوير(
  .المطر، فهجرها الرجال بحثًا عن الرزق

وعلى الرغم من مشاعر المعاناة التي تسربل شخصية البطلة وسـلوكياتها منـذ بدايـة               
المـأزق  / القصة، إلّا أنها التقف مكتوفة اليدين، بل تعمل ما بوسعها للخروج من الوضع     

  :وطفلها فيه الذي وجدت نفسها 
. عندما دخلت بيت أهلها، كانت زوجة أخيها تطحن نوى التمـر لتطعمـه صـغارها          "..

ونظرت لهـا أمهـا     ..) يانوير سبع تمرات أكلتيهن وحدك    (عدتهم سبع   .. ناولتها مابيدها 
  . )٢ ().."حتى أنا لم تتركي لي واحدة(نظرة بؤس كأنما تقول لها 

ة الكالب وهي تجر  جثة طفل من أطفال القريـة           وعند تأزم القصة بموت طفلها، ورؤي     
مات قبل موت طفلها، حدث تغير في منطق نوير، ورؤيتها الداخلية لمـا حولهـا مـن                 

تحوٌل فرضه الظلم الساحق المتجسد في شخصية صاحب البيت         . مظاهر القهر والجشع  
حرومين، إضـافة   الكبير الجشع الذي يحتفظ بالمؤونة له ولعياله من دون أهل القرية الم           

  .إلى المرارة الساحقة التي عاشتها بعد وفاة صغيرها
كل هذه األمور تفاعلت في داخلها، وامتزجت مع  أحاسيس البؤس والتمزق ؛ لتـصنع               

  .فهذا التحول النفسي جعلها تفعل اآلن  ماكانت ترفض فعله سابقًا. منها إنسانة أخرى
مـن خـالل    . ف للقارئ شيًئا فـشيًئا    وشخصية نوير من الشخصيات النامية التي تتكش      

أحداث القصة؛ لتخرج من أتون الدائرة المطبقة حولها، عبر المنعطـف األكثـر حـدة                
  .موت طفلها: ووجعا

واعتمد عرض القصة على الوصف التقريري، حيث تنعدم الحيلة في أمل الخالص من             
 طفلها بوضـعه    كما نرى البطلة عندما أرادت دفن     . الوضع المأساوي في مجمل القصة    

  :في صحن مسجد القرية 
                                         

 هـ١٤٠٩ ،١،ط القصة السعودي،الرياضنادي الهدوء، منتهى. شريفة الشمالن،)١(

 .نفسه) ٢(



– 

  )٣٢١٨(

لـذا  ..عندما وصلت إلى المسجد وجدت كلبا جائعا يجر طفلًا قد وضع قبـل طفلهـا        "..
عادت بطفلها وقررت أن تحفر له قبرا فـي منزلهـا وتدفنـه بـه،ولن تـدع طفلهـا                   

  .)١(..."للكالب
لواقع، لتعبـر عـن     ورؤية القاصة رؤية مدركة لكوامن النفس البشرية،إذ تشعر بوطأة ا         

باستعمال وسائل التعبير والتصوير الفنية،وهذا التنوع وليـد اللحظـة          .أزمة بطلة القصة  
بـصورة  .)٢ (حيث تمكنت من القبض على هذه اللحظات الدقيقـة        .النفسية المعتقلةعندها 

  .وانبلجت لحظة التنوير حال اقتناع نوير بأنه ليس مع الجوع حالل وحرام.جيدة
د لديها،وليد التجربة األليمة التي بدأت برحيل زوجها وانتهت بمـوت          فالمنطق الجدي 

ومع اكتمال اللحظة التنويريـة،هتفت الـسماء   .لتكتمل معها شخصيتها الجديدة   .طفلها
ومثّلت زمجرة رعود السماء وبروقها انجـالء       .مشهد تضامني معها  .في مشهد مثير  

  .الغطاء عن عينيها
مهد النتصار الخير في اإلشـكال المطـروح   والقصة تعبر عن رؤية تفاؤلية تُ *

. )٣ (لى تحطيم نازع الشر عند الشخصية المضادة      عباعتمادها على قدرة البطل     
حيث جاءت اللقطة الختامية في تجرؤ نوير على سرقة الطعـام مـن البيـت               

  .الكبير،دونما اكتراث بتهديد الرجل الجشع ووعيده وهديره
  .رمزيا لشيء ماوربما تحمل القصة معنى ضمنيا 

في القرية المهجورة من الرجال الذين هم الرمز الـسائد للقـوة،وتَفرقهم فـي               
  .الدروب المجهولة للبحث عن مخرج للخالص

  .والبيت الكبير الذي تدور حوله األقاويل
وصاحبه الذي يجتهد في أخذ كل شيء من أهل القرية،مقابل تزويدهم بالقليـل             

  .من الغذاء
  . لها داللتها في الذهنكل هذه الصور 

                                         
 .نفسه) ١(

 العربيـة   الجمعية والفنون، الثقافة   ملف واألداة في قصص شريفة الشمالن،       الرؤية.  الزهراء فاطمة موافي،) ٢(
 .هـ١٤٠٢، ٤ الرياض،عية للثقافة والفنون، السعود

 .٢٣،٢٢ه، ص ١٤٠٤ ، ٧ المجلة العربية ، ع– راصد – في أدب المرأة السعودية دراسات راصد،)٣(



 

 )٣٢١٩(

وإن كان المفهوم النهائي الذي يخرج به القارئ هـو حتميـة تمـرد المظلـوم      
  . المعدم من  أسباب الحياة والعيش الكريم أمام القوى المعادية

  . )١ ()وقتلت حلماً(االستغناء عن األمومة في قصة 
  منال الرويشد :للقاصة

  .ا بإرادتهاهذه القصة تصور أما تتخلى عن أمومته
زوجة الزالت في مقتبل حياتها الزوجية، تعيش مع زوجها بسعادة غـامرة،          ) مها(فــ  

غير أن مها،هـذه الفراشـة التـي تهـوى التحليـق            .سعادة الوعود باألمان واالستقرار   
فهي  تريد االستمتاع أكثـر      ). األمومة(واالنطالق، تكره أن تتقيد بمفاتيح  سعادة مقبلة         

  .  رحلة الجميلةبدقائق هذه الم
لماذا تتقيد بآالم الحمل وهمومه، األمر الذي سـيدخلها فـي دوامـة التعـب والغثيـان              

  وأعراض الحمل المرهقة؟ لماذا التؤجل الحمل إلى وقت آخر يناسبها؟
أمطرت شـيًئا   ...لم تستطع  الفصل بين العقل والجنون، لم يسعفها الضمير         "وفي لحظة   

   . أجهضت طفلها من غير أن تشعر بأية خسارة.)٢ ("أغلى من الجواهر والذهب 
  هل سارت األمور بعد ذلك كما كانت تخطط ؟..ولكن

..  سرعان ماملّت حياتها مـع زوجهـا         - وبعد مضي وقت غير طويل     - الحقيقة أنها   
إذ . فاألضواء الراقصة التي كانت تبهرها وتجذبها فيما مضى،بهت تألقها وخفَت رنينهـا  

غيـر  . م دورتها وجاء الوقت الذي ظنت أنه مناسب لقدوم األطفال         سرعان مادارت األيا  
فهي استغنت عن أمومتهـا بإرادتهـا،في       .أن مشيئتها شيء والمشيئة اإللهية شيء آخر      

وقت رأت أنه غير مناسب لالنشغال بمهام األمومة،ولم تستطع بعد ذلك أن تصبح أمـا                
  .عندما جاء الوقت الذي طمعت فيه بأن تكون أما

يتدفأ بلمـسات يـديها حـين       ..تتخيله ينمو في أحشائها   ..ها اآلن تشتاق أن تُرزق طفالً     إن
  .تربت بأناملها الحانية،وتتفقده يوما بعد يوم

تكاد أن تُجن.  
  . فلم تأِت األدوية والنصائح بأية نتيجة..ولكن محال.لم تترك طريقة للعالج إال وجربتها

                                         
 .هـ١٤١٥ ، ٨٢٤٦ الجزيرة، ع صحيفة.  حلماوقتلت. منال الرويشد،)١(

 .نفسه) ٢(



– 

  )٣٢٢٠(

ى مها وهي بانتظار ذلك الطفل الذي رفـضته         وتتكشف أزمة القصة بتوالى  السنين عل      
واستغرق جانب الوصف لمشاعر البطلة وقتًا طويالً بعد ذلك في تصوير سلـسلة          . سابقًا

ولهذه اإلطالة في وصـف هـذه       .أحاسيس المرارة العميقة وخيبات األمل التي مرت بها       
أعصابها وترقّبهـا   النتيجة مايبررها،ألن الثمن الذي دفعته البطلة من عمرها و        / المرحلة

  .وندمها كان فادحا
الستبطان دواخل الشخصية عبر تداعي     .وقد تم توظيف الصور الرمزية بإيحاءات كثيفة      

  :الذكريات واستنطاق المجهول
.. تنطفئ بـداخلها شـموع كلـون الـشمس        ..الشاطئ البعيد يتنهد في أحداقها المولعة     " 

ير وتصحو وهي تعد النجوم وتبحـث  تنام العصاف.وتحترق أبجديات األشياء بدون شعور    
وقد حـان  .عن القمر،تمضي األيام وقد طوت ساعة االحتضار وساعة النسيان لموعد ما          

  .)١ (...."في واقعها العقاب
وهـو تفـسير    . )٢ ("ميل على سبب  : "مثل.  باإلضافة إلى استخدام بعض الجمل العامية     

مل وبأن العين سـببا فـي تـأخر         إحدى المعالجات الشعبيات لعدم قدرة البطلة على الح       
  .اإلنجاب

تحذيرية من عاقبة االعتـراض علـى مـشيئة اهللا          / والقصة تحمل تحمل ِعظة تعليمية    
  .وتدبيره

   )٣ ()وضفائر لم تُحّل بعد..المزهرية(األم القاسية في قصة 
  أسماء الحسين:للقاصة

  . تعرض هذه القصة نموذجا  لألم القاسية
مصادرة حقوق األبناء في أخص الخصوصيات بوساطة القهر         وهو نموذج يجيز لنفسه     

  .والتسلط
من غير قصد عندما كانت طفلة في إحدى        ) علياء(وحادثة المزهرية التي أسقطتها االبنة    

 وأمـام الجميـع ـ أليمـا،     –المناسبات أمام الضيوف،التي كان عقابها مـن والـدتها   
  ر فيها تاثيرا سلبيا سكن في أعماقها،موجعا،كسرها كسرا لم ينجبر منذ ذلك الحين،وأثّ

                                         
 .نفسه) ١(

 .نفسه) ٢(

 .١٥٠هـ، ١٤١٩ األولى ط الرياض الجسر، دار. ي تمنيت الذالحلم. عزيز عبدالأسماء الحسين،)٣(



 

 )٣٢٢١(

  .وأشعل في عروقها  خوفًا وهلعا لم ينطفىء  برغم مرور السنين
فهـذه هـي الطريقـة      .األم هنا حازمة في إبداء آرائها،وصارمة في تنفيـذ قراراتهـا          

  . لتنشئة أبنائها النشأة التي تريدها وتخطط لها- في اعتقادها–المضمونة 
فهـذا   .دوى  تبادل وجهات النظر مع أبنائها  حول موضـوع معـين            هي أم ال تعتقد بج    

  .كما  تقول  لضيفتها في إحدى المناقشات.)١ ("دالل  ال داعي له"
غير أن هذه الصورة القاسية المتشددة قد تتغير بوصلة تصلّبها في أوقات نادرة، عرفت              

مهـا  عندما اجتاحـت والـدتها الحمـى فكـشفت لهـا جوانـب خافيـة أل               )علياء(ذلك
  .الصارمة،المرتسمة في ذهنها بمروض أسود متوحش

 والشك بأن القسوة المفرطة  في معاملة األبناء تـسئ لهـم بدرجـة عميقـة،وتجعلهم                
هاربين من تحمل تكاليف الحياة ومسؤولياتها،واستعمال الضرب القاسي والتوبيخ القارع           

   )٢ (.قه  مستقبلًافي التربية،ينتج عنه ردود فعل في سلوك الطفل وفي أخال
وعنـدما أبـدت   .ومن القصة نفهم بأن الضرب هو الوسيلة المثالية في نظراألم للتربيـة    

رأيها مع ضيفاتها حول تربية األبناء،أوضحت لهن  بأن الضرب وسيلة  تربوية ناجعـة   
  .كما كان يفعل والدها عندما كانت طفلة صغيرة.وبأنها تفعل هذا

 بين الحـوار والمونولـوج الـداخلي،إال أن اسـتخدام            وقد تنوعت تقنيات العرض ما    
  :المونولوج كان له النصيب األكبر

أمـي شـعلة تـستميت إضـاءة،ولكنها     ..وتريد هي أن تسيره   ..تريد شراعي أن يسير   " 
شعور يسكنني عند كل مناسبة أحاول فيها أن أتنحـى عـن شـظايا              !!. بالتأكيد تحترق 

أو حتى حين أسرق النظر     .اإلصرار إلى عالم الكبار   وهي تعيدنا أطفالًا بكل ذلك      .كلماتها
  .)٣ ("إلى وجهها المخدد بتجاعيد تتبرأ منها أصابع الزمن

                                         
 .نفسه) ١(

 قضية ضرب األطفال بقصد تربيتهم أبعاداً كبيرة لدى عموم الباحثين في مجاالت علم التربيـة وعلـم                  تحتل)٢(
  . عالجهاوطرق المفيد الرجوع إليها ومعرفة أسبابها، ومنالنفس، 

 م ،   ١٩٧٨ ،   ٢ ط بيـروت،  السالم للطباعة والنشر،     دارد في اإلسالم،     األوال تربية عبداهللا، علوان،: انظر      
   .      ٢/٧٦١ و ج١٣٣ /١ج

 .١/١٤٨ م، ج٢٠٠٤ عمان،،جهينة للنشر والتوزيع، )المشكالت الرئيسية (الطفولة سلمان،خلف اهللا،  : و    

 .١٥٠مزهريةال) ٣(



– 

  )٣٢٢٢(

ويشير الطرح السردي لألحداث إلى سمة أصيلة لدى القاصة، حيث المـشاهد المفعمـة          
   . )١ (بالعفوية واللغة الشعرية

. وقد تنوعت المفردات والجمل المنبثقة من عمق شخصية عاجزة الحول لهـا والقـوة             
  لملمت أجزائي التي تحترق :    مثل . وهي شخصية االبنة

                                كياني يتقوقع داخل كتلة من الثلج
                                أحاول التنحي عن شظايا كلماتها 

  .السباب ، الشتائم  ، عصا تأديب                               
والحقيقة أن العنف الواقع على المـرأة، يولـد         . وغيرها من مفردات حديث المقهورين    

ويأتي كمرحلة تالية لمرحلة    . شعورا بالمهانة وقلة الحيلة وهو أسوأ شعور إنساني عامة        
  .  )٢(التعنيف الجسدي

 فلسفية للقاصة التي يبدو أنها لم تستطع الفصل بين آرائهـا            ولغة القصة ممزوجة برؤية   
لتلتئم أجزاء القصة بفواصل خارجية عنها، تحمـل آراء         ).علياء(الشخصية وآراء البطلة  

  :القاصة  نفسها
معظم األطفال يستوعبون جيدا في مراحل أعمارهم األولـى أن نمـوهم يـسير فـي                "

ليتهم هدفًا حيويا لهم ولمجتمعهم،ومع عبارات      اتجاههم المأمول له ومن هنا تصبح استقال      
  .)٣ ("أمي الصارمة يصبح الوصول للنضج أمرا ليس بالهين

االبنة ذات الثمانية   )علياء(وبين اآلخرين، تنطلق من   ) علياء(ولكن الحوارات  الدائرة بين    
  . عشر ربيعا

 كان لـه دور فـي   وجاءت لغة القصة مباشرة أحيانًا،وأحيانًا أخرى ذات بعد فلسفي،مما      
  .تعميق الرؤى النفسية بطابع درامي انساق عبر ترجمة ذاتية للبطلة

                                         
عرية ويحـاور الممكن،صـحيفة الجزيـرة،    سرد ينزع للـش (في قصص أسماء الحسين  . عبدالحفيظ الشمري،)١(

 .م١٩٩٩

 .١٨٣ه، ١٤٣٢،ط األولى ١٣المقالة النسائية السعودية، كتاب العربية .  أمينةالجبرين،)٢(

 .١٥٣المزهرية ) ٣(



 

 )٣٢٢٣(

   )١ ()ضحايا بال أخطاء(األم غير الحقيقية في قصة
  فاطمة حناوي:للقاصة

. من خالل تعهد زوجين لطفلة رضـيعة ورعايتهـا        . تطرح هذه القصة قضية اجتماعية    
 أنها استمرت هي وزوجهـا فـي رعايـة          ومع  أن األم  رزقت بعد ذلك باألطفال، إال         

ولم تشك ليلى للحظـة واحـدة أنهمـا ليـسا           . فاعتنيا بها عناية فائقة   ). ليلى(الصغيرة  
  .والديهما

وقد تـدهورت  . إن الحيرة التي وقعت فيها  ليلى عندما تكشفت لها الحقيقة حيرة طبعية،     
ن البشعة التي ال تـضاهيها  حالتها النفسية تدهورا ملحوظًا، لتعيش في أتون دوامة الظنو        

في البشاعة إال األقاويل والشائعات التي انتشرت عنها،  مما حدا  بها في النهاية  إلـى                  
  .أن تنسحب مؤقتًا من عملها كي تهدأ  الشائعات وتسكت األلسنة

إن صورة األم في هذه القصة صورة مضيئة، فهي استطاعت أن تجسد دور األم خيـر                
بعدم الذهاب والرحيل بعيدا عنها وذكّرتها بأخواتها ومـن الـذي            وطالبت ليلى   . تجسيد

وهي التي أفنت شبابها في سبيل تربيتها هـي وأخواتهـا معـا        . سيعتني بهن إن رحلت   
حتى عندما ارتكبت ليلى خطأ خارجا عن حـدود األدب، وذلـك            . بحٍب متساٍو للجميع  

 عن لومها، نظرا لحالتها النفـسية       وتدخينها  أمام والدتها، عزفت أمها     )سيجارة(بإخراجها
  .المتردية

  .  تحتّل األم في هذه القصة  دورا غير رئيس  ولكنه مؤثر في األحداث
 التـي تتـصف بقـوة الشخـصية         - حيث استطاعت في نهاية القصة أن تجعل ليلى         

  .  تعدل عن قراراها بالرحيل عنهم–واالستقاللية في الرأي 
،بـل ربيبتـه،   )عبد الرزاق( ليلى بأنها ليست ابنة الشيخ وتجلت أزمة القصة عند معرفة 

  .تكفّل بتربيتها منذ صغرها، وأغدق عليها حنانه ومحبته
  وقد أسهم التصوير النفسي  لشخصية ليلى في الكشف عن دقائق أفكارهـا وخلجـات                
مشاعرها تجاه أزمتها الراهنة، فكان تصويرا مشحونًا بالقلق والتساؤل لما سـتأتي بـه              

  . األيام المقبلة

                                         
 .هـ١٤٠١ ، ١ الثقافة والفنون، جدة ، طجمعية بال بحار، أعماق. فاطمة حناوي،)١(



– 

  )٣٢٢٤(

وهذه ِسمة مشتركة  بين قصة المزهرية وهـذه         . كذلك تشيع في القصة المواعظ والِحكَم     
. فكال القاصتين لديهما آراء وتنظيرات، وقامتا بتظليـل قـصتيهما بهـذه اآلراء      . القصة

  . األمر الذي لم يخدم القصة من الناحية الفنية
سهل جدا أن نكذب علـى      : "وم بدور تربوي     تق - بهذه اآلراء الحكيمة     - والقاصة هنا   

إنهـا  ...الناس،ولكن من الصعب أن نكذب على أنفسنا،ألن نفس اإلنسان ترفض الخداع            
طبيعة الحياة،تسلخ األماني وتسلب اإلرادة وتحجب الرؤى عن البصير وتعثـر خُطـى             

  .)١ ("الكفيف 
فبـدت  .لـى إثقالهـا  وقد أخلّت كثرة اآلراء الشخصية للقاصة بنسيج القـصة،وعملت ع      

  .كخطاب تعليمي بحت
ومن حيث اللغة،نجد أنها لغة سهلة وواضحة،اُستخدمت فيها بعـض الكلمـات العاميـة          

  ).المدلعة ، سيجارة( واألجنبية مثل
هـل  : " باإلضافة إلى كثرة التساؤالت التي اكتظت بها القصة،من أولها  آلخرها،مثـل           

أريـد  ...من أكون أنا  ...ألونني بضجيج قاتل؟  ماذا أفعل أنا والجميع يس    ...أعرف من أنا؟  
  .)٢ (!"أن أعرف إذا ماكنتُ مجهولة األبوين  أم يتيمة األبوين

وأسئلة أخرى تـدور فـي   ..وتتواصل سلسلة  األسئلة على لسان ليلى مع والدتها بالتبني  
داخلها،وغيرها من األسئلة المعلَقة، كداللة ساطعة علـى احتـدام الـصراع  الـداخلي               

  . ،وتخبطها في دوامة الظنون والحيرة والترقبلديها
   )٣ ()أمومة لإليجار(البديلة في قصة /األم الحاضنة

  وفاء الطيب:للقاصة
هذه القصة الغريبة تطرح سؤالًا حساسا في عـالم األمومـة الواسع،سـؤالًا يـستبطن               

وطبيعة دورها الفعلي،وسؤالًا آخـر عـن حقيقـة تـأجير األرحـام فـي               ) األم(مفهوم
  .تمعنا،وهي حقيقة موجودة حاليا في أقطار عديدة من العالممج
حيـث  . الفتاة الفقيرة اضطرت للعمل في أحد المستشفيات عمالً غير عـادي       )هزار(فـ  

يستخدمون رحمها الحتضان أطفال األنابيب ألمهـات التـستطيع أرحـامهن أن تقـوم           
                                         

 .نفسه) ١(

 .نفسه) ٢(

 هـ١٤٠٥، ١١٤ األربعاء ، ع ملحق المدينة، صحيفة لإليجار، مةأمو. وفاء الطيب،)٣(



 

 )٣٢٢٥(

ل  الذي هـيج مـشاعر       وتمر السنون على هزار،وهي تقوم بهذا العم      . بالحمل ومتاعبه 
  .غريزية،ماحسبت لها حسابا وقت توقيع  العقد

فبعد أن تـذوقت   . أصبحت ال تفكر كثيرا بما يوفره لها المستشفى من طعام وكساء ومال 
  !مشاعر األمومة الهائلة واختبرتها،يأتي من ينتزع طفلها فور والدته ليهبه ألخرى

أن تتنازل الحاضـنة عـن أي حقـوق تجـاه           " هكذا ينص االتفاق في المادة الثالثة منه      
    .)١ ("المولود

ومع محاولة استبطان حقيقة مشاعر هزار المرهقَة أيضا؛ نحاول تلمـس مـشاعر األم              
الحقيقية،وما إذا كانت ستشعر  باألمومة  حال تسلّمها طفالً جاهزا دون أدنـى مجهـود              

  .ية األم الحقيقيةوهذا بدوره يجرنا إلى سؤال طُرح سابقًا عن ماه.منها
  أهي التي تحمل وتلد؟ أم هي التي تربي وتعتني وتسهر؟

بحسب طبيعة وضع   )ضحايا بال أخطاء  :( وقد ناقشتُ هذه النقطة في القصة  السابقة        * 
  .األم في تلك القصة،والذي يختلف عنه في هذه القصة

بيبتهـا  قامت األم  بدورها على أكمـل وجـه تجـاه ر           ) ضحايا بال أخطاء  ( ففي قصة 
،وغمرتها بالحب والحنان،وهي  بعد هذا عاشت مشاعر األمومة الحقيقيـة حـين             )ليلى(

  . رزقت باألطفال
فاألم الحقيقية لـم يكـن   .بينما نجد أن األم في هذه القصة لها وجهان متغايران متضادان         

فدورها على حساسيته،نالحظ فيه صـعوبة      ) هزار(أما األم البديلة  .لها دور فاعل ومؤثر   
وعاء تزدهـر فيـه     . ألوضاع التي عاشتها وعوملت فيها،على أنها مجرد هي حاضنة        ا

. وحين نقرأ ورقة الشروط نلمس بشاعة هذا العالم المحيط بهـا         .األجنة وال أكثر من هذا    
عندما وافقت وبسبب فقرها الشديد على قبـول        . والذي أدرجها ضمن فئة اآلالت الجيدة     
ظيـر مبـالغ ماليـة مغريـة،وتأمين المـسكن          عرض من المستشفى  بتأجير رحمها ن      

  . والمشرب وكافة متطلباتها
والسمة  الفنية األساسية  لهذه القصة ، هي المعالجة المشبعة بمعاني التسليم للظـروف               

  .القاسية
وقد أسهمت كثرة األفعال بصيغة الماضي  على شيوع أجـواء الهـدوء الحزين،وهـي            

  ) :هزار(اتها التي اتّحدت في وجه بطلتها أجواء حزينة،نظرا لفكرة القصة ومجري
                                         

 .نفسه) ١(



– 

  )٣٢٢٦(

أقبل ...وقد التهم النصف األسفل من حذائها رمل الطريق       .داهم اإلعياء قدميها الواهنتين   "
سهمت طويالً ورقـص اإلبهـام فـي        ...أصغى إليها في روتينية   ...الطبيب في الصباح  

تديـه خبـراء    نامت هزارعلى طاولة زرقاء بلون الزي الذي ير       ...عينيها رقصة الحيرة  
فتحـت  ..تبسمت ألول مرة بين يدي الجراحين  يزرعون جنينًا فـي جوفهـا            ...المعمل

برقت عينا هزار وتصفحتا    !..ولدا أم بنتًا ؟   :هزارعينيها اللوزتين عن سؤال يشحذ إجابة     
  .)١ (..."وجه الفتاة الطفولي

ال أنها في هـذه     وإذا كانت كثرة األفعال الماضية تسهم عادة في شيوع أجواء الرتابة، إ           
لمتابعة أحداثها بفضول لمعرفة مصير هزار، الـذي        . القصة لم تُسفر عن رتابة أو ملل      

  .ابتدأ بالغموض  وانتهى بالندم
وهومايتماشى مـع اإلرادة المـسلوبة      .  وقد عرضت األحداث من خالل بؤرة خارجية      

  .واراتللبطلة التي ال نعرفها إال من خالل كلماتها  المقتضبة في بعض الح
  . وظهرت عقدة القصة  في ختامها،كنهاية مفجعة صعقت هزار فأخرستها

حيث تلتقي وجها لوجه ودون سابق موعد، مع الطفلة التي احتضنتها في أحـشائها ذات           
 كانت هزار تترنح في خطواتها بعد صـرفها مـن الخدمـة           ؛يوم، وبعد مرور سنوات     

إنكـار  .  اللحظة القاصمة إال اللجوء لإلنكـار وماكان منها حيال هذه  . لتقدمها في العمر    
  : حقيقة الفتاة الماثلة أمامها 

   هل تعرفينني ياسيدتي الطيبة؟-" 
  :وقالت بهدوء سحيق..تُخفي دمعة تحجرت لواحٍد وعشرين عاما..أفاقت

  .)٢ ("تشبهينها كثيرا.. أنِت تشبهينها كثيرا... ال
وهو اغتـراب  . ألوضاع البائسة المحيطة بالبطلة والقصة تنز باالغتراب النفسي نتيجة ا 

  .بوجهين متقابلين داخلي وخارجي، نحو الذات ونحو المجتمع
مخـرج ينتـشلها مـن فقرهـا      / اغتراب الذات التي استجابت لما عرض عليها كحـلٍ        

فأذعنت مـن دون أن تـسأل نفـسها عـن     .مخرج يضمن لها المأوى والغذاء  . وعوزها
  .هذاضريبة ماستقدمه نظير 

                                         
 .نفسه) ١(

 .نفسه) ٢(



 

 )٣٢٢٧(

جائعـة  .واالغتراب اآلخر موجه للمجتمع  الذي وجدت هزار نفسها في مسالكه الشائكة           
سـيكبرون  . وتارة ثانية وعاء ينمو فيه أطفال أمهات أخريـات    . هائمة على وجهها تارة   

  .من دون معرفة األم التي احتوتهم في أحشائها وغذتهم بدمائها



– 

  )٣٢٢٨(

  :نتائج الدراسة
 أحد المتخصصين،وهو الدكتور محمد بن ناصـر        من المهم اإلشارة إلى شهادة     - ١

الشنطي في حديثه عن القصة النسائية السعودية،مشيرا إلى أن مجمل قـصص            
 : األديبات السعوديات  تنقسم إلى نوعين رئيسين

  .قصص التي تعرض القضايا والهموم االجتماعية -
 .قصص البوح الوجداني -

 بضعة أمثلة تعرض قضايا وهموما      ومن مجمل القصص المطروحة سابقًا للدراسة؛ نجد      
  .المزهرية وضفائر لم تُحل بعد: الجوع والحرام،وقصة:اجتماعية مثل قصة

ضحايا بـال أخطـاء ،     :مثل قصة   )١ (إلى جانب قصص أخرى زخرت بالبوح الوجداني      
وإن كنت أرى أن كثيرا من قصص البوح التخلـو مـن عـرض              .وقتلتُ حلما : وقصة

  .الكرسي: مثل قصةقضية ما  في نفس الوقت،
عدم قدرة بعض القاصات على الفصل بـين آرائهـن الخاصـة  وبـين رؤى            - ٢

المزهرية وضفائر لـم    :وقد برز هذا بوضوح في قصة     . الشخصية القصصية   
 تُحل بعد، وضحايا بال أخطاء

أما على مستوى البنية السردية فقد تفاوتت طرق عـرض القـصص مـابين                - ٣
 . صف الخارجيالمونولوج الداخلي والحوار والو

كان الستخدام تقنية المونولـوج الـداخلي النـصيب األوفـر فـي عـرض                 - ٤
ولعل هذه التقنية هي الخيار األفضل في ظروف يغلب عليهـا القهـر      .القصص

وقد أشارت إحدى الدراسات النقدية المتعلقة باألدب النسوي؛ لقاسم         .واالضطهاد
علـى اخـتالف    –مشترك يربط تمثالت المرأة عنـد القاصـات الـسعوديات           

ومن هنا كان المونولـوج     . )٢( بأنهن ذوات مقموعة تنسرد حكايا     -موضوعاتهن
الداخلي هو المتنفس الفني المالئم لسبر أعماق الشخصيات وكشف مـشاعرها           

 . المخبوءة

                                         
 المـريخ للنـشر،   دار القـصيرة فـي المملكـة العربيـة الـسعودية،        القصةمحمد صالح الشنطي،    : انظر)١(

 ٢٩٤ ، ٢٩٢،الباب الرابع ص )ت.د(الرياض،

 م٢٠٠٧ حكايا،الموقع الرسمي ،قصص النساء،ذوات مقموعة تنسرد.العباس،محمد)٢(



 

 )٣٢٢٩(

وفي دراسة ثانية عن تقنية المونولوج، أشارت إلى أن استعمال هـذه التقنيـة              
إال أنني ال أستطيع الجزم     .)١ (لتحول النفسي بمثابة وسيلة لالقتراب من لحظات ا     

حركـة نمـو الشخـصية      )الجـوع والحـرام   (وقد رأينا سابقًا في قـصة     .بهذا
وتحولها من شخصية متلقية في بداية القصة؛ إلى شخصية فاعلـة           )نوير(للبطلة

واقتصرت تقنيات السرد  على الحوار والوصف الخارجي        . ومؤثرة في نهايتها  
 .فقط

ني ودوره في التغلب على هموم الحياة وعقباتها، كما رأينا فـي          برز الحس الدي   - ٥
 .الذي الشفاء منه: قصة

وهـذه  . رحلة، أمومة لإليجـار : برز الحس االغترابي في بعض القصص مثل  - ٦
 .االغترابات مشاعر طبعية لمظاهر الظلم واإلهمال

ه بـذلك   كما ينو . ويكاد يكون االغتراب السمة المشتركة بين كتاب القصة القصيرة        
مشيرا إلـى   . الدكتور طلعت السيد عند تناوله لمالمح القصة القصيرة في السعودية         

 جـراء مـشاعر القلـق        )٢ (أن هذا االغتراب يفقد الشخصيات اإلحساس بالحيـاة       
 .والحصار االجتماعي من خالل مكابدة أوضاع اجتماعية تفوق االحتمال

  .المرأة وشقائهاغياب الرجل كان له أثر كبير في تفاقم تعاسة  - ٧
والغريب أن حضوره القليل في بعض القصص؛ لم يكـن فـاعالً أو إيجابيـا بـصورة           

  ). وقتلتُ حلما: باستثناء قصة(كافية
كان له أثر كبير فـي تـردي معنويـات          )سواء بوفاة أو هجر ونحو ذلك     (فغياب الزوج 

الجـوع  : قـصة الزوجة، مسببا لها مشاعرا متنوعة من الضعف والتعب  والعوز، مثل            
  .والحرام

: وحتى حضوره المحدود، لم يكن إيجابيا لصالح المرأة أو األسرة عموما، مثلما بدا فـي     
  .الكرسي، رحلة

                                         
، ٢المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر،بيروت،ط    .القصة القصيرة في الخليج العربي    . عبداهللا غلوم،إبراهيم)١(

 ٥٤٨م،٢٠٠٠

مطبوعات نادي ) بين الواقعية والرومانسية(القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية  .  صبح السيد،طلعت)٢(
 هـ١٤٠٨ولى الطائف االدبي،ط األ



– 

  )٣٢٣٠(

 ويتفق الطابع النهائي  للقصص المدروسة،مع النظرة التقليدية لـصورة األم             *
  .بأنها مضحية،صابرة،متعبة

ا االتفـاق نـابع مـن مالمـسته     حيث اتفقت أغلب القصص على هذا التصور،ولعل هذ 
  .  كل األمهات-بصفة عامة-للتصور الواقعي لدور األم،فهذه الصفات تشترك فيها

سلّطت الضوء على نوعية مـن األمهـات اللـواتي          )١ (على أن هناك  قلة من القصص      
  .المزهرية:اتصفن بالقسوة والتسلط كما ظهر في قصة

تتعلق بطبيعة تنئـشئة    )بيئية(كانت مبررات والشك بأن هناك مبررات لألم القاسية، ربما        
  .األم خالل طفولتها ومراحلها المبكرة

فالحنان الذي يغرسه اهللا سبحانه في قلب األم، ليس بالضرورة أن يظهر فـي سـلوكها،      
فقد تخفيه والتظهره ألبنائها، ونحن ال نستطيع أن نجرد هذه النوعية من األمهات مـن                

جودة بصورة عامة، ولكنها التظهـر إال فـي حـاالت           ،بل هي مو  )الحنان(هذه الصفة   
  .استثنائية طارئة

 قلة القـصص التـي      -عند جمع مادة الدراسة   -من األمور التي لفتت انتباهي       - ٨
فبرغم أهمية هذه الـصورة     . وهذا أمر مثير للتساؤل   .)٢ (تناولت موضوع األم  

ضـوعات  غيـر متكـافئ مـع مو   )عبر فن القصة القصيرة(إال أن تناولها أدبيا 
مشابهة، وجدت أن كل القاصات كتبن عنها مثـل صـورة الزوجـة، المـرأة            

أما صورة األم فكان لها النصيب األقل فـي التنـاول،     . العازبة، صورة الرجل  
 .حتى أن بعض القاصات لم يتطرقن لهذه الصورة نهائيا

                                         
 - تُناقشلم – بهية بو سبيت للقاصة.  اهللاإرادة:  قصةمثل) ١(

كون دور األم فيها لم يكن واضحا أو        . بوجود بعض القصص التي لم تتناولها الدراسة       لتوضيح األهمية ا  من) ٢(
 أكثر  ناحية أخرى؛ اكتفت الدراسة بتناول قصة واحدة لكل قاصة، إذ إن بعض القاصات لديهن       ومن. فاعالً

 .من قصة عن موضوع األم
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In feminist literature-      - 
Motherhood in short story  

Abstract  
The study offered the basic features of the image of the mother in the literature 

of the short story  Saudi female writers . 

The study determined the problem in the touch features of the mother image in 

the light of the  present social transformations . And if it matches the final image 

of the mother (literary) and  intellectual features inherited the mother's high-

concept and irreverent? 
The study rely to achieve its objectives on the inductive method of analysis. 
The researcher has to allocate a collection of stories (nine stories). And a variety 

of images from the story to another. In order to stand a realistic picture of the 

mother. Allocated for each study the story of two visions: implicit and artistic. 

Highlights  and results of the study: 

١. split stories into two basic types: reveal the emotional stories 

And stories to display social issues. 

٢. Featured in some of the stories confusion / overlap between the views of the 

writer and the views of characters. 
٣. Varied between display modes of description internal monologue and 

dialogue. 
٤. Alienation is a common feature in most of the studied stories. 
Keywords : literature  - The image of mother – Short story - In feminist 

literature.      



– 

  )٣٢٣٢(

  :المصادر
 .هـ ١٤٠٧ ، ١ ع–ات  الصادرة عن كلية التربية للبن–األحيدب،ليلى، مجلة اإلقليد  -١
 .١٣٦٩مجلة اليمامة ،ع .الحبيشي،لولو -٢
 . هـ ١٤١٩الحسين،أسماء عبدالعزيز،الحلم الذي تمنيت، دار الجسر،الرياض ط األولى  -٣
  هـ ١٤٠١ ، ١أعماق بال بحار،جمعية الثقافة والفنون،جدة، ط.حناوي،فاطمة -٤
 .هـ١٤١٥، ٨٢٤٦وقتلت حلما،صحيفة الجزيرة،ع .الرويشد،منال -٥
 ١محادثة برية شمال شرق الوطن،نادي القصة القصيرة،الرياض، ط       .سيف،قماشة عبداهللا ال -٦

 . هـ ١٤١٢،
 . هـ ١٤٠٩ ،١منتهى الهدوء،نادي القصة السعودي،الرياض،ط.الشمالن،شريفة -٧
  هـ ١٤٠٥، ١١٤الطيب،وفاء،صحيفة المدينة،ملحق األربعاء، ع  -٨
  هـ  ١٤١١، ١امة،جدة، طالعتيبي،فاطمة فيصل،احتفال بأني امرأة،مطبوعات ته -٩

 :المراجع 
  هـ ١٤٣٢، ط األولى١٣كتاب العربية . المقالة النسائية السعودية. الجبرين،أمينة - ١٠
 م ٢٠٠٤،جهينة للنشر والتوزيع،عمان، )المشكالت الرئيسية(الطفولة .خلف اهللا،سلمان - ١١
ـ   (القصة القصيرة فـي المملكـة العربيـة الـسعودية         .السيد،طلعت صبح  - ١٢ ة بـين الواقعي

 .هـ١٤٠٨،مطبوعات نادي الطائف األدبي، ط األولى )والرومانسية
أدباء من الخليج،الدار الوطنية الجديدة للنـشروالتوزيع،ط األولـى،         .عبداهللا أحمد .الشباط - ١٣

 .هـ١٤٠٦
الشنطي،محمد صالح،القصة القصيرة فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، دار المـريخ               - ١٤

 ).ت.د(للنشر،الرياض،
    ، ٢ربية األوالد في اإلسالم،دار الـسالم للطباعـة والنـشر، بيـروت،ط           ت.علوان،عبداهللا - ١٥

  م  ١٩٧٨
المؤسـسة العربيـة للدراسـات      .القصة القصيرة في الخليج العربي    .غلوم،إبراهيم عبداهللا  - ١٦

 .م ٢٠٠٠، ٢والنشر،بيروت،ط 
موافي،فاطمة الزهراء،الرؤيـة واألداة فـي قـصص شـريفة الـشمالن،ملف الثقافـة               - ١٧

  .هـ ١٤٠٢، ٤معية العربية السعودية للثقافة والفنون،الرياض، ع والفنون،الج
 .هـ١٤١٥اليوسف،خالد أحمد،دليل الكتاب والكاتبات،جمعية الثقافة والفنون، ط األولى،  - ١٨



 

 )٣٢٣٣(

 : الدوريات 
  .   هـ ١٤٠٤ ، ٧دراسات في أدب المرأة السعودية المجلة العربية، ع -راصد  - ١٩
 .م١٩٩٩صحيفة الجزيرة  .حسينفي قصص أسماء ال. الشمري، عبدالحفيظ - ٢٠

 :الشبكة العنكبوتية 
 .م٢٠٠٧العباس،محمد،قصص النساء،ذوات مقموعة تنسرد حكايا،الموقع الرسمي ، - ٢١

  



– 

  )٣٢٣٤(

  



 

 )٣٢٣٥(

  
  
  

  
  

  :المقدمة 
  الحمد هللا حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أن جعلنا مسلمين، في زمرة خاتم المرسلين 

  :محمد بن عبداهللا عليه أفضل الصالة وأتم التسليم وبعد
    فإن أفضل ما تتعلق به الهمم بحثاً ودرساً، لهي علوم القرآن الكريم، والمعجزة 

مة نبينا الكريم، وساري مفعول دعوته في أمته إلى يوم الخالدة  الدالة على صدق وعظ
يقوم األشهاد، وقد شهدنا بالحق بما عليه أنزل من ربه قرآناً يتلى آناء الليل وأطراف 
النهار، ذلك بأن نتدبره كما أمر اهللا في عظيم مقصوده وصدق منطوقه، والذي ال ريب 

 تنقضي عجائبه وال تضيق مشاربه فيه تدبير أمور دنيانا ومعاد آخراتنا، وهو بحق ال
وال يخلقُ من كثرة الرد، ولعلي قد تقصدتُ شأن علم التأويل بحثاً، لما قد وجدت فيه 
من المواجد وعظيم المقاصد، بما هو سابق، ولما هو الحق، ولم يزل فيضه مترع بكنه 

جتهاداً ،وبابه مشرع إلى آفاق العلوم الكونية كسباً وا)(مأثور العلوم عن المعصوم 
والراسخون في العلم هم أحق من يخوض فيه مجاالً، ذلك بحق ما اصطفاهم اهللا قوالً 
وذكراً ولباباً، فهم أهل استنباطه حكَماً وأحكاماً، واستلهام حادثات آجاله زماناً ومكاناً، 

(ذلك منهم إيماناً واحتساباً            ) (آل عمران.(  

  :خطة البحث
    لقد وفقني اهللا لكتابة هذا البحث الذي بين يدي القارئ، باعتماد تقسيمه إلى فصلين 

  :يحتوي كل منهما على بعض مباحث وجملة مطالب، نورد ذكرها كما يلي
  :التأويل مفهومه ومدلوله وموضوعه، وفيه مبحثان: المبحث األول/ ١
  : الصطالح، وفيه أربعة مطالبالتأويل في اللغة وا: المطلب األول/ أ

  .التأويل في اللغة : :أوال 

 
 

  مدرس بكلية أصول الدين 
جامعة أم درمان اإلسالمية 
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  .التأويل في االصطالح: ثانيا
  .التأويل في عرف المتأخرين: ثالثًا
  .بعض المعاني الداللية للتأويل في سياق التفسير: رابعا

  :وجوه مطالب تأويل القرآن الكريم، وفيه مطلبان: المطلب الثاني/ ب
  .زيل الكليةوجوه مقاصد التن: أوال
  .مقاصد االختصاص المطلقْ والُمقيد: ثانيا

  :التأويل بين أصول المنهج وفضول النهج، وفيه مطلبان: المبحث الثاني/ ٢
  :أوجه النسبة والفرق بين التأويل والتفسير، وفيه ثالثة مطالب: المطلب األول/ أ

  .وجه النسبة إلى القرآن والسنة: أوال
  .العلوم الشرعيةوجه النسبة إلى : ثانيا
  . وجه الفرق بين مدلول العبارة ومفهوم اإلشارة:ثالثا
  :االتجاهات التأويلية عن دافع الفكر والمذهب والمعتقد وفيه مطلبان: المطلب الثاني/ ب

  .اتجاهات فكرية ظنية تتجاوز مدلول السياق اللغوي: أوال
  .طناتجاهات مذهبية عقدية تستوحي الكشف وتستلهم البا: ثانيا

  
  .وأنهيت البحث بخاتمة وفهرست للمصادر والمراجع 
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  المبحث األول
  التأويل في اللغة واالصطالح

  :التأويل في اللغة:أوال 
أي رجع، : آل إليه أوالً ومآالً:مأخوذ من األول، وهو الرجوع إلى األصل، يقال " 

 وال عجب كما سنرى من ...."دبره وقدره وفسره، : أول الكالم تأويال وتأوله : ويقال
أن التأويل في معنَييه اللغوي واالصطالحي يتداخل ويتقارب إلى عموم مفهوم التفسير 
ومتعلقه السياقي والمقاصدي، وذلك بما وقف عليه بعض أهل التفسير كالطبري وغيره 

، باعتبار أن التأويل بمعنى األول وهو )١ (من مفسري السلف كما أورد السيوطي
إنما هو باعتبار أحد معانيه اللغوية فكأن المؤول أرجع الكالم إلى ما يحمله و(الرجوع 

ما يثبت (، ومآل التأويل إلى األصل أي الرجوع إليه، باعتبار أن األصل )٢()من المعاني
  .)٣()حكمه بنفسه، ويبني عليه غيره

  :التأويل في االصطالح: ثانيا 
  :)٤(االصطالحي للتأويل بأن له معنيانيذكر الشيخ مناع القطان في شأن المعنى 

بمعنى ما أوله إليه المتكلم أو يؤول إليه الكالم ويرجع، والكالم إنما : تأويل الكالم/ ١
إنشاء وإخبار، ومن : يرجع ويعود إلى حقيقته التي هي عين المقصود، وهو نوعان

ح معنى تأويل ويؤكد القطان دخول األمر ضمن معنى اإلنشاء ويشر: األمر: اإلنشاء
  :األمر بأنه

هو الفعل المأمور به، ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان   -  أ
سبحانك اللهم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده

(، تعني قوله تعالى )٥("وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن    

            ()٦(. 

: " (هو عين المخْبر إذا وقع، كقوله تعالى: )٧(تأويل األخبار  - ب      
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 ()٨(. 

أي تفسيره وبيان معناه، وهو ما يعنيه ابن جرير الطبري في تفسيره : تأويل الكالم/ ٢
اختلف أهل التأويل في هذه : " أويل قوله تعالى كذا وكذا، وفي قوله القول في ت:" بقوله 
 وكما يرى بعض ،)٩(فإن مراده التفسير، ذلك هو معنى التأويل عند السلف" اآلية

المفسرين أن التأويل ينعى بـ مقصود التفسير، يرى البعض كذلك أن من معانيه 
  .)١١()واية، والتأويل ما يتعلق بالدرايةالتفسير ما يتعلق بالر( وحجتهم، أن )١٠(االستنباط

  :التأويل في عرف المتأخرين:ثالثا
 وهذا -هو صرف الفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به  " 

، وقد أورد )١٢("االصطالح ال يتفق مع ما يراد بلفظ التأويل في القرآن عند السلف
التفسير و التأويل مع وجود التقارب الزركشي مدلول التفاوت اللغوي بين معنى 

، ويعتبر صاحب كتاب أصول التفسير أن في اصطالح معنى )١٣(المعنوي بينهما
بصرف المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بأنه موضوع علم أصول الفقه : التأويل

  .)١٤(والكالم عليه
  :بعض المعاني الداللية للتأويل في سياق التفسير: رابعا

: في سياقاتها القرآنية ومدلوالتها التفسيرية، منها) تأويل(ة معان لكمة      هناك عد
(حقيقة العلم ومرده إلى اهللا مثل قوله تعالى         ()ومنها )١٥ ، :

(حقيقة المخبر عنه حين يأتي ويظهر، كقوله تعالى              
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           ()١٦(.  

: أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد، ومنه الجزاء وحسن العاقبة من قوله تعالى 
)                        

               ()١٧(.  

وبلوغ الحكمة في مرد الحكم ... حسن القضاء وتمام العدل : ىويدخل في ذلك معن
  .)١٨(...للكتاب والسنة 

: (ومن ذلك الوفاء وأداء الحق للناس وذلك من قوله تعالى        

                       ()١٩(.  

 :(اإلستنباط من قوله تعالى: ن معانيهوم                

                            

    ....()٢٠(.  

: (ن قوله تعالى وذلك م:  التحريف  ومن معانيه            

                         (....)قال ابن كثير )٢١ ،

 ومن معانيه أيضاً حسن التنبؤ بما تؤول به مدركات )٢٢(أي تحريفه على ما يريدون
م المنامية في توقع األحداث كما في قصة يوسف عليه السالم مع فتية الرؤى واألحال

(السجن،                  ()٢٣(.  
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: (وكرؤيا يوسف لإلحدى عشر كوكباً، مال الملك إليه              

          ()٢٤(.  

  المطلب الثاني
  .)٢٥(وجوه مطالب تأويل القرآن الكريم

  :وجوه مقاصد التنزيل الكلية:أوال 
كآخر الكتب السماوية وختماً ) (   بما أن اهللا تعالى قد أنزل القرآن على نبيه محمد

 لها، فالبد من مقاصد يتقصدها هذا الكتاب ويعناها، حيث لم تكن شاردة وال واردة إال
وحواها واقع التنزيل في شتى ضروب اإلجمال والتفصيل، واحتواها بالبيان إلى واقع 
الناس كل صنوف وصروف التفسير والتأويل بما ظهر وُأبهم أو تشابه منه أو ُأختلف 

(عليه، وذلك من قوله سبحانه                 

          ()٢٦(.  

(وقوله جّل ذكره                      

           ()ولمعرفة وجوه مطالب تأويل القرآن، البد )٢٧ ،

من معرفة جملة من المبادئ األصولية والمبدئية التي يقوم عليها في األساس مفهوم 
ومدلول علما التفسير والتأويل، منها، أولية مقاصد التنزيل كوحي إلهي نزل به الروح 
األمين على قلب محمد خاتم النبيين ثم أولوية مقاصد التشريع الموكل بأمره خاتم 

(األنبياء،                        

 ()٢٨(.  

    ويتبين من ذلك أن التأويل في عموم مفهومه، ال يخرج عن نطاق التفسير ومدلوله 
 بأي حال، مادام المرجع فيه ألولية مقاصد التنزيل العزيز وكتابه، ثم ألولوية مقاصد
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التشريع المبين لفحوى ذلك الكتاب في واقع سنة نبيه صلوات اهللا وسالمه عليه الذي 
  .وقع عليه أمر التكليف بيانا للناس وبرهاناً

  :مقاصد االختصاص المطلق والمقيد:ثانيا
  :ما استأثر اهللا ِبِعلِمه/أ

 وتشابه، ما ال     وقد تبين بمنطوق القرآن، أن بعضاً مما في القرآن من إخبار وإبهام
يعلم تأويله إال اهللا كاآلجال والغيبيات كعلم قيام الساعة، ومنتهى آجال الخالئق، والنفخ 
في الصور، ومبهمات الحروف الهجائية في أوائل السور، وغير ذلك مما ال دخل فيه 
ألمر نبي مرسل وال ملك كريم، أو ما دون ذلك من عموم وخصوص البشر، و ال جاٍن 

(طان أِشر، وذلك من قوله تعالى أو شي               

                          

                                   

                                

       ()وال خالف بين األصوليين من أهل التفسير بالمأثور والمنقول )٢٩ ،

أو إجماع أصحابه رضوان اهللا عليهم من وقف علم التأويل ظاهراً ) (اية عن النبيرو
 من تلك اآلية معنى وقراءةً، وما وعاه -  على ذات اهللا سبحانه وتعالى- وباطناً

  .)٣٠(الراسخون في العلم قوالً وذكراً ويقيناً كأصل من أصول اإليمان
  ):(ما اختص ببيانه النبي/ ب

، كتأويل جميع ما فيه )(ال يتوصل إلى إدراك مدلوله إال ببيان الرسول    وذلك مما 
من وجوه أمره، واجبِه وندبِه وإرشادِه وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ 

ُألمِته ) (فرائضه وما أشبه ذلك من أحكام آيِه التي لم يدرك علمها إال ببيان الرسول
صبها دالّة ُأمِته على تأويله كالكيفيات العبادية من فرائض بنص منه عليه أو بداللٍة قد ن

  .وسنن



– 

  )٣٢٤٢(

  :ما يعلم منه بالضرورة لكل ذي علٍم باللسان العربي/ ج
     إن من سياق القرآن الكريم، ما يعلم تأويله كل ذي علٍم باللسان الذي نزل به 

ا الالزمة غير المشترك القرآن الكريم، وذلك كإقامة إعرابه، ومعرفة المسميات بأسمائه
فيها، والموصوفات بصفاتها الخاصة دون سواها، فإن ذلك ال يجهله أحد منهم، وذلك 

(كسامع منهم لو سمع تالياً                     

   ()معنى اإلفساد هو ما ينبغي تركه )٣١ ة، وأن ،لم يجهل أنمما هو مضر

الصالح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة وإن جِهل المعاني التي جعلها اهللا فساداً، 
دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيأتها التي ( والمعاني التي جعلها اهللا إصالحاً

ويؤكد ذلك ما ذكر ) (، فال يدرك علمها إال ببيانه)(خص اَهللا سبحانه بعلمها نبيه
  : احب التفسير عن اإلمام الطبري أن التفسير على أربعِة أوجهص

  .وجه تعرفه العرب من كالمها .١
  .تفسير ال يعذر احد بجهالته  .٢
  .تفسير يعلمه العلماء .٣
  .تفسير ال يعلمه إال اهللا تعالى ذكره .٤

  .)٣٢( أما التفسير الذي ال يعذر أحد بجهالته فهو إحالل الحالل، وإحرام الحرام



 

 )٣٢٤٣(

  لثانىالمبحث ا
  أوجه النسبة والفرق بين التأويل والتفسير

  :وجه النسبة إلى القرآن والسنة:أوال
  ال أرى في التفسير وعلوم القرآن ما يعتبر وجه فرقة وخالف أو تعارض بين كٍل من 
التفسير والتأويل، ما كان السبيل إلى ذلك وفق مسبق األصول والضوابط الموجهة إلى 

 في إظهار معانيه وإخراج ِحكمه وأحكامه، فعلم التأويل من علم بلوغ مقاصد التنزيل
التفسير بنظري، هو كعلوم السنة من علوم القرآن الكريم، باعتبار أوجه الصلة ونظير 

  :)٣٣(العالقة القائمة لزاماً بينهما وذلك من وجوٍه ثالثة
 .أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه .١
 . بالقرآن وتفسيراً لهأن تكون بياناً لما أريد .٢
 .أن تكون موجبة لحكٍم سكت القرآن عن إيجابه .٣

- أن يسير في ركاب التفسير بمعانيه الكلية المقاصدية -كذلك البد للتأويل األصولي 
 :وأن يحوم في فناء رحابه وذلك

 .بالموافقة له من كل وجه .١
 .أن يكون بياناً معضداً لما ُأريد به التفسير للقرآن .٢
جباً ِلِحكمة بيان أو حكم تبيان لمراد التفسير، في ظاهر اللفظ  أو أن يكون مو .٣

مفهوم اإلشارة فيما لم يجليه المنطوق، وهذا ما اعتمده علماء األصول من 
المفسرين  كما أسلفتُ ذكره، ومنهم اإلمام الطبري الذي اصطلح اسم التأويل 

إن خروج التأويل عن ، وقياساً على ذلك ف-  جامع البيان-على مسمى كتابِه
 - مقتضى التفسير وأصوله، إنّما يعد من قبيل التأويل المذموم الذي مبعثه

إعمال الرأي والفكر والمذهب وسوء المعتقد، ما يتوهم به مفهوم المخالفِة 
 .والتعارِض بين التفسير والتأويل

  :وجه النسبة إلى العلوم الشرعية:ثانياً
 –السلف والخلف، من لزوم ثوابت أصولية يقوم عليها علم    يرى أكثر أهل العلم من 

 يؤول إليها وينطلق عنها، مجرداً عن سلطان الهوى والفكر والمذهب، إرتجاء –التأويل 



– 

  )٣٢٤٤(

 كاإلجماع -لمقاصد التنزيل وأحكام التشريع التي ال تخرج عن محراب القرآن والسنة،
عّل أهم مستند إلى ذلك، هو علم اللغة والقياس واالستنباط، المناط بأمره العلماء، ول

العربية التي هي لغة القرآن ومناط التشريع ابتداء وانتهاء، وإليك نسوق بعض الثوابت 
  :األصولية المرجعية لعلم التأويل وهي

علم اللغة العربية التي هي لغة القرآن وبها ُأنزل، وذلك بمعرفة مفردات  .١
 .-أي المنطوق -األلفاظ ومدلوالتها في لغة العرب

 .-  أي المدلول- استعمال األلفاظ والمفردات بحسب السياق القرآني، .٢
 أي ما يفهم منها محتمالت األلفاظ أو أحدها بدليل - معرفة األساليب العربية .٣

 .-  المفهوم-راجٍح يدلُّ على ذلك، وهو
استنباط المعاني من كل ذلك مجتمعاً، وذاك هو التأويل القائم على أصوله بما  .٤

 يخالف شرعاً في عمومه، وال يوافق اتباع هوى بإعمال رأي أو غلبة فكٍر ال(
 وال يخرج التأويل روايةً ودرايةً عن مقتضى )٣٤()ومذهٍب يساق في خصوصه

وآداب في شخص هذه األصول، مضافاً إلى ذلك ما يجب من تحقق شروط 
حسن اإلعتقاد ايماناً صادقاً مع صدق : المؤول ِبمثل ما هي للمفسر، أهمها

يْؤتاه الرجل بخلوص النية وصفاء القلب والفراسة (المقصد ودقّة الفهم الذي
 .)٣٥(...)التي منبعها اإليمان

  :وجه الفرق بين مدلول العبارة ومفهوم اإلشارة:ثالثاً
لعلم أن ما بين التفسير والتأويل من نسبِة فرق، ففي نطاق      يرى أكثر أهل ا

مساقات اللغِة ومتفرع علومها األسلوبية والبالغية كما بين الحقيقة والمجاز، وما 
بيان وضع اللفظ إما حقيقةً أو (بين مراد العبارة ومفهوم اإلشارة، فالتفسير هو 

ن حقيقة المراد، والتفسير مجازاً، كتفسير الصراط بالطريق، والتأويل، إخبار ع
إخبار عن دليل المراد، ألن اللفظَ يكشفُ عن المراد، والكاشفُ دليل، مثاله قوله 

  :(سبحانه      ()٣٦(قال رصدتهتفسير أنه من الرصد، ي ، :

أن : رقبته، وتأويله التحذير من التهاون بأمر اهللا سبحانه، والمشهور عند المتأخرين
التفسير هو بيان المعاني التي تُستفاد من وضع العبارة، والتأويل هو بيان المعاني 



 

 )٣٢٤٥(

التفسير ما يتعلق بالرواية، : وقال بعض العلماء.. التي تُستفاد بطريق اإلشارة
، ولعل أكثر ما تكون نسبة الفرق بائنة عند بعض )٣٧(..والتأويل ما يتعلق بالدراية

علم الموهبة والفيض والفتوحات في (نهم األلوسي، ِبعدِه مفسري المتصوفة وم
اإلطالع على األسرار هي إحدى ما يشترط في المفسر، لما لَه من إرتباط بعلم 

إن علم الموهبة بعد تسليم أنه كسبي، إنما يحتاج إليه في :(التأويل، ومن ذلك قوله 
آن كما يفهمه كالم اإلطِّالع على األسرار، ال في أصل فهم معاني القر

 وقليٌل –، وكثير من المفسرين بصدد الثاني، والواقفون على األسرار )٣٨()البرهان
 ال يستطيعون التعبير عن كثير مما ُأفيض عليهم فضالً عن تحريره وإقامة –ما هم 

  .)٣٩(..)فتدبر ... البرهان عليه علي أن ذلك تأويل ال تفسير 
، برأي الباحث، هو ما يؤدي إلى مفهوم المخالفة     وهذا النهج التأويلي الخاص

والتعارض، بل والتناقض عما يقوم عليه علم التأويل من ثوابت أصول تعرضنا 
لذكرها، بل يقود كثيراً من المؤولة إلى مآخذ الرأي المذموم  ومعتقد الفكر 

  .والمذهب بما سنتعرض ِلذكِره في مبحث الحق
  المطلب الثاني

  لتأويلية عن دافِع الِفكر والمذهب والمعتقداالتجاهات ا
  :اتجاهات فكرية ظنية تتجاوز مدلول السياق اللغوي:أوالً

   لقد ذكرت في مباحث سابقة حجية التفسير الصحيح وفق قواعد أصولية ومضابط 
شرعية ال يخرج عن تلمسها صحيح التفسير وما يرتبط به بالضرورة من تأويل 

هجيته قواعد وأصول التفسير، موافقاً ومعضداً لحقيقة المدلول أصولي  يسترجع في من
والمفهوم وفي سياِق متّسق ومنسجم يتناسب ومقصود كالم اهللا تعالى بإدراك معانيه 
 الظاهرة لفظاً والراجحة فهماً في نطاق المواءمة والمالزمة والتعاضد بين ِعلمي

هوم كتاب اهللا العزيز وإخراج ِحكمه التفسير والتأويل لغايِة ما هو منطوق ومدلول ومف
  .وأحكامِه، دونما تعارض أو تناقض

    ومثلما للتفسير من قواعد أصولية تعرضتُ لذكرها في بحث سابق كأحسن ما هي 
طرق التفسير الصحيح باتفاق علماء األصول من المفسرين، كذلك ما توافقوا عليه من 



– 

  )٣٢٤٦(

التأويل، إذ التأويل عندهم ملحوظ فيه إعمال الضوابط الحكمية كمنطلق أصولي لعلم 
ترجيح أحد محتمالت اللفظ بالدليل، والترجيح يعتمد على االجتهاد، ويتوصل إليه (

بمعرفة مفردات األلفاظ ومدلولها في لغة العرب، واستعمالها بحسب السياق ومعرفة 
هج وذلك في إطار المن) )٤٠(....األساليب العربية واستنباط المعاني من كل ذلك

التفسيري والتأويلي الذي يجب أن ينهجه كل من المفسر والمؤول في إطار الشروط 
بأن يلم بالشروط والخصال التي هي وسائل لفهم كتاب اهللا تعالى، (... واآلداب، وذلك 

وأدوات للكشف عن أسراره مبتعداً عن كل ما ذكرناه من األمور التي تجعل المفسر في 
لمذموم، ثم يستنبط ما يمكن من اآلية في حدود القوانين عداد المفسرين بالرأي ا

يِقظاً فِطناً، عليماً بقانون الترجيح حتى إذا ما كانت اآلية محتملة ألكثر من .. الشرعية، 
 وعدا ذلك يكون في عداد القول بالرأي المذموم بما ،)٤١(وجه، أمكنه أن يرجح ويختار

  .كرنا من قول لأللوسي من قبلال يستند إلى أصل راجح وال مرجوح، كما ذ
  :اتجاهات مذهبية عقدية تستوحي الكشف وتستلهم الباطن:ثانيا

   هناك من التأويالت المذهبية والعقدية ما ال يحدها حدود القيد الشرعي الموجب 
لمقتضى التأويل القائم على أسس علمية وموضوعية في سياق المعنى الحكمي والفهمي 

 ، وتلك التأويالت التي – كتاب اهللا العزيز - ي جوهر موضوعهلمقصود التفسير الذ
نحن  بصدد ذكر نماذج منها، بعضها يقع في أسر مؤثرات المذهب والمعتقد الخاص 
بشأن صاحبه وفاعله، ويستجدى كّل من أولئك المؤولة، مرائي فكره ومذهبه ومعتقده 

تحقق عنده المطالب وتلوذ به في سياق منطوق القرآن الكريم، علّهم يجدون مستنداً ت
المآرب، فمنهم من يحتج بمعاني الباطن أو العلم اللّدنّي فهماً عن اهللا، ثم من يتعلل بعلم 
األذواق ومقامات األحوال من فيض وجذب، أو رؤى منامية تفيض بالبشريات كما هو 

له ما اعتمدت على فهمي في تفسيري إال لقو:( عند صاحب تاج التفاسير من قوله 
صلى اهللا عليه وسلم في بعض الوقائع حين كنت أفسر ما معناه، اعتمد في تفسيرك هذا 

قال (، وفي أثر عنه قوله )٤٢()على ما تفهمه عن اهللا أكثر مما تنقله من كالم من قبلك
  .)٤٣()اكتب فإنك ال تخطئ: لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 

 )٣٢٤٧(

 اإلسالم وأصحاب مذهب ختم األولياء     فنجد أكثر ما يكون ذلك عند بعض متصوفة
 اختصاص األولياء بعلم اللّدن وعلم الباطن، وكذلك الشيعة - وحجتهم المذهبية في ذلك

االمامية في اعتقاد مذهب اإلمام المعصوم، وكذلك المعتزلة في مذهب عصمة األنبياء 
هم  (كما عند الزمخشري والرازي من قصة نبي اهللا يوسف مع امرأة العزيز أنه

بما مثاله عدم إمكان ) بضربها ال مواقعتها باعتبار مجازية المعاني ال حقيقة وقوعها
رؤية اهللا عياناً يوم القيامة عند الزمخشري صاحب مذهب اإلعتزال، وإن قد نص عليه 

(قول اهللا تعالى                ()منتظرة أي: ، بقوله )٤٤ 

  .)٤٥(...رحمة ربها وراجية لها
 عند صاحب كتاب تاج التفاسير -  فكرة ختم األولياء-       أما علم الباطن بمذهب

علم ): (وهو علم الباطن القائل فيه: (أثراً عن محي الدين بن عربي، يقول صاحبه
الباطن سر من أسرار اهللا عز وجل وحكم من اهللا يقذفه في قلوب من يشاء من 

  ).٤٦)(بادهع
       كما نجد البن عربي تأويالت فلسفية وباطنية دافعه إليها مذهب وحدة الوجود في 

 والذي عنده يتحقق علم )٤٧( ومذهب ختم األولياء-  اإلنسان الكامل- اصطالحه فكرة
الباطن واللّدن كفاحاً ومشافهةً ومشاهدةً عن اهللا دون حجاب نبي أو إسناد حديث مسند 

 وهو إغماض العين عما – الحيرة –ر، وذلك فيما ذهب إليه من اتخاذ نهج أو نقل أث
ة -هو ظاهر دليل، إلى ما وراء ذلك من معراٍج صوفييأخذ عن جالل الحضرة اإللهي 

 حقاً والئياً خاصاً يخوضون -وذلك ما يعتبره أصحاب ذاك النهج، .. -والنبوية كفاحاً
 القطع والجزم في المبهم الذي استأثر اهللا بعمله به في المتشابه ويقولون به على سبيل

  .)٤٨(كالحروف الهجائية المقطعة في  مفتتح بعض سور القرآن
    يقول الدكتور محمد حسين الذهبي رداً على ما يقوله كل من أولئك وهؤالء من 
أصحاب المذاهب واألفكار والمعتقدات كمستنٍد يتأولونه لتبرير مذاهبهم بما ليس إليه 

تمسكاً منهم بدليل صحيح وحمله ( ليل، وفي بعض ما يحتجون به لدليل صحيح ظاهر د
، ويستنكر عليهم وقد نبذوا وراء ظهورهم علم الظاهر )٤٩(......)على ما ال يراد به 

فهل (وما يقوم عليه من أسس وقواعد ويحتالون ويتحايلون بمعاني الباطن، ومتسائالً 



– 

  )٣٢٤٨(

لقرآني بادئ الرْأي، والباطن  ألغاز وأحاجي الظاهر ما يظهر من معنى النص ا
  .)٥٠(.....)ومعميات ال يفهمها إال هم ؟ 

     وأنه أشد ما يكون ذاك االستنكار على دعاة الباطن والفكر والمذهب عند الباحث 
 وهو يرى بعض متصوفة اإلسالم يِلجون ِخضم -  أجنست قولد تسهير- المستشرق

، تحامالً على ظاهر نصوص القرآن ومفهوم سياقه، ليجدوا التأويل المذهبي والمعتقدي
في ذلك المستند والمخرج لمساق فكرهم ومذهبهم ومعتقدهم، ومستنكراً عليهم 

وفي الحق ليس عمالً هيناً على متصوفة اإلسالم أن يجدوا أفكار التصوف :(بقوله
 شاهد صدق المقدسمترائية في القرآن وأن يروا ألنفسهم حقاً في اتخاذ كتاب اإلسالم 

الفلسفية، ذلك انه سيكون من العسير تصور مذاهب من التفكير على مذاهبهم الدينية و
الديني، تقف موقفاً أشد تعارضاً بعضها مع بعض من موقف اإلسالم األصلي القائم 
على الرواية والنقل  تجاه التصوف، هنالك يتجلى أسمى إدراك ممكن لتنزيه االلوهية 

  .)٥١(...)لمادة، وهنا االعتقاد بالفيض اإللهي المنبثّ في كل شيءعن مالبسات ا
    وأقوُل جاهراً في وجه هؤالء من أصحاب االهواء المنبعثة عن صدور تضيق 
بالحق، وأنفٍس ترتعب من ذكره، أن عليهم وجوب التأدب مع اهللا إجالالً، واحترام أهل 

الكفُّ عن مكائد النفس ومصائد الشيطان العلم نقالً وعقالً، خضوعاً لهم واستحياء، و
  .جهالً وتجهيالً وابتداعاً



 

 )٣٢٤٩(

  لخاتمةا
الحمد اهللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين 

  .محمد بن عبداهللا خاتم األنبياء والمرسلين
  :وبعد

ئ، حقيقة ما عليه علم   أرجو أن أكون قد بينتُ مرادي من البحث الذي بين يدي القار
التأويل القائم على أصوله، والمتشعب بفروعه، وحال ما عليه أهل األصول من 
العلماء، وما عليه أهل الفضول من ذوي االهواء، وإني ألرجو للقائمين بأمر التأويل 
بحثاً وعلماً ودرساً، بأن يعنوا بالتحقيق والتدقيق بما ال يالبسه الباطل، وُأوصي بأن 

ون لعلم التأويل اختصاصاً واعتناء من أئمة المسلمين وأعيان علمائهم، وان يفسحوا يك
له في واقع مستجدات العصر وضروراته العلمية والمعرفية مجاالً ومآالً يهتدي إليه كل 

  .طالب حق ويدراُ به ويدفع كلَّ باطل وصائل
  ،،،،،،،،،،وآخر دعوانا أِن الحمد هللا رب العالمين

  إعداد
  عمر إبراهيم الهاشمي إبراهيم . د
  كلية أصول الدين/ جامعة أم درمان اإلسالمية / سوداني الجنسية 



– 

  )٣٢٥٠(

  :الحواشى

                                         
  .٢/٣٢٥، ج ١٤٢٣ انظر االتقان في علوم القرآن للسيوطي، دار الفكر ، ط - ١
 وانظر ١٩٦٨/٢٣ انظر أصول التفسير لكتاب اهللا المنير، خالد عبدالرحمن العك، مكتبة الفارابي، دمشق، ط    - ٢

 .١٤-١٣/ ، المقدمة١البحر المحيط إلبن حيان ج
  .١٩٣٨/٢٢ انظر التعريفات للجرجاني، ط البابي الحلبي - ٣
  .٣١٨-٣١٧ انظر مباحث في علوم القرآن، سابق، - ٤
 .، عن صحيح البخاري ومسلم٣١٨ انظر سابق، - ٥
 .٣ سورة  النصر، اآلية - ٦
 . سابق٣١٨ انظر، مباحث في علوم القرآن، - ٧
 .٥٣ سورة األعراف، اآلية - ٨
               م، ١٩٥٧، وانظر البرهان لبدر الدين الزركـشي، ط القـاهرة،           ٣١٨/ انظر مباحث في علوم القرآن، سابق      - ٩

  .٢/١٤٦ج 
  .٢٤/، وانظر أصول التفسير، سابق٣٢٥/  انظر االتقان، سابق- ١٠
  .٢، ج١٧٣-٣٢٥ انظر سابق، - ١١
 .٣١٨ مباحث في علوم القرآن ، سابق، - ١٢
  .، بتصرف١٤٦ج، ص ٢، وانظر البرهان للزركشي، سابق ٣١٨/ انظر مباحث في علوم القرآن، سابق- ١٣
 .، بتصرف٢٣ انظر أصول التفسير، - ١٤
 .٧ عمران، اآلية  سورة آل- ١٥
 .٥٣ سورة األعراف، اآلية - ١٦
 .٥٩ سورة النساء، اآلية - ١٧
 .١/٥٠٢هـ، ج١٤٢٣ انظر ابن كثير، دار المنار، - ١٨
 .٣٥ سورة األسراء، اآلية - ١٩
 .٨٣ سورة النساء، اآلية - ٢٠
 .٧ سورة آل عمران، اآلية - ٢١
  .١/٢٣١بن كثير، سابق، جا انظر - ٢٢
 .٣٦ سورة يوسف، اآلية - ٢٣
 .١٠٠ سورة يوسف، اآلية - ٢٤
  .٢٥/ وانظر أصول التفسير، سابق١/٧٣م، البابي الحلبي، ج١٩٥٤ راجع مقدمة تفسير الطبري بتصرف، ط- ٢٥
 .٤٤ سورة النحل، اآلية - ٢٦
 .٦٤ سورة النحل، اآلية - ٢٧
 .٨٩ سورة النحل ، اآلية - ٢٨
 .٧ سورة آل عمران، اآلية - ٢٩



 

 )٣٢٥١(

                                                                                                     
 .٢٧٥، ١، الطبري، سابقج٢٣٣-٢٣٢انظر أبن كثير، سابق، - ٣٠
 .١١ سورة البقرة، اآلية - ٣١
 .، بتصرف١/٧٣، عن مقدمة الطبري، ج٢٧-٢٦  انظر أصول التفسير، سايق،- ٣٢
  .٨٢ انظر أصول التفسير، سابع،- ٣٣
  .٨٧ه، دار االعتصام،١٣٩٨، ٢ انظر محمد حسين الذهبي، اإلتجاهات المنحرفة في التفسير، دوافعها، ط- ٣٤
 .٢، وانظر مباحث في علوم القرآن، سابق،٤٩-٤٥ر أصول التفسير، سابق،  انظ- ٣٥
 .١٤ سورة الفجر، اآلية - ٣٦
 .٢٤ انظر أصول التفسير، سابق،- ٣٧
  .  هو بدر الدين الزركشي، صاحب البرهان في علوم القرآن- ٣٨
 .٦٠، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ،١ انظر روح المعاني لأللوسي، ج- ٣٩
  .٢٤ انظر أصول التفسير، سابق،- ٤٠
  .٥٦-٥٤ انظر سابق، - ٤١
 .٥٧، ١م، ج١٩٨٥ انظر تاج التفاسير للميرغني، سابق، ط مصر، - ٤٢
                 م، تحقيـق  ١٩٩٠،  ١ انظر اإلبانة النورية في شأن صاحب الطريقة الختمية، ابن إدريـس الرباطـابي، ط              - ٤٣
 .١٧٤بيروت،محمد إبراهيم أبو سليم، دار الجيل . د

 .٢٣-٢٢ سورة القيامة ، اآليات - ٤٤
م ، ١،١٩٣٨، وانظر التفسير الكبير للفخـر الـرازي، ط   ١٤م، ج  ١٩٥٣  راجع الكشاف للزمخشري، ط       - ٤٥
 .١١٨-١١٥، ١٨ج
  .، لم أجد مستندا للحديث في الصحاح١/٢٦٧ انظر تاج التفاسير، سابق، - ٤٦
  .١/١٨٦، ج ٢/٢٩٠ر صادر، بدون تاريخ، ج   انظر الفتوحات المكية البن عربي، ط دا- ٤٧
  .٢٦٧،١٤٦/ ١ انظر تاج التفاسير، ج- ٤٨
 .٢،٨٧ انظر اإلتجاهات المنحرفة، سابق، ط- ٤٩
  .٨٧-٨١  انظر سابق، - ٥٠
 -ه١٤٠٣،  ٢عبدالحليم النجار، دار إقـرأ، ط     .   مذاهب التفسير اإلسالمي، أجنست قولد تسهيل ، ترجمة د          - ٥١

  .٢٠١م، ١٩٩٣
  
  
  
  
  
  



– 

  )٣٢٥٢(

                                                                                                     
  :ست المصادر والمراجعهرف

 .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة، القاهرة،  )١
 .٢ه، ج١٤٢٣اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي، دار الفكر بيروت، ط  )٢
                أصول التفسير لكتاب اهللا المنير، خالد عبدالرحمن العـك، مكتبـة الفـارابي، دمـشق،             )٣

 .م١٩٦٨ط 
 .م، مصر١٩٥٦حر المحيط، ألبن حيان،الب )٤
 .م١٩٣٨التعريفات للجرجاني، ط البابي الحلبي،  )٥
 .، دار الفكر، بيروت٣صحيح البخاري، بشرح فتح الباري، ج )٦
 .م١٩٥٧البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ط القاهرة،  )٧
 .م١٩٣٨، ١التفسير الكبير، للفخر الرازي، ط  )٨
 .م، البابي الحلبي١٩٥٤ان، ط تفسير الطبري، جامع البي )٩

 .ه١٤٢٣، ١، دار المنار القاهرة، ط١أنظر تفسير القرآن العظيم، إلبن كثير، ج ) ١٠
اإلتجاهات المنحرفة في التفسير، دوافعها ودفعها، محمد حسين الـذهبي، دار اإلعتـصام     ) ١١

 .ه١٣٩٨
 .تاريخ بدون العربي، التراث إحياء دار ،١ج لأللوسي، المعاني روح ) ١٢
 .١م، ج١٩٩٠سير للميرغني، ط مصر ، تاج التفا ) ١٣
، الـدار  ٢اإلبانة النورية في شأن صاحب الطريقة الختمية، إبن إدريـس الرباطـابي، ط          ) ١٤

 السودانية للكتب، 
 .١٤، ج٢م،ط١٩٥٣الكشاف للزمخشري، دار الفكر،  ) ١٥
 دار النجـار،  عبـدالحليم . د ترجمـة  تـسهير،  قولد أجنست اإلسالمي، التفسير مذاهب ) ١٦

 .م١٩٩٣ ،٢اقرأ،ط
 .الفتوحات المكية ألبن عربي، دار صادر، بيروت، دون تاريخ ) ١٧
 .م، دار الكتب الحديثة مصر١٩٦١التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، ط ) ١٨



 

 )٣٢٥٣(

  
  
  

  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد،  والصالة والسالم على من ال نبي بعده، الحمد هللا وحده

وأثراً بيناً في حسن االستفادة ، فإن لمعرفة مناهج العلماء في كتبهم أهمية كبرى
من تلك الكتب؛ وألجل ذا اعتنى العلماء قديماً وحديثاً ببيان مناهج األئمة وشروطهم في 

وأفردوا في ذلك مصنفات مستقلة، شرحوا فيها مناهج األئمة، وطرائقهم في ، فاتهممصن
شروط "كتاباً سماه ) ٣٩٥ت (كتبهم ومصنفاتهم؛ فقد ألّف الحافظ أبو عبداهللا ابن منده 

" المدخل إلى الصحيح"في كتابيه ) ٤٠٥ت (وكذلك فعل أبو عبداهللا الحاكم " األئمة
، "المدخل إلى السنن الكبرى"في كتاب ) ٤٥٨ت(يهقي ، والب"المدخل إلى اإلكليل"و

شروط األئمة "في كتابيهما ) ٥٨٤ت(وابن طاهر المقدسي ) ٥٠٧ت(والحازمي 
في ) ٢٧٥ت ( بل هذا معنى ما فعله اإلمام أبو داود )١("شروط األئمة الستة"و" الخمسة

نهجه وطريقته في ؛ فلم تكن تلك الرسالة االبيانا لم"سننه"في وصف " رسالته ألهل مكة"
، وما تزال التآليف في علم مناهج المحدثين ومؤلفاتهم مستمرة إلى يومنا "السنن"كتابه 

  . )٢(هذا
ولذا فإن من لم يكن عالماً بمناهج الكتب والمصنفات فحري أال يستفيد منها الفائدة 

وأقرب ، ه تناوالًوكلما كان المراجع لتلك الكتب عارفاً بها وبطرائقها كانت أسهل إلي، المرجوة
  . نفعاً، وكان ذلك معيناً له في الغرض الذي يحتاجه من هاتيك الكتب

                                         
 . وقد طبعت كل هذا المؤلفات والحمد هللا  ) ١(

شفاء "، و)١٥ - ١٣ص (، للدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب "المدخل إلى مناهج المحدثين: "انظر  ) ٢(
 ). ٢٩ - ٢٨ص (، للدكتور السيد محمد نوح "الصدور في تاريخ السنة ومناهج المحدثين

 
 

 
  أستاذ الحديث وعلومه المساعد

   كلية التربية -قسم الدراسات اإلسالمية 
  جامعة الملك سعود في الرياض

 



– 

  )٣٢٥٤(

فإذا أراد الباحث مراجعة المسألة من جهة فقهية راجع كتب الشروح التي تعنى بهذا 
وهكذا ، وإن كانت المسألة حديثية راجع المصنفات التي يغلب عليها هذا الوصف، الجانب

واختصار الوقت والجهد ماال ، وفي هذا من تيسير العلم، مسائلهفي بقية فروع العلم و
  .يخفى

وألجل هذا كانت الحاجة لدراسة مناهج شراح الحديث وكتبهم، ومن هذا 
" القبس في شرح موطأ مالك بن أنس"المنطلق قصدت في هذا البحث دراسة كتاب 

ان منهجه في كتابه وبي) ٥٤٣ت (للقاضي العالمة أبي بكر محمد بن عبداهللا بن العربي 
  . هذا

  :أهمية البحث وسبب اختياره: أوالً
  .وأثره العلمي فيمن بعده" القبس" قيمة كتاب - ١
 مكانة الحافظ ابن العربي العلمية؛ فهو من العلماء المتفننين في العلوم؛ فكان - ٢

  . محدثاً فقيهاً أصولياً
بحسب - ه هذا  أنه ال توجد دراسة علمية عن منهج ابن العربي في كتاب- ٣

  .-علمي
  :أهداف البحث: ثانياً

  ".الموطأ"وطريقته في شرحه لكتاب " القبس" بيان منهج كتاب - ١
  ".القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" إبراز القيمة العلمية لكتاب - ٢

  :حدود البحث: ثالثاً
القبس في شرح "يقتصر هذا البحث على بيان منهج ابن العربي العلمي في كتابه 

، وطريقته فيه ومزايا الكتاب، وقيمته العلمية، وأثره فيمن بعده، " مالك بن أنسموطأ
وأبرز المأخذ على الكتاب، كما يتضمن تعريفاً مختصراً بمؤلفه بما يناسب طبيعة 

  . البحث
  :منهج البحث: رابعاً

  . جريت في هذا البحث على المنهج الوصفي االستقرائي االستنباطي
  :حثإجراءات الب: خامساً

  .إجماالً" القبس" استقراء جميع كتاب - ١
  . استخراج عناصر المنهج من خالل الكتاب- ٢



 

 )٣٢٥٥(

  .  اختيار أوضح األمثلة والنماذج في الداللة على منهجه، وإيرادها في البحث- ٣
  . اإلحالة إلى بقية األمثلة في الحاشية- ٤
  . التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من كالم ابن العربي- ٥
  . فهرس للمصادر والمراجع عمل- ٦

  : خطة البحث: سادساً
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل على مقدمة وتتضمن موضوع البحث، 

  : وأهميته، وأهدافه، وحدوده، وإجراءاته، وخطته، ثم فصالن على النحو اآلتي
  :وتحته ستة مطالب، في ترجمة ابن العربي: الفصل األول

  .دهاسمه ونسبه ومول: المطلب األول
  .طلبه للعلم: المطلب الثاني
  .شيوخه: المطلب الثالث
  .ثناء العلماء عليه: المطلب الرابع

  .تالميذه: المطلب الخامس
  .وفاته: المطلب السادس

  :وتحته سبعة مطالب" القبس"أما الفصل الثاني فهو دراسة حول كتابه 
، وطريقة تأليفه، والغرض من تأليفه، اسم الكتاب: المطلب األول

  .تاريخهو
  ".القبس"وأثره في كتابه ، مذهب المؤلف الفقهي: المطلب الثاني
  .منهجه في الكتاب، وطريقته فيه: المطلب الثالث
  .أبرز مصادر الكتاب وموارده: المطلب الرابع

  . قيمة الكتاب العلمية، وأثره فيمن بعده: المطلب الخامس
  .  مزايا الكتاب العلمية: المطلب السادس

  .المآخذ على الكتاب: سابعالمطلب ال
  . ثم الخاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات

  .وأن يزيدنا علماً وهدى، هذا وأسال اهللا أن ينفعنا بما علمنا
  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله، وصحبه، وسلم

  



– 

  )٣٢٥٦(

  الفصل األول
  ترجمة ابن العربي

أخذ نصيباً وافراً من احتل الحافظ أبو بكر ابن العربي منزلة علمية عالية، و
عناية الباحثين والدارسين، فكتبت عنه عدة دراسات، إما مفردة، وإما في مقدمات 

  .)١(كتبه
ويحسن هنا اإلشارة إلى جمل وشذرات ضرورية تناسب المقام، وتفيد في 

  .وتدل على مكانته وأثره العلمي، التعريف به
  :اسمه ونسبه ومولده: المطلب األول

األندلسي األشبيلي ، حمد بن عبداهللا بن محمد بن أحمد المعافريهو أبو بكر م
  .)٢(قبيلة قحطانية سكنت األندلس، وكسر الفاء، بفتح الميم والعين" معاِفر"و

  .)٣()٤٦٨(من شهر شعبان سنة ) ٢٢(وقد ولد بإشبيلية من مدن األندلس في 
  :طلبه للعلم: المطلب الثاني

فقد ،  ودين؛ إذ كان أبوه من أهل العلم والفضلنشأ القاضي أبو بكر في بيت علم
، )٤(والزمه سبع سنين، بل روى عنه جميع كتبه، كان من كبار تالميذ الحافظ ابن حزم

" قانون التأويل"وقد حكى ابن العربي عن نفسه ونشأته في طلب العلم في مفتتح كتابه 
ثم جعل له ثالثة ،  القرآنووصف عناية أبيه البالغة به، وأنه رتَّب له معلماً حفظ عنده

  .والثالث للحساب، معلمين أحدهم لعلوم القرآن، واألخر لعلوم العربية
وقد ذكر عدداً كثيراً ، ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره حتى أتقن هذه العلوم

  .من الكتب التي درسها في هذه الفنون وغيرها في تلك السن المبكرة من عمره

                                         
منهج القاضي أبي بكر "لسعيد أعراب، وهو مطبوع، و" مع القاضي أبي بكر بن العربي"كتاب : من ذلك  ) ١(

للدكتور موفق بن عبداهللا كدسة، " " األمد األقصى"بن العربي في شرح األسماء والحسنى من خالل كتابه 
. لـ" آراء ابن العربي الكالمية"و، لعبداهللا أبو طعيمة لم يطبع"  محدثاأبو بكر بن العربي"وهو مطبوع و

مقدمة كتابه "و، سعد العريفي لم يطبع. د" منهج ابن العربي في العقيدة"عمار طالبي، وهو مطبوع، و. د
 ).١/٣٢٨" (المعجم المصنف لمؤلفات الحديث: "انظر. وغيرهم. محمد السليماني. د. لـ" قانون التأويل

 ).١٢/٣٢٨(للسمعاني " األنساب"، )٤١٨ص (البن حزم " جمهرة أنساب العرب: "انظر  ) ٢(

 ).٤/٢٩٦" (فيات األعيان"و، )٦٦ص(للقاضي عياض " الغنية: "انظر  ) ٣(

 ).١٩/١٣٠" (السير: "انظر  ) ٤(



 

 )٣٢٥٧(

اقبون عليه من بعد صالة الفجر إلى أذان العصر ثم وكان أولئك المعلمون يتع
  .)١(يطالع هو بنفسه بقية يومه

ثم ذكر بعد ذلك رحلته من األندلس للمشرق ولقاءه العلماء، وأخذه عنهم في كل 
  .)٢(بلد من حين خروجه من بلده

  :شيوخه: المطلب الثالث
ه، ومن أبرز أخذ القاضي أبو بكر عن جمع كبير من أهل العلم في بلده وخارج

  : )٣(أولئك
  ).٤٩٣ت ( والده الفقيه أبو محمد بن العربي - ١
  .أخذ عنه ببغداد) ٥٢٦ت( أبو الحسين ابن أبي يعلى الفراء - ٢
  ". صحيح مسلم"شارح ) ٥٣٦ت ( أبو عبداهللا محمد بن علي المازري - ٣
  ).٥٣٨ت( أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي - ٤
  ).٥٣٨ت(الوهاب بن المبارك عبد،  أبو البركات األنماطي- ٥
  ).٥٠٥ت ( محمد بن محمد بن محمد الغزالي - ٦

 .وغيرهم كثير
  :ثناء العلماء عليه: المطلب الرابع

  :ومن ذلك،  أثنى أهل العلم على ابن العربي ووصفوه بعدد من الصفات الفاضلة
ها حريصاً على أدائ، كان مقدماً في المعارف كلها: "ما قاله تلميذه ابن بشكوال

  .)٤(..."ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيها، ونشرها
وكان ممن يقال إنه بلغ مرتبة ، كان ثاقب الذهن عذب المنطق: "وقال الذهبي

  .)٥(..."االجتهاد

                                         
كر مع القاضي أبي ب"ضمن كتاب " مختصر ترتيب الرحلة"، و)٤١٩-٤١٥ص " (قانون التأويل: "انظر  ) ١(

 ). ١٨٧ص" (ابن العربي

 .وما بعدها ) ٤٢٣ص " (قانون التأويل"  ) ٢(

فهرسة "، و)٤/٣٥" (شذرات الذهب"و، )٤/٨٣٦" (ترتيب المدارك"و) ١٣١-١٩/١٣٠" (السير: "انظر  ) ٣(
 ).٤١٥-٤١٠" (ابن خير

 ).٤١٥-٤١٠" (نفح الطيب: "انظر  ) ٤(

 ).٢٠/٢٠٠" (السير: "انظر  ) ٥(



– 

  )٣٢٥٨(

بلوناه .. والفقيه أبو بكر ابن العربي: "بل أثنى عليه شيخه الطرطوشي فقال عنه
  .)١(.." ووعاهثم تحقق به، وخبرناه، وهو ممن جمع العلم ورعاه

  :تالميذه: المطلب الخامس
وحين عاد القاضي أبو بكر إلى قرطبة، وقد ذاع صيته وبرز اسمه العلمي، 
توافد عليه الطلبة الراغبون، وقد أخذ عنه جمع كبير من مشاهير أهل العلم من كافة 
نواحي األندلس؛ بل كان فيهم جماعة من شيوخه، حتى إن ابن األبار ألف معجماً في 

وقد عمل . )٢(أصحاب ابن العربي، على غرار معجمه في أصحاب أبي علي الصدفي
  :ومن أعيانهم، )٣(تلميذاً) ١٦١(السليماني معجماً لتالميذه فبلغوا . د

  ).٥٤٤ت ( القاضي عياض بن موسى اليحصبي - ١
  ).٥٧٨ت " (الصلة" أبو القاسم بن بشكوال صاحب - ٢
  ).٥٨١ت" (األنفالروض " أبو القاسم السهيلي صاحب - ٣
  ).٥٧٥ت (الشهير " الفهرس" ابن خير األشبيلي صاحب - ٤

 . وغيرهم من الفضالء كثير
  :وفاته: المطلب السادس

بعد حياة علمية توفي القاضي أبو بكر بن العربي في شهر ربيع األول، سنة 
  .)٤(- فرحمه اهللا وعفا عنه-، ودفن بمدينة فاس) ٥٤٣(

                                         
 ).١٠٤ص " (قانون التأويل"حقق مقدمة م: "انظر  ) ١(

 ). ١١١ص (لسعيد أعراب " مع القاضي أبي بكر بن العربي: "انظر  ) ٢(

 .وما بعدها) ١٦٩ص " (قانون التأويل: "انظر  ) ٣(

 ).٣/٦٥(للمقَّري " أزهار الرياض"، و)٦٨ص(للقاضي عياض " الغنية: "انظر  ) ٤(



 

 )٣٢٥٩(

  الفصل الثاني
  دراسة الكتاب

  وتاريخه، وكيفية ذلك، وغرضه، اسم الكتاب: المطلب األول
  : اسم الكتاب- ١

نص القاضي أبو بكر ابن العربي على اسم كتابه صراحة؛ فقد قال تلميذه أبو 
أبو بكر محمد بن العربي إمالء علينا ... حدثنا: "-راوي الكتاب عنه- القاسم ابن حبيش 

  .)١("قبس في شرح موطأ مالك بن أنسهذا كتاب ال: قال.. ونحن نكتب.. من لفظه
عارضة "و، )٢("أحكام القرآن: "وقد سماه بذلك أيضاً في كتبه األخرى مثل

مثل الذهبي في ، وكذا ذكره بهذا االسم بعض الذين ترجموا البن العربي، )٣("األحوذي
ممن وغيرهم ، )٦("أزهار الرياض" والمقَّري في )٥("الديباج"، وابن فرحون في )٤("السير"

  .  - كما سيأتي-نقل عن الكتاب أو أفاد منه 
  : الغرض من تأليفه- ٢

إنما هو لبيان كون " القبس"أبان القاضي أبو بكر أن الغرض األكبر من تأليفه 
وأن اإلمام مالكاً بنى كتابه على علم ، قائماً على بناء األصول وتمهيدها للفروع" الموطأ"

، كتاباً جامعاً بين األدلة والقواعد" الموطأ"أن يكون وأنه أراد بذلك الصنيع ، أصول الفقه
  . والفقه واألصول

 علـى تمهيـد     -"الموطـأ "يعني  -إذ بناه مالك    : ")٧("القبس"يقول ابن العربي في     
ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مـسائله وفروعـه،             ، األصول للفروع 

         يط بـه يقينـاً عنـد التنبيـه عليـه فـي             وتح،  عياناً -إن شاء اهللا تعالى   -وسترى ذلك   
  ...". موضعه

                                         
 ).٦٦/ ١(القبس : انظر  ) ١(

 ).١٠٠٠ / ٢: (انظر  ) ٢(

 ).٢١٨ / ٨: (انظر  ) ٣(

 )٨/ ٨" (السير: "انظر  ) ٤(

 ).٢٥٤ / ٢: (انظر  ) ٥(

 ).٩٤ / ٣: (انظر  ) ٦(

 ).٧٥ / ١: (انظر  ) ٧(



– 

  )٣٢٦٠(

ال ، ولوال أن هذا الكتاب لألصول: "-بعد أن ذكر بعض المسائل الفرعية-وقال 
  .)١("وتمامه في كتب المسائل، ولكن هذا تنبيه، للفروع لمهدنا لكم
 ألصول  قصد في هذا الكتاب التبيين- رحمه اهللا-قد بينا أن مالكاً : "وقال أيضاً

  .)٢(.."الفقه وفروعه
  :  طريقة تأليفه وتاريخه- ٣

أنه صنف هذا الكتاب " القبس"صرح القاضي أبو بكر في مواضع كثيرة من 
بعد ، ؛ فقد أماله على أصحابه بداره بقرطبة حينما كان مقيماً بها)٣(على طريقة اإلمالء

كما صرح بذلك ) ٥٣٢ (وكان إمالؤه للكتاب سنة، تركه لبلده أشبيلية معتزالً القضاء
حدثنا : "أبو القاسم عبدالرحمن ابن محمد بن حبيش قال: تلميذه راوي الكتاب عنه

  .)٤(.."أبو بكر ابن العربي إمالء علينا من لفظه بداره في قرطبة.. اإلمام
  .)٥(وكذلك صرح به تلميذه ابن خير األشبيلي وأنه سمعه منه إمالء وأجازه به

فإنه يحدث به الحاضرين عنده بأسلوب ،  في كتابهوهذا واضح من أسلوبه
  .المخاطب
  ":  القبس"المعتمدة في " الموطأ" رواية - ٤

على رواية يحيى بن يحيى الليثي " القبس"اعتمد الحافظ ابن العربي في كتابه 
، وهي التي اعتمدها )٦(؛ ألنه هو الذي أدخله إلى األندلس، واعتمد أهلها روايته"للموطأ"

  .)٧(أيضاً من أهل المغرب واألندلس مثل ابن عبدالبر وغيره" الموطأ "جل شراح
  
  

                                         
 ).٨٤٦ / ٢: (انظر  ) ١(

 ).١٠٣ / ١" (القبس: "انظر  ) ٢(

 .وغيرها) ٨٣٣، ٧٨٦، ٦٨٧/ ٢(، )٧٥ / ١(السابق : انظر  ) ٣(

إحكام "من هذه الحيثية كتاب " القبس"ويشبه كتاب ، ) المقدمة- ١٣٢ص " (قانون التأويل:  "انظر  ) ٤(
كما أنه يشابهه أيضاً من حيث التركيز على القواعد والضوابط ، فهو إمالء، البن دقيق العيد" األحكام

 ).٢٤ص (البن دقيق " اإلحكام: "انظر، واستخراجها من األحاديث النبوية، األصولية

 ). ١٢٤ص " (إلشبيليفهرسة ابن خير ا: "انظر  ) ٥(

 ). ٣٣٢/ ١(البن العربي " المسالك: "انظر  ) ٦(

 ). ١٠/ ١" (التمهيد: "انظر  ) ٧(



 

 )٣٢٦١(

  "القبس"مذهب المؤلف الفقهي، وأثره في : المطلب الثاني
يعد القاضي أبو بكر بن العربي من كبار علماء المالكية بالمغرب، وله تأليف 

شرح غريب "، و)١("اإلنصاف في مسائل الخالف"جليلة في المذهب المالكي، مثل كتاب 
للقاضي " التلقين"، وشرح )٢(رسالة ابن أبي زيد القيرواني: يعني" الرسالة

  .وغيرها.. )٣(عبدالوهاب
وقد اعتنى القاضي في كتابه هذا بذكر أقوال مالك، ومذهبه، وكثيراً ما يبين 
اختالف الروايات الفقهية في مذهب مالك بين العراقيين والمدنيين، واألندلسيين 

  . وقد يشير إلى الصحيح، واألشبه منها بأصول مالكوالمصريين،
 وهو اختيار العراقيين أن الماء ال ينجسه إال روي عن مالك : "ومن ذلك قوله

إنه مشكوك : إنه إن لم يتغير وكان يسيراً: التغير، وروى بعض المدنيين عن مالك
  .)٤(.."فيه

من، وعلى رواية أثبتت رواية المصريين عن مالك أن اإلمام ال يَؤ: "وقال
  . )٥("المدنيين يَؤمن سراً

روى أبو الفرج عن مالك أن البدن كله عورة في الصالة عن الرجل، : "وقال
  .)٦("وهي رواية ضعيفة

ومع عناية ابن العربي بترجيح مذهب مالك في كثير من المسائل، واالستدالل له، 
ين له، وهذا ظاهر جلي في كتابه، ومن إال أنه غير متعصب لمذهبه، بل يأخذ بالدليل إذا تب

  : أمثلة ذلك
 جماعة منهم بسرة، وهو أصح روى الوضوء من مس الذكر عن النبي : "قوله

يرويه في كتابه، ويدرسه مدى عمره، ثم ال يقول  والعجب ألمامنا .. األحاديث فيه
يه الشهوة، وتارة به وتختلف فيه فتواه، فتارة يضعفه، وتارة يقويه، وتارة يعتبر ف

                                         
 ).٢٥٨، ١/٢١٣: (-مثالً-أشار إليه كثيراً في القبس ينظر   ) ١(

   ).٣/٩٥( للمقَّري " أزهار الرياض: "انظر  ) ٢(
  ).١٣٨ص  " (قانون التأويل"مقدمة تحقيق : انظر  ) ٣(

، )٢/٦٨٨(، )١/٢٩٩(، )١/١٥٩(، )١/١٢١(، )١/١١٨: (، وانظر أيضاً)١/١٣٢" (القبس: "رانظ  ) ٤(
)٢/٦٩١ .( 

 ).١/٢٣٦: (انظر  ) ٥(

  ).٣٢٢/ ١: ( انظر  ) ٦(



– 

  )٣٢٦٢(

الحديث صحيح، وال نقبل تفريعه؛ اتِّباعاً لظاهر : بسقطها، ونحن نقبل روايته فنقول
  .)١(.."الحديث وأخذاً بمطلق الرواية

- وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل بينهما : "وقال أيضا
 فعلها، ن النبي ، وسقوط الطمأنينة، وهو وهم عظيم؛ أل-يعنى الركوع والسجود

وأمر بها، وعلَّمها، فإن كان البن القاسم عذر فإنه لم يطلع على هذا، فما بالكم أنتم، وقد 
  .)٢(!"انتهى العلم إليكم، وقامت الحجة به عليكم ؟

اختلف العلماء : "وقال في مسألة إرضاع الصبي بلبن ممزوج بمائع أو جامد
  .)٣(.."فهم، والحق أحق أن يتبعاختالفاً كثيراً، واختلف علماؤنا كاختال

وصريح : " في كيفية التيمم- ومنهم المالكية-وقال بعد أن بين خالف أهل العلم 
 للخلق وعلَّمه لألمة، فليس ألحد الصحيح أنه ضربة للوجه والكفين، بين ذلك النبي 

  .)٤("في ذلك رأي
  .)٥("هب الشافعيواألقوى عندي فيها مذ: "وقال في مسألة ضمان الدابة بالتعدي

وانفرد مالك عن جميع : "فيقول، بل إنه ينسب اإلمام مالك إلى التفرد أحياناً
  .)٦(.."العلماء بمسألة غريبة

إلى غير ذلك من أقواله الدالة على عدم تعصبه، وحرصه على األخذ بالدليل في 
  .الغالب

  منهجه في الكتاب، وطريقته فيه: المطلب الثالث
  :قاضي ابن العربي في كتابه، وطريقته في النقاط التاليةيمكن بيان منهج ال

  :الكتاب مختصر غير مطول: أوالً
فإن ابن العربي كثيراً ما يصرح بأن كتابه هذا مختصر ال محل فيه للتطويل 

  .واإلفاضة؛ لذا يختصر الكالم في كثير من المسائل واألبحاث
                                         

  ).١/١٦٤: ( انظر  ) ١(

  ).١/٢٢٠: ( انظر  ) ٢(

  ).٢/٧٧٢: ( انظر  ) ٣(

  ).١٧٩/ ١: ( انظر  ) ٤(

  ).٩٠٨/ ٣: ( انظر  ) ٥(

، ١٦٠، ١٥٩، ١٣٢/ ١: (، وينظر أمثلة على أخذه بالدليل وعدم تعصبه أيضاً)٨٣٤، ٨٣٣/ ٢: (انظر  ) ٦(
١٠١٨، ١٠١٦، ٩٥٥، ٩٣٨، ٩٠٨/ ٣(، )٧١٤، ٥٣٢(، )٢٢٢، ٢٢١، ١٧٩.( 



 

 )٣٢٦٣(

  .)١(..."حتمله هذا القبسوفي ذلك تطويل ال ي: "فتراه يقول في بعض المسائل
وقد أشرنا إلى جمل من ذلك في شرح الصحيح فلينظر : "ويقول في موضع آخر
  .)٢("فيه؛ فإن هذه العجالة ال تقضيه

  : بمقدمة-في الغالب-أنه يقدم لكل باب : ثانياً
وهذا من أحسن ما في كتابه أنفعه؛ فإنه يتكلم في هذه المقدمة عن أهمية هذا 

وقواعده األصولية والفقهية، وأصول ،  وجمل من أحكامه العامةالباب، وفضائله،
  .)٣(أحاديثه التي يقوم عليها، وهذه طريقته في أكثر أبواب الكتاب

  : وضعه عناوين أثناء الشرح: ثالثاً
فإنه يجعل لشرح أحاديث الباب عناوين جانبية ، وهذه من مبتكرات ابن العربي

غائلة ، استلحاق، كشف وإيضاح، إلحاق، شكال وحلّهإ، تنبيه: تدل على ما تحتها، مثل
  .)٤(مزيد إيضاح، تقرير، توصيل، تأصيل، وإيضاح

، تفريع، فقه، حقيقة:  العناوين التالية)٥()النوم عن الصالة(وذكر تحت باب 
  .مسألة، تعليق، تكملة، تنبيه على مقصد، فائدة

ونحوها بحسب ما وهكذا في أكثر أبواب الكتاب، يجعلها تحت عناوين كهذه 
  .تضمنه الحديث من أبحاث

  .وال يخفى ما في هذا األسلوب من التجديد والتقريب للمسائل، والتشويق إليها
  :شرح أحاديث الباب شرحاً موضوعياً: رابعاً

وذلك على ، فقد جرى في شرح أحاديث الكتاب على طريقة الشرح الموضوعي
  :النحو اآلتي

اديثه في الموطأ، ويقوم بشرح الموضوع من  يذكر موضوع الباب ويورد أح- ١
  . خالل تلك األحاديث، وعلى ضوئها

                                         
  ).١/٢٠٠: ( انظر  ) ١(
 ).١/٢٥١: (انظر  ) ٢(

 .وهذا عام في كتابه) ١/٢٥٩،٢٤٤،١٨٢،١٥٨: (على سبيل المثال: انظر  ) ٣(

 ).٨٢ - ٧٥/ ١) (وقوت الصالة(ذه العناوين في باب كل ه  ) ٤(

 ).١/٩٩: ( انظر  ) ٥(



– 

  )٣٢٦٤(

؛ لتكتمل صورة "الموطأ" كثيراً ما يورد في الباب أحاديث من غير - ٢
  .)١(الموضوع، ويتم بناؤه العلمي

 ال يذكر نص الحديث كامالً، بل يشير إليه بذكر طرف متنه، أو صحابيه أو - ٣
  .مرِسلِه

شرح ألفاظ األحاديث ومفرداتها شرحاً لفظياً تحليالً، حتى غريب  قلَّما ي- ٤
  .الحديث فإنه نادراً ما يشير إليه

 خاصة إذا كانت مكررة فإنه )٢( ربما يتجاوز بعض األحاديث دون شرح- ٥
  .وال يشير إلى ذلك، يكتفى ببعضها دون بعض

 سيما إن كانت  أحياناً ال يذكر في الباب أحاديث الموطأ، بل يورد غيرها ال- ٦
  .)٣(أقوى منها، وهذا قليل

 إذا كان الحديث متضمناً عدة مسائل فإنه ال يشرح إال ماله تعلَّق بموضوع - ٧
  .الباب في الغالب، بل ال يكاد يورد من ألفاظ الحديث إال ماله صلة بالباب

أما الموقوفات والمقاطيع فقلَّما يعتني ،  يركز في الشرح على المرفوعات- ٨
  .إال إذا لم يكن في الباب سواها، فإنه يوردها ويتكلَّم عليهابها، 

  .)٤( ربما دمج بعض األبواب في بعض- ٩
 يعتني بالجانب اللغوي في الحديث عند الحاجة إلى ذلك؛ كأن يكون لذلك -١٠

غَسل (و) غَسل وبكَر(أثر في المعنى، ومن ذلك كالمه حول الفرق بين رواية 
  .)٦()إعناقاً(و) اًأعناق(، و)٥()وبكَّر

  .)٧(ونحو ذلك

                                         
 .ستأتي نماذج لذلك في مبحث الصناعة الحديثية  ) ١(

 .وغيرها كثير) ١/١٧٦،١٦٧،١٦٣،١٥٨: (انظر  ) ٢(

 .فقد روى مالك حديثاً مرسالً، وأورد ابن العربي في الباب عدة أحاديث) ١/١١٢: ( انظر  ) ٣(

وغيرهما فقد دمج فيهما عدداً من ) ١/٢٠٩(، باب افتتاح الصالة )١/١٦٧(باب غسل الجنابة : انظر  ) ٤(
 .األبواب

 ).١/٢٧٣: (انظر  ) ٥(

 ).٢٠٠-١/١٩٩: ( انظر  ) ٦(

 ).١٣٨،١٠٨،٧٨،٧٦/ ١: (انظر  ) ٧(



 

 )٣٢٦٥(

  :الجانب الفقهي واألصولي: خامساً
 عناية - خاصة-أولى القاضي أبو بكر ابن العربي الجانب الفقهي واألصولي 

 على األصول والقواعد، اتِّباعا لمالك في -)١(كما سيأتي- كبرى، بل إنه أقام كتابه 
فقهي، واألصولي، وطريقته في النقاط ، ويمكن اإلشارة إلى منهج ابن العربي ال"الموطأ"

  :اآلتية
-  الحرص على ذكر المسائل الخالفية وإيراد مذاهب أهل العلم، وأقوالهم - ١

  : عند كل خالف في الغالب، ومثال ذلك- خاصة األئمة األربعة
إذا ثبت أن النجاسة تؤثر في الماء باتفاق العلماء، فإنهم اختلفوا في : "قوله

كل موضع تحققنا وصول النجاسة من : عراقيون وإمامهم أبو حنيفةتفصيل ذلك؛ فقال ال
وعند الشافعي .. الماء إليه يختبر قليالً كان أو كثيراً، إال أن أصحابه حددوه بالِبركة

  ..مقيد بأقل من قلتين
  .)٢(.."أن الماء ال ينجسه إال التغير: "وروي عن مالك

  .)٣(وقد جرى على هذا النحو كثيراً في الكتاب
 أنه يعتني بذكر أدلة أهل العلم مع بيان الراجح من األقوال، واالستدالل - ٢

  :لذلك
وهذا ظاهر في كتابه؛ فإنه غالباً ما يوازن بين األقوال، ثم يرجح ما يراه بذكر 
حجته، إما من األثر أو النظر؛ فيذكر القول الراجح ودليله، ويجيب عن األقوال األخرى 

  . كله باختصار وإيجاز على ما شرطه في كتابهوأدلتها، ولكن ذلك
 عندنا، وبه قال أبو حنيفة، -يعني الحج-وليس يجب غيره : "ومن ذلك قوله

إن العمرة واجبة كوجوب الحج، واستدل عليه بقوله : الشافعي: وقالت جماعة منهم
  ]. ١٩٦: البقرة[ M¥  ¤  £  ¢¦L: تعالى

أن تقيم الصالة، وتؤتي : م ؟ قالما اإلسال: "وروى في حديث جبريل أنه قال
  ".الزكاة، وتصوم رمضان وتعتمر، وتغتسل من الجنابة

                                         
  .في الحديث عن قيمة الكتاب ومزاياه  ) ١(
 ).١٣٢-١/١٣١: (انظر  ) ٢(

  ).٢١٤، ١٥٠، ١٤٩، ١٣٦/ ١: (انظر  ) ٣(



– 

  )٣٢٦٦(

 |  {  ~   M: والصحيح ما قلناه، من األثر والنظر، أما األثر فقول اهللا تعالى
 ¡  �L] ولم يذكر العمرة]٩٧: آل عمران ،.  

  .رةفذكر الحج ولم يذكر العم.." بني اإلسالم على خمس: "وقال النبي 
  ".ال: "هل علي غيره ؟ قال: قال" حج البيت: "وقال لألعرابي

وألن البيت سبب من أسباب العبادة فال يتعلَّق به وجوب شيئين، كالزوال 
  .والغروب

فليس يقتضي لزوم لفعل ابتداء، وإنما  M¥  ¤  £  ¢¦L: فأما قوله تعالى
  .فيه تمامه بعد فعله

فال تقبل هذه الزيادة؛ ألن " وتعتمر: "م وليس فيهوأما حديث جبريل فقد رواه العالَ
  .)١("الحديث مطلقاً أشهر منها

  .)٢(وقد سار على هذا المنهج في الغالب
 يعتني ابن العربي في كتابه هذا بالجانب األصولي عناية كبيرة، بل إنه أقام - ٣

 فإنه يشير  ولذا- كما سيأتي- " للموطأ"كتابه هذا على بناء األصول على الفروع تبعاً 
  .إلى أراء اإلمام مالك وأقواله وإشاراته األصولية، ويربطها بالترجيح واالستدالل

  :وهذا مالحظ في كتابه جداً، ومن ذلك
 على أصل كبير من أصول الفقه،  بحديث عمر -رحمه اهللا-نبه مالك : "قوله

ب إلى  كتسكوت باقي القوم على قول بعض؛ فإنه يكون إجماعاً؛ ألن عمر : وهو
  .)٣("األمصار بكتابه فما اعترضه أحد

ليس في مذهبنا خالف في أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأول من تفطن : "ويقول
  .)٤("وعليه عول في كل مسألة، لهذا من فقهاء األمصار مالك

  .)٥(وهذا كثير في كتابه

                                         
 ). ٥٤١-٢/٥٤٠: ( انظر  ) ١(

 ).٣/١٠١٤(، )٢/٨٣٦،٥٣٧،٥٢٢،٤٦٥( ، )١/٢١١،١٥٩،١٣٧،١٣٢: (مثالً: انظر  ) ٢(

 ).١/٨١: ( انظر  ) ٣(

 ).٢/٧٨٨: (انظر  ) ٤(

 .وغيرها) ٢/٧٨٨،٧٨٦،١٦٠(،)١/٣٤٤،١١٢،٢٠٧،٢٠٣،١٩٤،١٩١،١٤٧،١١٣،١٠٧،١٠٣: (انظر  ) ٥(



 

 )٣٢٦٧(

  : عنايته بحكاية اإلجماع- ٤
  :نقله محتجاً به في كتابه، ومن ذلكيشير ابن العربي إلى اإلجماع كثيراً، وي

  .)١("والشك ال يوجب حكماً في الشرع بإجماع: " قوله
 فأول -يعنى في الصالة-وأما الجماعة : "وتارة ينفي الخالف، كما في قوله

  .)٢("الوقت أفضل لها بال خالف
يعني ستر العورة في -أما الستر : " وتارة يحكيه بلفظ إجماع األمة، كما في قوله

  .)٣(.." فهو فرض إسالمي بإجماع األمة- لصالةا
  .)٤("وأما نكاح المتعة فتحريمه بإجماع األمة، واإلجماع أكثر من الخبر: "ويقول

  .)٥(ونحو ذلك من العبارات
  :الصناعة الحديثية: سادساً

لم تكن عناية ابن العربي بالجانب الحديثي كعنايته بالجوانب الفقهية واألصولية؛ 
اعة الحديثية أقل حضورا من الصناعة الفقهية واألصولية، وكان تناوله بل كانت الصن

لمسائل الصناعة الحديثية عند الحاجة إليها مثل بيان ضعف الدليل، أو ترجيح دليل على 
آخر، أو نحو ذلك، ويمكن اإلشارة إلى مالمح من منهج ابن العربي في المسائل 

  : الحديثية في العناصر التالية
  :لى األحاديث التي يوردها بالصحة أو الضعف حكمه ع- ١

وهذا ظاهر في كتابه؛ فإن ابن العربي يصرح كثيراً بصحة الحديث أو ضعفه 
عند االحتجاج به، أو يبين عدم صالحيته لذلك في معرض الرد على مخالفيه، والغالب 

ؤثر، ومن أن يكون حكمه عاماً؛ وقد يفصل في ذكر العلل إذا تعلق األمر بحكم فقهي م
  :ذلك

رواه معمر، " ملَّكتكها: "وتعلَّق من جوز النكاح بغير لفظ اإلنكاح بقوله: "قوله
  .ويعقوب اإلسكندراني، وعبدالواحد بن زياد، وخرجه البخاري

                                         
 ).١/١٢٨: (انظر  ) ١(

 ).١/٨١ (:انظر  ) ٢(

 ).١/٢١١: (انظر  ) ٣(

 ).٢/٧١٥: ( انظر  ) ٤(

 .وغيرها) ٢/٨٣٦،٨٣٣،٧٤٥،٧٠٢،٦٨٧: ( انظر  ) ٥(



– 

  )٣٢٦٨(

حماد بن زيد، وأبو غسان، وفضيل : هذا وهم منهم، خالفهم: وقال الدار قطني
  . )١("..."زوجتكها: "هم أحفظ، قالوا كلهمبن سليمان، ووهب، والثوري، وابن عيينة، و

إذا بلغ الماء :" وقد تعلَّق الشافعي بحديث مداره على ابن جريج: "وقال أيضاً
  .)٢(، وهو حديث لم يصح"قلتين لم يحمل الخبث

  .ومن ذلك ما تقدم قريباً في حديث العمرة
 أو ليس الوضوء على من نام راكعاً: "أنه أورد حديث: ومن األمثلة أيضاً

  ..".ساجداً
وهذا حديث منكر يرويه أبو خالد عن قتادة عن أبي العالية، فهو باطل : "وقال

  .)٣("ومنقطع
ومخرج هذا ": "إن المثالة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً: "وقال عن حديث

  .)٤("الحديث عزيز الوجود؛ ما رويناه إال من طريق واحد، وال يصح
  .)٥(وهذا كثير في كتابه جداً

  : اعتناؤه بأصول أحاديث األبواب- ٢
وذلك أنه يورد تحت كل باب أصول أحاديثه التي يقوم عليها، وربما كان حديثاً 
واحداً، فينبه إلى أن هذا هو األصل في هذا الباب وتقوم عليه مسائله، وربما كانت عدة 

  .أحاديث فيشير إلى ذلك
ي ضبط أبواب العلم وهذا من أحسن ما في كتابه وأنفعه، لعظم فائدة ذلك ف

  .ومسائله
 أن يعتصم في كل - يعني طالب العلم- وليجتهد : "كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .)٦(.."باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي 

                                         
)٢/٦٩٤(  ) ١.(  

)١/١٣٠(  ) ٢.( 

)١/١٣٧(  ) ٣.( 

)٢/٦٦٤(   ) ٤.( 

، ٥١٤/ ٢(، )٣٥٥، ٣٤٠، ٢٩٥، ٢٢٤، ١٧٨، ١٤٦، ١٤١، ١٣٢، ١١٧، ١١١، ٨٥/ ١: (انظر  ) ٥(
 .وغيرها كثير) ١٠٢٩، ١٠٢٢، ١٠١٣/ ٣ (،)٧٢٩، ٥٤٢، ٥٤١، ٥٣٩، ٥٣٨

  ).١٠/٦٦٤(الفتاوى : انظر  )٦(



 

 )٣٢٦٩(

  :وقد اعتنى ابن العربي بذلك في كتابه هذا، ومن أمثلة ذلك
أنشأته الحاجة، هذا وقت ): "النهي عن الصالة في الهاجرة(قوله تحت باب 

  .)١(.."وليس له تحديد في الشريعة إال ما ورد في حديث ابن مسعود
  .)٢(.."وأحاديث الحيض أربعة: "وقال
  .)٣(.."وأصول أحاديث السهو ستة: "وقال

.. أحاديثه كثيرة ومسائله متشعبة، هذا باب عظيم): "قصر الصالة(وقال في باب 
  .)٤(.."وأصل األحاديث حديثان

  .)٥("فيها أحاديث كثيرة، الُمعول منها على ثمانية أحاديث: "اب السترةوقال في ب
وهكذا في كثير من األبواب، ومما يزيد األمر فائدة أنه ال يشترط أن تكون هذه 

  .)٦(بل كثير منها ليست فيه" الموطأ"األحاديث التي يجعلها أصوالً من أحاديث  
  : اعتناؤه بما ال يصح فيه حديث- ٣

اضي أبو بكر ابن العربي على القواعد العلمية، والضوابط الكلية، يحرص الق
  :ومن ذلك أنه يشير لألبواب التي ال يصح فيها حديث، ومن أمثلة ذلك

خير :" وأما الصف األول فليس فيه أثر صحيح يعول عليه حاشا قوله: "قوله
  ".صفوف الرجال أولها

  .)٧(".."ليلني منكم أولوا األحالم والنهي: "وقوله
وليس في هذه المسألة دليل يعول عليه، وكل حديث ): "وجوب الوتر(وقال في 

  .)٨("يتعلق به باطل
  .)٩(.." فلم يصح فيه الحديث-يعني النهي عن صيامه- وأما يوم السبت : "وقال

                                         
 ).١/١٠٧" (القبس: "انظر  )١(

)١/١٨٣(  ) ٢.( 

)١/٢٤٤(  )٣.( 

)١/٣٢٧(  )٤.( 

)١/٣٣٨(  ) ٥.( 

 .وغيرها) ٣/١٠٠٣،٩٥٨(، )٢/٧٧٧،٧٤٥(، )١/٢٦٨: (وانظر أيضاً  ) ٦(

)١/٢٠٠(  ) ٧.( 

)١/٢٩٥(  )٨.( 

)٢/٥١٤(  ) ٩.( 



– 

  )٣٢٧٠(

  : وصل مراسيل مالك- ٤
 بوصل مراسيل مالك، ويبين من وصل الحديث خارج -أحيانا- يعتني القاضي 

  .ولكنه ال يلتزم بذلك؛ ألنه يرى المرسل حجة كالمسند" الموطأ"
  .)١("المرسل عندنا كالمسند، وقد بيناه في كتاب األصول: "يقول في هذا المعنى

أرسل مالك عن سعيد : "ومن األمثلة على المراسيل التي وصلها ابن العربي قوله
  .)٢("وقد بينا أن مسلماً وصله) فضل العتمة والصبح(بن المسيب في 

  : اعتناؤه ببيان األحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض، ودفع ذلك عنها- ٥
فقد حرص ابن العربي على دفع التعارض الظاهر " فن مختلف الحديث" وهو 

أو من األحاديث ، بين األحاديث وغيرها سواء كان ذلك المعارض المتوهم من القرآن
  .والتأليف بين النصوصاألخرى، أو من أصول الشريعة، ويحاول الجمع 

  :ومن أمثلة ذلك
فروي أنه : -يعني موضع رفع اليدين- فيها اختلفت الرواية عن النبي : "قوله

أنه يجعل آخر : كان يرفع يديه حذو منكبيه، وروي حذو أذنيه، ووجه الجمع بينهما
فيقع أطراف األصابع ، الكف مما يلي الساعد بحذاء المنكبين يقيمهما وال يبسطهما

  .)٣("بحيال األذنين، فينتظم المعنى بالحديثين
إذا دبغ اإلهاب : " أنه قال- - من طريق ابن عباس ثبت عن النبي : "وقال

ال : " قبل موته بشهرأتانا كتاب رسول اهللا : وحديث عبداهللا بن عكيم".. فقد طهر
ا معلوم وهذا معارض لحديث ابن عباس، لكن هذ" تنتفعوا من الميتة بإهاب وال بعصب

التاريخ، وذلك مجهول التاريخ، وال خالف بين العلماء أن المعلوم التاريخ هو الذي 
  .)٤("يقدم

فإن قيل هذا مخالف ..": "من سن في اإلسالم سنة حسنة: "وقال عند حديث
  ].١٦٤:األنعام[ MÎ  Í  Ì  Ë  Ê ÏL: لظاهر القرآن، قال اهللا تعالى

                                         
)٢/٥٢٤(  ) ١.( 

 ).٢/٢٠٧: (، وانظر أيضاً)٢/٣٠٨(   ) ٢(

)١/٢١٣(  ) ٣.( 

  .وهو تصحيف نبه عليه محققه" حكيم": "القبس"وقع في ) ١/٢٩٨(  )٤(



 

 )٣٢٧١(

̄   °M :بل هو موافق له، قال تعالى: قلنا  ®  ¬ «±L 
أن كل معصية اختصت بصاحبها ولم : ، ووجه الحكمة والجمع بينهما]١٣: العنكبوت[

تتعده فوزرها مقصور عليه، وكلما تعدته فإنه يتعدى، والتعدي يكون بوجهين، يكون 
  .)١(.."بالفعل نفسه، ويكون بتعليم الجاهل، وتنبيه الغافل

  .- كما سيأتي-  )٢(ض األحاديثبل إنه أشار إلى قاعدة نافعة عند تعار
  مصادره وموارده: المطلب الرابع

تنوعت مصادر ابن العربي في كتابه هذا، فقد كان من المكثرين كتباً وشيوخاً، 
 إذ كان لديه ولع بتحصيل الكتب واقتنائها، وقد تجمعت عنده مكتبة ضخمه جاء بها ِغب

  .عودته من رحلته المشرقية
 لم يأت بمثل ما أتيت به أنا - يعني للمشرق- من رحل كلُّ: "يقول هو عن ذلك

  .)٣("والقاضي أبو الوليد الباجي
ومصداق هذا الكالم ما نجده في هذا الكتاب من كثرة النقول عن أهل العلم 

وقد طالعت في جميع كتب العلماء المعول عليهم : "ومصنفاتهم بل قال في أحد المواضع
  .)٤(.."في المذاهب

  :م مصادر ابن العربي في كتابه هذا إلى أقسامويمكن تقسي
  :نقوله عن كتب أهل العلم: القسم األول

ومنها على ، )٥(فقد نقل ابن العربي عن عدد كثير من كتب أهل العلم ومصنفاتهم
 له أيضاً، )٨("أوهام مالك" و)٧("سنن الدار قطني"و، )٦(الكتب الستة: سبيل المثال

  .)١٠(البن رشيد" ةالصحاب" وكتاب )٩("المدونة"و

                                         
 .وغيرها) ٣٩١،٣٦٩،٢٨٠،٢٣٧،١٧٥/ ١: (، وانظر أيضاً)٤٢١- ٢/٤٢٠(  ) ١(
 ).٢/٤٩٤: (انظر  ) ٢(
 ).٣/٦٣" (أزهار الرياض: "انظر  ) ٣(
 ).٢/٨٤٦" (القبس"  )٤(
 .لم يقم محقق الكتاب بعمل فهرس لتلك المصادر  )٥(
 ).٣٢١،٢٦٥،١٨٩،١٨٨،١١٢،٩٩،٩٥،/١: ( انظر  )٦(

)١/٢٦٤،١٧١،١٦٥،١٦٤،١٤٤(  )٧.( 
)١/٨٥(  )٨.( 
)١/١١٦(  )٩.( 
)٢/٥٠٨(  )١٠.(  



– 

  )٣٢٧٢(

  .والمالحظ أنه إذ كان الحديث في الصحيحين لم يكد يعزوه لغيرهما
  :النقل عن مشايخه، أو الرواية عنهم: القسم الثاني

فقد أكثر جداً من النقل عن مشايخه، بل يذكر مكان تحديثهم إياه بذلك الكالم، 
  . )٢(م، وتارة يروى عنهم أقوال غيره)١(وتارة يكون النقل ألقوالهم

حسين : سمعت القاضي الزنجاني بيت المقدس، واألئمة: "ومن ذلك قوله
الصاغاني، وإبراهيم الدهستاني، والبستي، والقاضي أبا اليمن، وكلهم حنفيون، ومعظمه 

  .)٣(.."لحسين وإبراهيم
  .)٤(وهذا كثير في كتابه جداً، وقد يسند بعض األحاديث عن شيوخه

  :صدر وال يصرح بهأن يبهم الم: القسم الثالث
وال يسميهم، " الموطأ"وهذا كثير في كتابه فإنه ينقل عن غيره، خاصة من شراح 

  .)٥(.."قال العلماء: أو.." قال علماؤنا: "بل يقول
  .)٧("الكتب المنبوذة: "، أو)٦(.."الكتب المشهورة"في : أو يقول

  قيمة الكتاب، وأثره فيمن بعده: المطلب الخامس
ة الكتاب العلمية، ويسفر عن منزلته ومكانته اعتناء أهل العلم إن مما يظهر قيم

به، وتداولهم له، وتلقيهم إياه بالقبول؛ إما بالنقل عنه، أو الثناء عليه، أو روايته عن 
للحافظ ابن " القبس"مؤلفه باإلسناد في كتب الفهارس واألثبات وكل ذلك حصل لكتاب 

  .العربي
في كتابه " الموطأ"ال بعد أن استعرض شروح  فق- نفسه- فقد أثنى عليه مؤلفه 

القبس بشرح "وآخر كتاب قُيد فيه علوم جليلة، وفوائد خطيرة، فهو كتاب ": "المسالك"
  . )٨(..."موطأ مالك بن أنس

                                         
/ ٣(و) ٧٨٧، ٧٧، ٦٩٦، ٥٢٩/ ٢(، و)٣٤١، ٢٨٣، ٢٦١، ٢٤٨، ٢٢٣، ٢٠٧، ١٧٨، ١٧٢، ١٧٧/ ١: (انظر  )١(

١١٦٣ .( 
 ).٣/١١٦٨(، )٢/٧٨٨(، )١/٢١٠: (انظر  )٢(
 ).٢/٧٨٦: (انظر  )٣(
 ).٢/٥٠٥،٥٠٤: (انظر  )٤(

 ).١/٢٢٩،٢٠٠،١٩١،١٠٠: (انظر  )٥(
)١/٣٣٢(  )٦.( 
)١/٢٢٣(  )٧.( 
 ).٣٣١/ ١(البن العربي " المسالك في شرح موطأ مالك"  ) ٨(



 

 )٣٢٧٣(

هو شرح مختصر ركز فيه ": "القبس"يماني واصفاً كتاب وقال الدكتور محمد السل
أتى فيه بالعجب ".. المنتقى"على استنباط األحكام الفقهية، على غرار الباجي في 

العجاب الذي يحير العقول واأللباب؛ بحس الترتيب، وبراعة التقسيم؛ فهو يشر إلى 
  .)١(..."نكت وقضايا لم يسبق إليها، تحت عناوين مختلفة

ن العلماء الذين تلَّقوا الكتاب عن مؤلفه ابن العربي، وسمعوه عليه، ورووه وم
الحافظ ابن خير اإلشبيلي صاحب الفهرس الشهير؛ فقد استجاز الكتاب : عنه باإلجازة

  . )٢("حدثني به سماعاً عليه ألكثره، وإجازة لجميعه: "من مؤلفه فقال
فهرست : "يخته المسماهوممن روى الكتاب أيضاً الحافظ ابن جماعة في مش

  .)٣("المرويات المعينة بالسماع واإلجازة
  .)٤("أنشاب الكُثُب في أنساب الكتب"وكذلك الحافظ السيوطي في فهرس مروياته 

وأما الذين أفادوا من الكتاب بالنقل عنه واالقتباس منه فكثير من أهل العلم، وقد 
التفسير، والمؤلفات في شروح الحديث، تنوعت المصادر الناقلة عنه، فتجد فيها كتب 

  :وكتب تخريج الحديث، وغيرها، ومن أبرز ما وقفت عليه ما يأتي
شـرح  "فـي   ) ٧٠٢ت  (، وابن دقيق العيـد      )٥("تفسيره"في  ) ٦٧١ت  (القرطبي  

، والدماميني  )٧("رياض األفهام شرح عمدة األحكام    "في  ) ٧٣٤ت(، والفاكهاني   )٦("اإللمام
التوضيح شرح الجـامع    "في  ) ٨٠٤ت  (، وابن الملقن    )٨("الجامعمصابيح  "في  ) ٧٦٣ت(

، والحـافظ ابـن     )١٠("البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير      "، وفي   )٩("الصحيح

                                         
  ). ١٣٣ص (البن العربي " قانون التأويل: "انظر  ) ١(
  ). ١٢٤ص (البن خير اإلشبيلي " اه ابن خير عن شيوخهفهرسة ما رو"  ) ٢(
  ).٢٧٦ص : (انظر  ) ٣(
  ). ٤٧٥ص : (انظر  ) ٤(
  ).٣/ ٨(، و)١٠٧/ ٧(، و)١٠/ ٣" (الجامع في أحكام القرآن: "انظر  ) ٥(
  ).٥٥١/ ٣" (شرح اإللمام: "انظر  ) ٦(
  ). ٣٥٨/ ٢(، و)١٤/ ٢: (انظر  ) ٧(
  ). ١١٦/ ١٠(، و)١٤٦/ ١: (انظر  ) ٨(
  ).٨/ ٨: (انظر  ) ٩(
  ). ٧٦٣/ ٥(، و)١٤٥/ ٢: (انظر  ) ١٠(



– 

  )٣٢٧٤(

فـي  ) ٩١١ت (، والسيوطي   )٢("التلخيص الحبير "، و )١("فتح الباري "في  ) ٨٥٢ت  (حجر  
، )٤("ك في شـرح موطـأ مالـك       تنوير الحوال "، وفي   )٣("التوشيح شرح الجامع الصحيح   "

البدر التمـام   "في  ) ١٠٤٨ت  (، والمغربي   )٥("شرح الموطأ "في  ) ١٠٢٢ت  (والزرقاني  
دليل الفالحين في طرق ريـاض      "في  ) ١٠٥٧ت  (، وابن عالن    )٦("في شرح بلوغ المرام   

التحبير إليضاح معاني   "، وفي   )٨("سبل السالم "في  ) ١١٨٢ت(، والصنعاني   )٧("الصالحين
ــسير ــوي )٩("التي ــي ) ١٣٠٤ت(، واللكن ــد "ف ــق الممج ــشنقيطي                   )١٠("التعلي ، وال

، )١١("كوثر المعاني الدراري فـي كـشف خبايـا صـحيح البخـاري           "في  ) ١٣٥٤ت  (
  .)١٢("مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"في ) ١٤٠٩ت (والمباركفوري 

ان معتمداً لدى أهل ويالحظ من أسماء هؤالء العلماء ومصنفاتهم أن الكتاب ك
  .العلم على توالي القرون إلى زماننا هذا، مما يدل على أثره العلمي، وقيمته العالية

  : مزايا الكتاب العلمية:المطلب السادس
لست أريد في هذا المطلب بيان ما تضمنه هذا الكتاب من فوائد وعلوم 

 ذكر أهم ما يمتاز به ، وإنما أن المراد هنا)١٣(ومعارف، إذ ليس يخلو كتاب من فائدة
 سمات ينفرد بها عن غيره، ويشفُّ بها عما -في الغالب-هذا الكتاب، إذ إن لكل كتاب 

  .سواه

                                         
  ). ٣٤٠/ ١٠(، و)٤٣١/ ٢(، و)١٨٤/ ٢(، و)٤٩١/ ١(، و)٣٤٦/ ١١: (انظر  ) ١(
  ). ٥٠٥/ ٢: (انظر  ) ٢(
  ). ٧٠٩/ ٢: (انظر  ) ٣(
  ).١٣٠/ ١(و) ٢٩/ ١: (انظر  ) ٤(
، )٣٤٢/ ٤(، و)٣٧٩/ ٣(، و)٦٢٣/ ١(، و)٥٤٣/ ١(، و)٥٣٢/ ١(، و)٣٤٥/ ١(، و)١٢/ ١(، و)١٠٩/ ١: (انظر  ) ٥(

  ). ٤٢٦/ ٤(و
  ). ٣٦٣/ ٢: (انظر  ) ٦(
  ). ٨/ ٧: (انظر  ) ٧(
  ). ١٦٢/ ١: (انظر  ) ٨(
  ). ٧٥٠/ ٥(، و)٩٠/ ٥: (انظر  ) ٩(
  ).٩٩/ ١: (انظر  ) ١٠(
  ). ١٩٥/ ١٠(، و)٦/ ٩(، و)٣٩٣/ ٧(، و)٤٨٦/ ٦(، و)٢٦٨/ ٥: (انظر  ) ١١(
  . )٣/ ٥(، و)١١٢/ ٤: (انظر  ) ١٢(
رواية -العلل " سمعت أن قلَّ رجل يأخذ كتاباً ينظر فيه، إال استفاد منه شيئاً: "- رحمة اهللا- يقول اإلمام أحمد   ) ١٣(

  ).٢٣٩٣ (-عبداهللا



 

 )٣٢٧٥(

والدارس لكتاب القاضي ابن العربي يلحظ أن هناك عدة ميز ومحاسن لهذا 
  :السفر، يمكن إيضاحها فيما يلي

ب والشمول، فلم  أن هذا الكتاب مع كونه مختصراً إال أنه حاول االستيعا- ١
  .يتجاوز من األبواب شيئاً، أما األحاديث فإنه ال يترك إال الحديث الذي يراه مكرراً

؛ فلم يقتصر "الموطأ" التي شرحت - المختصرة- ولذا فهو يعد من أوفى الكتب 
كما هو الحال عند غيره، ولم يسهب في الفقهيات والمعاني، بل ، على شرح األلفاظ فقط

  .ين، مع الحرص على الجانب الموضوعي أكثروازن بين األمر
  . قوة عباراته، وجزالتها، ووضوحها، مع حسن بيان وقوة عرض للحجة- ٢
 ظهور شخصيته العلمية، إذ لم تطغ نقوالته على آرائه وشخصيته، بل كان - ٣

  .حسن النقل والتصرف في كالم أهل العلم، وإيراد النقل في المكان الالئق به
ب علوماً متعددة مما ليس لها صلة بالكتاب، كاإلشارة لبعض  تضمن الكتا- ٤

، وأكثر جداً من ذكر لقاءاته بأهل )٢(، وقواعد في علوم الطب)١(علوم القرآن والتفسير
العلم ومباحثاته معهم، ومناظراته إياهم، وذكر بعض فوائد تلك اللقاءات، وغرائب 

  .)٣( جزء مفرداألخبار والقصص، بحيث لو جمع ذلك لصح أن يكون في
  : حرصه على بيان أوهام من سبقه من أهل العلم، وتصحيح ذلك- ٥

  :، بل إنه يجعل عناوين لذلك، ومن أمثلة هذا"القبس"وهذا بين جلي في 
 في التشهد، واستقرت ألفاظ ثبتت الرواية عن النبي "التنبيه على وهم : "قوله

 بوهم قبيح؛ فقال في ذكره )٤( أبي زيدالتشهد عند جميع األمة، إلى أن جاء أبو محمد بن
وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إلى : "للتشهد
  .)٥(.."وأن اهللا يبعث من في القبور: قوله

                                         
  ).٢/٥٢٢(، و)١/٤٠٤(، و)١٦٥/ ١: (انظر  ) ١(
 ).١١٣١-٣/١١٣٠(، )١١٢٧-٣/١١٢٤: (انظر  ) ٢(

) ٣٤١، ٢٨٣، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٤٨، ٢٤٤، ٢٢٣، ٢١٠، ٢٠٧، ١٧٨، ١٧٢/ ١: (انظر مثالً  )٣(
 ).١١٦٨، ١١٦٣/ ٣(و) ٥٤٩، ٢/٤١٤(و

 .هو القيرواني  )٤(

)١/٢٤١(  )٥.( 



– 

  )٣٢٧٦(

وهم شيخنا أبو محمد بن أبي زيد في هذه المسألة وهماً قبيحاً، خفي : "وقال أيضاً
اللهم صل على : "ظر، فقال في صفة الصالة على النبي عليه فيه علم األثر والن

  ".محمد وعلى آل محمد، وارحم محمداً
ومثل هذا الحديث .. ليس لها أصل إال في حديث ضعيف" وارحم محمداً: "وقوله

  .)١(.."ال ينبغي أن يلتفت إليه في العبادة
الصالة، زعم عطاء أن من فاتته الخطبة فاتته : تنبيه على وهم: "وقال أيضاً

  .)٢(.."وهذه وهلة
  : حرصه على التعقب واالستدراك على أهل العلم- ٦

حيث اعتنى ابن العربي بتعقب من سبقه من أهل العلم خاصة األقوال الشاذة أو 
  .الغريبة، فيحرص على ردها والتنبيه عليها، وهذا هاجس مهم عنده

  : ومن أمثله ذلك
:  أن يتكلم بلسانه بنيته، فيقول-أي المصلي-يستحب له : قال الشافعي: "قوله

  .أؤدي ظهر الوقت، ثم يكبر
  .)٣(.." وال عن أحد من السلفوهي بدعة ما رويت عن النبي 

 ولقد زل فيه أبو حنيفة - يعني من الصالة- المسألة الثامنة، التسليم : "وقال أيضاً
  . الحدث يقوم مقام السالم في الخروج عن الصالة: حين قال

  :... من هذه المسألة فرعان ضعيفانوورد لعلمائنا
فوقع في الكتب المنبوذة أن اإلمام إذا أحدث بعد التشهد متعمداً أو : وأما الثاني

قبل السالم أنه يجزي من خلفه، وهذا مما ال ينبغي أن يلتفت إليه في الفتوى، وإن 
  .)٤(.."عمرت به المجالس للذكرى

إن من ترك الوتر يؤدب، وإنما : قالوقد نزع سحنون إلى الحنفية ف:" وقال أيضاً
التقفها عن أسد بن الفرات، وهي لعمر اهللا ملح غير فرات، فإن ظهر المؤمن حمى، ال 

  .)٥(..."يستباح إال إذا عصى

                                         
)١/٣٥٥(  )١.( 

 ).١٠٠٩، ٨٧٧/ ٣(و) ٨٣٩/ ٢(و) ٢٧٣، ٢٤١، ١٢٦، ١١٨، ١٥٥/ ١: (وانظر أيضاً) ١/٢٧٣(  )٢(
)١/٢١٤(  ) ٣.( 
)٢٢٣- ١/٢٢٢(  ) ٤.( 
)٢٩٥/ ١(   ) ٥.(  



 

 )٣٢٧٧(

يعني صالة -وقال علماؤنا ومن شروط أدائها : "ومن تعقباته لبعض المالكية قوله
  .)١("في الشريعةالمسجد المسقف، وما علمت لهذا وجهاً : -الجماعة
  : عنايته ببيان الضوابط والقواعد الحديثية، والفقهية، واألصولية- ٧

فمن المعلوم أن القواعد الكلية هي أنفع ما يكون في ضبط مسائل العلم، وقد 
إذا عمل الخلفاء : "اعتنى بها ابن العربي عناية ظاهرة، فمن الضوابط الحديثية قوله

  .)٢("بأحد الحديثين كان ترجيحاً له
  .)٣("الحديث إذا تركه الخلفاء والمهاجرون يكون ذلك غمزاً فيه: "ونحوه قوله

  .)٤(" فما عمل بها الخلفاء أرجحإذا اختلفت األحاديث عن النبي : "وقوله
إذا اختلفت ألفاظ الحديث في الرواية، فتأملوا الحديث، فإن كان مما : "وقوله

األحكام، وإن كان مما ال يتكرر فيعلم قطعاً أن يتكرر، فكل لفظ أصل، يمهد وتبنى عليه 
 إنما قال أحدهما، وأن الراوي هو الذي عبر عن تلك الحالة الواحدة بألفاظ النبي 

مترادفة أو متقاربة، فتعرض األلفاظ على األصول واألدلة، فما استمر منها عليها هو 
  .)٥("الذي يبنى عليه الحكم

أن الجاهل بالحرام إذا واقعه : ومن أصول الشريعة: "قوله: ومن القواعد الفقهية
  .)٦("سلم من العقوبة واآلثام

أصل ال : عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل: "ومن القواعد األصولية قوله
  .)٧("يزعزع

  .)٨("كل صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة ال حكم لها: "وقوله
  .)٩("ستدل بها على العمومقضايا األعيان، وحكايات األحوال ال ي: "وقوله

                                         
 .وغيرها) ١/٢٧١،١٦٥،١٦٤،١٢٩،١٢٦،١٢٣: (ر أيضاً، وينظ)١/٢٧٠(  ) ١(

)١/٣٤٤(   ) ٢.( 

)٢/٤٣٩(   ) ٣.( 

)١/١٤٧(  ) ٤.( 

 ).١/١٨١(، وانظر )٢/٦٩٥(  ) ٥(

)١/١٩٠(  ) ٦.(  
)١/٢٠٣(  ) ٧.( 

)١/٢٧٢(   ) ٨.( 

)٣/٩٧٧(  ) ٩.( 



– 

  )٣٢٧٨(

  .)١("وبالجملة فال يحتج بمحتمل: "وقوله
  .)٢(إلى غير ذلك من الضوابط

  المآخذ على الكتاب: المطلب السابع
مع ما سبق ذكره من مزايا الكتاب وقيمته العلمية، إال أنه لم يسلم من بعض 

تاب من خطأ، كما الهنات والمآخذ التي تحتاج إلى تنبيه، ومن المعلوم أنه ليس يسلم ك
لو عورض كتاب سبعين مرة لوجد فيه خطأ، أبى : "- رحمه اهللا- قال اإلمام الشافعي 

  .)٣("اهللا أن يكون كتاب صحيح غير كتابه
وجدت هناك بعض المآخذ التي ال تذهب " القبس"ومن خالل استعراض كتاب 

ومن أهم ، حسببفائدة الكتاب، ولكن تحسن اإلشارة إليها من باب الدراسة العلمية ف
  :ذلك

  :  القصور في جانب الصناعة الحديثية- ١
فلم يكن القاضي ابن العربي يولي الجانب الحديثي العناية المناسبة، بل كان 
كالمه فيه قليالً؛ لذا لم يكن يتكلم على األسانيد ولطائفها، وال ما تحتاج إليه من الجرح 

  .ورواياته إال نادراً" طأالمو"والتعديل، كما أنه لم يعتن بتخريج أحاديث 
فقهاً وأصوالً أكبر وأوضح، وهو وإن كان غرض : وقد كانت عنايته بالمتون

كتابه البناء على األصول وتأسيسها إال أنه ال يحسن إهمال القضايا الحديثية التي اشتمل 
خاصة مع وجود أحاديث ضعيفة أوردها تحتاج إلى بيان، ولعل عذره ، "الموطأ"عليها 

  . صحيح من جهة الصناعة الحديثية، فاكتفي بذلك" الموطأ" أن غالب ما في في ذلك
  : االستشهاد بالضعيف- ٢

 مستشهداً بها، -أحياناً-فقد أورد عدداً من األحاديث الضعيفة، بل والموضوعة 
  : ومن أمثلة ذلك

قالوا يا " من كذب علي متعمداً فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً"وفي الحديث : "قوله
  .)٤(الحديث.." رسول اهللا أو لجهنم عينان؟

                                         
)٣/٩٧٧(  ) ١.( 

)٢/٧٦٠) (٢/٧٨٧) (١/٩٥(  ) ٢.( 

 .)١/٦" (موضح أوهام الجمع والتفريق"  ) ٣(

 ).٢١٩(والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات برقم ) ١/١٠٩(  ) ٤(



 

 )٣٢٧٩(

  .)٢( إلى غير ذلك)١(" مسح أعلى الخف وأسفلهوقد روى أن النبي : "وقوله
  : كثرة إحاالته على كتبه وعدم استيفائه في البحث- ٣

فإنه كثيراً ما يحيل في استيفاء البحث على كتبه األخرى، بل على مظان 
  :ي كتابه جداً، ومن أمثلة ذلكالموضوع الذي يتناوله، وهذا ظاهر ف

وخلصنا إلى المقصود منها في " التمحيص"وقد بينا أدلة هذه المراتب في : "قوله
  .)٣(".."المحصول"

وقد تتبعنا هذه األقوال بالتنقيح، وشرحناها في شرح الصحيح فخذوها : "وقوله
  .)٤("هنا جملة، واطلبوها هناك تفصيالً
ماء فيها خمسة أقوال، وقد استوفيناها في كتاب وللعل: "ويقول في إحدى المسائل

  .)٥(.."المسائل
أحكام "وفي الكالم تطويل كثير استوفيناه في كتاب : "ويقول تارة أخرى

  .)٧( وغير هذا كثير)٦("القرآن
  : شدة عبارته على المخالف أحياناً- ٤

رات  إلى عبا- أحياناً-فقد كان حاد العبارة في مناقشة مخالفيه، وأدى به ذلك 
قاسية ال تليق أن تقال في حق أهل العلم والفضل، وال ينبغي صدور تلك العبارات من 

  :مثل الحافظ ابن العربي، ومن أمثلة تلك الكلمات
يعني ابن - وأحمد -يعني البصري- ولو تفطن لهذه األغراض الحسن : "قوله

  .)٨(" لما تاهوا-حنبل

                                         
..." البخاري وأبو زرعة والترمذي وأبو داود: هذا حديث ضعفه األئمة الكبار: "قال ابن القيم) ١/١٦١(  ) ١(

 ).١/١٢٦(تهذيب السنن : انظر

 ).٣/١١١٠(، )٢/٤٨١،٤١١(، )١/١٧١،١٤٤،١١٣: (انظر  ) ٢(

)١/٢٢٦(  ) ٣.( 

)١/٣٥٨(  ) ٤.( 

)١/٢١٣(  ) ٥.( 

)١/٣٠٧(  ) ٦.( 

 ).٣/٩٣٢،٩٠٩،٨٧٤،٩٨٨،٩٧٨(، )٢/٧١٤،٧٠٥،٧٠٢،٦٩٦،٥٤١،٤١٨(، )١/١٣٨،١١٥: (انظر  ) ٧(

)٢/٥١٨(  ) ٨.(  



– 

  )٣٢٨٠(

 عليه الجهل بهذه المسألة، فأراد وأما أبو حنيفة فهو أعجمي فال يستنكر: "وقال
زنأت في الحبل : لو قال رجل المرأته: أن يتفصح ويتفقه ليثبت دعواه في العربية، فقال

  .)١(.."وجب عليه الحد
 في مسألة تحريم شرب الرجل - وغيره من الظاهرية-وقال مشيراً إلى ابن حزم 

  .)٢("وهي مسألة عني بها المبتدعة: "وهو قائم
  .)٣ ("وابن قتيبة هجوم والَّج على ما ال يحسن: " ابن قتيبةويقول في
من حلف أال يأكل الطعام، وأال يلبس هذا الثوب أنه ال : قال مالك: "وقال أيضاً

  ... ينتفع به بحال
  .)٤("يبيعه ويأكل منه، وهذه فتوى يهودية: وقال أبو حنيفة والشافعي

  .)٥(ونحو هذه من العبارات القاسية

                                         
)٣/١١٩(  ) ١.( 

)٣/١١١٤(   ) ٢.( 

)٣/١٠٢١(  ) ٣.( 

)٣/١١١٨(  ) ٤.( 

 ).١/٢١١: (انظر  ) ٥(



 

 )٣٢٨١(

  الخاتمة
فإنه يمكن اإلشارة إلى " القبس"وبعد هذه الدراسة لمنهج ابن العربي في كتابه 

  : أبرز النتائج والتوصيات فيما يلي
 من أجمع الكتب -مع ذلك-  أن الكتاب مختصر غير مطول، وهو - ١

  ".الموطأ"المختصرة في شرح 
ة بل كان  لم يول ابن العربي جانب الصناعة الحديثية في الكتاب العناية التام- ٢

  .  ينحو منحى االختصار في هذا الباب
 عناية المؤلف بالجانب األصولي عناية تلفت النظر، مما يحتاج معه إلى - ٣

  .دراسة عنه في هذا الباب
  . أن الكتاب مليء بالفوائد العلمية المتنوعة، بيد أنه لم يخدم، بإبراز ذلك- ٤
كونها رسالة - مع )١( حاجة الكتاب إلى إخراج جديد، فإن هذه الطبعة- ٥

  : إال أن فيها خلالً بيناً يظهر فيما يلي-علمية
 اعتماده على نسخ متأخرة أو كثيرة الخطأ مع وجود نسخ كثيرة غيرها - أ

  .)٢(وبعضها متقدم
 القصور في التعليق فقد أكثر من الترجمة لألعالم وأسهب في ذلك، وترك -ب

  . ما هو أهم مثل عزو نقول المؤلف، وتوثيقها
 الضعف العلمي في تخريج األحاديث، وعدم تحقيق بعض المسائل الحديثية - ج

  . واألصولية
 عدم عمل فهارس علمية، وفنية تخدم الكتاب وتبرز مكانته، وتيسر اإلفادة - د

  .منه
  .واهللا تعالى أعلم، وصلي اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

                                         
 .م١٩٩٢، ١ط دار الغرب اإلسالمي، ط محمد عبداهللا ولد كريم، . وهي بتحقيق د  ) ١(

عمار طالبي . د" آراء ابن العربي الكالمية"، و)١٢٧/ ١(فؤاد سزكين . د" تاريخ التراث العربي: "انظر  ) ٢(
، فقد ذكروا عدداً من النسخ لم يعتمدها )١٣٢ص (محمد السليمان . د" مقدمة قانون التأويل"، و)١/٧٩(

    .المحقق



– 

  )٣٢٨٢(

  المصادر والمراجع
حسان : عمدة األحكام، ابن دقيق، محمد بن علي بن وهب، تحقيق إحكام األحكام في شرح -

  .ت. ، بيروت، بيت األفكار الدولية، د١عبدالمنان، ط
ط، الجزائر، .  آراء أبي بكر بن العربي الكالمية ونقده للفلسفة اليونانية، طالبي، عمار، د-

  .م٢٠١٣دار موفم للنشر، 
سعيد أحمد أعراب، : د بن محمد، تحقيق أزهار الرياض في أخبار عياض، المقري، أحم-

  .ت. ط، المغرب، صندوق إحياء التراث اإلسالمي، د. وزميله، د
عبدالرحمن المعلمي، وآخرين، :  األنساب، السمعاني، أبو سعد عبدالكريم بن محمد، تحقيق-

  .م١٩٨٠، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ٢ط
علي بن عبداهللا الزبن، : ين بن محمد، تحقيق البدر التمام شرح بلوغ المرام، المغربي، الحس-

  .م١٩٩٤. ن.، الرياض، د١ط
 البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن، عمر بن -

، الدمام، دار الهجرة ١مصطفى أبو الغيط عبدالحي، وآخرين، ط: علي األنصاري، تحقيق
  .م٢٠٠٦للنشر والتوزيع، 

محمد : بير إليضاح معاني التيسير، الصنعاني، محمد بن إسماعيل األمير، تحقيق التح-
  .م٢٠١٢، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، ١صبحي حالق، ط

 التلخيص الحبير في تلخيص تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر، علي بن أحمد -
  .م٢٠٠٧ء السلف، ، الرياض، دار أضوا١محمد الثاني بن عمر، ط: العسقالني، تحقيق

:  التوشيح شرح الجامع الصحيح، السيوطي، جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، تحقيق-
  .م١٩٩٨، الرياض، مكتبة الرشد، ١رضوان جامع رضوان، ط

دار الفالح، :  التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، عمر بن علي األنصاري، تحقيق-
  .م٢٠٠٨ اإلسالمية، ، قطر، وزارة األوقاف والشؤون١ط

إبراهيم :  الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن فرح، تحقيق-
  .م١٩٦٤، القاهرة، دار الكتب المصرية، ٢البردوني، وآخرين، ط

، بيروت، ١وصي اهللا عباس، ط:  العلل، ابن حنبل، أبو عبداهللا أحمد بن حنبل، تحقيق-
  .م١٩٨٨المكتب اإلسالمي، 

، ١ماهر زهير جرار، ط:  الغنية، اليحصبي، القاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق-
  .م١٩٨٢بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 



 

 )٣٢٨٣(

محمد :  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبداهللا، تحقيق-
  .م١٩٩٢، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ١عبداهللا كريم، ط

، القاهرة، دار ١إلى مناهج المحدثين ألسس والتطبيق، عبدالمطلب، رفعت فوزي، ط المدخل -
  .م٢٠١٥السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

محمد ابن :  المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبداهللا، تحقيق-
  .م٢٠٠٧مي، ، بيروت، دار الغرب اإلسال١الحسين السليماني، وزميلته، ط

نور الدين شكري :  الموضوعات، ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي، تحقيق-
  .م١٩٩٧، الرياض، دار أضواء السلف، ١جيالر، ط

:  أنشاب الكتب في أنساب الكتب، السيوطي، جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، تحقيق-
فيصل للبحوث والدراسات، ، الرياض، مركز الملك ١إبراهيم با جس عبدالمجيد، ط

  .م٢٠١٦
:  ترتيب المدارك لمعرفة أعالم مذهب مالك، اليحصبي، القاضي عياض بن موسى، تحقيق-

، المغرب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ٢محمد بن تاويت الطبخي، وآخرين، ط
  .م١٩٨٣

. أبي بكر، د تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك، السيوطي، جالل الدين عبدالرحمن بن -
  .هـ١٣٨٩ت، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 

إسماعيل ابن غازي :  تهذيب السنن، ابن القيم، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق-
  . م٢٠٠٧، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١مرحبا، ط

عبدالسالم محمد هارون، :  جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، أبو محمد علي بن سعيد، تحقيق-
  .ت. ، القاهرة، دار المعارف، د٥ط

خليل :  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن عالن، محمد بن علي بن محمد، تحقيق-
  .م٢٠٠٤، بيروت، دار المعرفة للطباعة النشر والتوزيع، ٤مأمون شيحا، ط

نور الدين : لخمي، تحقيق رياض األفهام شرح عمدة األحكام، الفاكهاني، عمر بن علي ال-
  .م٢٠١٠، بيروت، دار النوادر، ١طالب، وآخرين، ط

، ٤ت، ط.  سبل السالم في شرح بلوغ المرام، الصنعاني، محمد بن إسماعيل األمير، د-
  .م١٩٦٠القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 

 شعيب : سير أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق-
  .م١٩٩٠، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٧األرنؤوط، وآخرين، ط



– 

  )٣٢٨٤(

محمد خلوف :  شرح اإللمام بأحاديث األحكام، ابن دقيق، محمد بن علي بن وهب، تحقيق-
  .م٢٠٠٩، بيروت، دار النوادر، ١العبداهللا، ط

ف طه عبدالرؤ:  شرح موطأ اإلمام مالك، الزرقاني، محمد بن عبدالباقي بن يوسف، تحقيق-
  .م٢٠٠٣، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ١سعد، ط

، الكويت، ١ شفاء الصدور في تاريخ السنة ومناهج المحدثين، نوح، السيد محمد السيد، ط-
  .م٢٠١٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

:  فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن حجر، علي بن أحمد العسقالني، تحقيق-
  .هـ١٣٨٧، القاهرة، المطبعة السلفية، ١ باز، ومحب الدين الخطيب، طعبدالعزيز بن

بشار عواد :  فهرسة ابن خير اإلشبيلي، ابن خير، أبو بكر محمد بن خير بن عمر، تحقيق-
  .م٢٠٠٩، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ١معروف، وزميله، ط

ين عبدالرحيم بن الحسين،  فهرستْ المرويات المعينة بالسماع واإلجازة، العراقي، زين الد-
  .م٢٠١٦، البحرين، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، ١عامر حسن صبري، ط: تحقيق

، جدة، ١محمد السليماني، ط:  قانون التأويل، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبداهللا، تحقيق-
  .م١٩٨٦دار القبلة للثقافة اإلسالمية، 

ت، .ا البخاري، الشنقيطي، محمد الخضر الجكني، د كوثر المعاني والدراري في كشف خباي-
  .م١٩٩٥، الرياض، دار المؤيد، ومؤسسة الرسالة، ١ط

ت، . مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المباركفوري، عبيد اهللا بن محمد عبدالسالم، د-
  .م١٩٨٤، الهند، إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء، ٤ط

جامع الصحيح للبخاري، الدماميني، بدر الدين أبو عبداهللا محمد بن  مصابيح الجامع، شرح ال-
، قطر، وزارة األوقاف والشؤون ١نور الدين طالب، وآخرين، ط: أبي بكر، تحقيق

  .م٢٠٠٩اإلسالمية، 
  .م١٩٨٧، بيروت، دار الغرب اإلسالمي،١ ط مع القاضي أبي بكر بن العربي، أعراب، سعيد،- 
: ريق، البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب، تحقيق موضح أوهام الجمع والتف-

  .م١٩٥٩ط، الهند، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، . عبدالرحمن المعلمي، د
. إحسان عباس، د:  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، المقري، أحمد بن محمد، تحقيق-

  .م١٩٨٨ت، بيروت، دار صادر، 
تقي الدين : ، اللكنوي، محمد عبدالحي الهندي، تحقيقالتعليق الممجد على موطأ محمد -

  . م٢٠٠٥، دمشق، دار القلم، ٤الندوي، ط
  



 

 )٣٢٨٥(

  
  
  
  
  
  
  

  :المقدمة
الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، وأشهد أن ال إله إال 

  :أما بعد.. اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
فإن علم أصول الفقه من علوم اآللة التي ال يستغني عنها طالب علم، ويفتقر 

بصيرة، ومتبع ذي فهم؛ ألن علم أصول الفقه تعرف به إلى دراستها كلُّ عالم ذي 
األحكام، وتفصل به الخصومات، وتقلص به الخالفات، ويتقرب به إلى اهللا تعالى، ولقد 
كتب األصوليون، والفقهاء األوائل والمعاصرون دراسات في علم أصول الفقه، وأبحاثاً 

قيمة مبحث الدالالت اللغوية، كثيرة تدور بين المهم واألهم، ومن أهم مباحثه وأعالها 
ولقد برز في داللة العام خالفات طويلة بين األصوليين والفقهاء، فأردت أن أسهم في 
تحرير الخالف، وتحقيقه في أنواع داللة العام على معانيه، والحكم عليها، وبيان 

ه أفضل  التوفيق والسداد، فإن- جلت قدرته –التطبيقات الواردة في كّل، راجياً من اهللا 
  . مسئول، وخير مأمول
  : قسمت الدراسة إلى ثالثة فصول: خطة البحث
مفهوم الداللة، والعـام، والخـاص، والعمـوم، والخـصوص          : الفصل األول 

  . والتخصيص لغة، واصطالحاً
أقسام العام عند األصوليين، ومفهومها، وأمثلتهـا، والحكـم         : الفصل الثاني 

  :ويشتمل على أربعة مباحثعليها، 
  . مفهوم العام الباقي على عمومه، والتمثيل له، والحكم عليه: مبحث األولال

  . مفهوم العام المخصوص، والتمثيل له، والحكم عليه: المبحث الثاني

 
 

 
 األستاذ المشارك بأكاديمية سعد العبد اهللا للعلوم األمنية

  الكويت 
  



– 

  )٣٢٨٦(

مفهوم العام الذي أريد به التخصيص، والتمثيل له، والحكم : المبحث الثالث
  . عليه

لعام الذي أريد به الفروقات ما بين العام المخصوص، وا: المبحث الرابع
  . التخصيص

تطبيقات فقهية في داللة العام الذي أريد به التخصيص في : الفصل الثالث
  . الكتاب والسنة

  . النتائج، والتوصيات
  : الدراسات السابقة

لقد كتب علماء األصول المتقدمون دراسات وأبحاثاً مستفيضة في داللة العام 
لة من األحكام، واللطائف والنكت الفقهية على معناه تكون على أثرها منظومة هائ

المتعلقة بداللة العام، فأفادوا، ثم كتب في داللة العام بعض المعاصرين؛ إسهاماً منهم 
في إثراء المكتبة الفقهية، وتحقيق بعض المسائل التي يحتاج إليها الفقيه فأحسنوا صنعاً، 

لتحرير، والتحقيق، واإلكثار وأخلدوا ذخراً، إال أن هذه الدراسات يقصرها مزيد من ا
  .من األمثلة التي تنضوي تحت القواعد األصولية المذكورة في دالالت العام

فأرجو أن أوفق إلى تكميل طريقة العلماء والباحثين، والوصول إلى الغاية 
  .  المبتغاة في البحث والتحقيق
 :منهجي في البحث

ألصيلة، مع عزو استخراج المفاهيم اللغوية والشرعية من مصادرها ا  - ١
  . القول إلى قائله

اقتصرت في تحقيق مسائل الخالف، وتحرير القول فيها على مذاهب   - ٢
األئمة األربعة في علم أصول الفقه المجموعة في الطرائق الثالث 
لمصنفي علم األصول وهي طريقة الفقهاء، وطريقة األصوليين 

الهم، وأدلتهم من المتكلمين، والجاِمعة بين الطريقتين؛ معتمداً على أقو
  . مصادرها األصيلة



 

 )٣٢٨٧(

توثيق األدلة وتخريجها من مظانِّها بحسب ما تقتضيه أصول البحث   - ٣
العلمي؛ فاآليات أسندتها إلى مواضعها، واألحاديث النبوية إن كانت 
مخرجة في الصحيحين اكتفيت بتخريجهما، وإن كانت مخرجة في 

على أقوال أصحاب غيرها من دواوين السنة اعتمدت في الحكم عليها 
  . الشأن واالختصاص

رجحت القول الذي أميل إليه؛ معتمداً على النصوص، والقواعد   - ٤
 .الشرعية، واألدلة العقلية، وأكثرت من األمثلة زيادة في اإليضاح

 واهللا الموفق والهادي إلى سوء السبيل 



– 

  )٣٢٨٨(

  الفصل األول
  مفهوم الداللة، والعام، والعموم 

  صيص، لغة، واصطالحاًوالخاص، والخصوص، والتخ
 وفعله دل عليه - مثلث الدال -الداللة مصدر : )١( حقيقة الداللة لغة: أوالً
: سدده إليه، فهو دال، والمفعول: دله على الطريق ونحوه: أرشد، ويقال: وإليه داللة

مدلول عليه وإليه، وهي اإلرشاد، وما يقتضيه اللفظ عند إطالقه، ويجمع على دالئل، 
  .تودالال

إن هللا تعالى في كلَّ شيء سراً ولطيفة، وقد تأملت في : " قال أحمد بن فارس
هذا الباب من أوله إلى آخره، فال ترى الدال مؤتلفة مع الالم بحرٍف ثالث إال وهي تدل 

  ". على حركة ومجيء، وذهاب وزوال إلى مكان، واهللا أعلم
، يلزم من العلم به العلم هي كون الشيء بحالة ما: " )٢(نالداللة عند األصوليي

هم منه معنى عند العالم إنها كون الشيء بحيث إذا أطلق ف: بشيء آخر، أو يقال
  ". بالداللة

ويشترط لصحة الداللة على الشيء قصد الواضع اإلفهام لغيره دون تناقض 
  .لمراده، وفهم السامع معنى ما ألقى عليه

غير لفظية، واللفظية منها تنقسم لفظية و: وتنقسم الداللة عند األصوليين إلى
، وغير اللفظية تنقسم إلى ثالثة )وضعية، وعقلية، وطبيعية: (إلى ثالثة أقسام وهي

  ). وضعية، وعقلية، وطبيعية: ( أقسام وهي
  :  اللفظية-
  : الوضعية تنقسم ثالثة أقسام، وهي- ١
وضع له؛ وهي ما دل عليه اللفظ على تمام المعنى الذي :  داللة المطابقة-أ 

  . كداللة البيت على البيت، وداللة اإلنسان على الحيوان الناطق
وهي ما دل عليه اللفظ على جزء من المعنى الموضوع :  داللة التضمنية-ب 

  . له؛ كداللة السقف على البيت
                                         

  . ٣١٨-٣١٧ المعجم الوسيط ص ؛)١/٤١٨(معجم مقاييس البن فارس :  انظر) ١(
  تقريب الوصول البن؛)٢٢٤ - ٢١٩/ ١( محمد بن عمر الرازي المحصول في علم أصول الفقه: انظر  )٢(

  . ٧٦ - ٧٥ ص ، التعريفات؛)٤٦ - ٢/٣٦( الزركشي ؛ البحر المحيط١٠٨-١٠٦ ص،جزي



 

 )٣٢٨٩(

وهي ما دل عليه اللفظ على معنى خارج عن اللفظ والزم :  داللة اللزوم- ج 
 على إعداد القلم، وداللة السرير على االرتفاع، له عقالً؛ كداللة الكتابة

  . وداللة النار على الدخان
  . كداللة حدوث العالم على وجود المحدث:  اللفظية العقلية- ٢
  . على المرض واأللم) آه(، أو )أخ(كداللة كلمة :  اللفظية الطبيعية- ٣
 :  غير اللفظية-

  . كداللة الشرط على المشروط: وهي وضعية
  . كداللة الحركة على الحياة، وداللة العلم على العقل: ليةوالعق

كداللة االحمرار على الخجل، وزيادة في دقات القلب على الخوف : والطبيعية
  . والهلع

أي استغرق وشمل، واسم : عم الشيء عموماً: )١( حقيقة العام لغة: ثانياً
  . وهو ضد الخاص: الفاعل منه، العام

وهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بال : " )٢( نالعام عند األصوليي
  ".حصر 

أداة وعبارة صائتة تدل على العموم : اللفظ: وبيان عبارة العام عند العلماء
، ...بالوضع؛ كأسماء الشرط، واألسماء الموصولة، والنكرة في سياق النفي والشرط 

  .والعمومات تتعلق باأللفاظ ال بالمعاني والمفاهيم
أي دل على معاٍن وأفراد كثيرة بلفظة واحدة، : المستغرق لجميع ما يصلح لهو

: وهو يشبه الكلية عند المناطقة، معناها الحكم على كل جزء من أجزاء الكل، ومقابلة
  .الخاص

وهذا قيد خرج به اللفظ المشترك الذي يدل على معاٍن مختلفة : دفعة بال حصر
  .  محصورة، كل معنى منها على حدة

                                         
  . ٦٦٠، ٦٥٩ المعجم الوسيط ص ؛)٣١١٤ - ٣١١٠/ ٤(لسان العرب البن منظور : انظر)  ١(
 أصول السرخسي ؛١٠٤ ص ، التعريفات؛)٩٤-١/١٠٢( عبدالعزيز البخاري كشف األسرار:  انظر) ٢(

  . ٣٨ ص ، شرح تنقيح الفصول للقرافي؛)١/٣٩٩(للسبكي  جمع الجوامع ؛)١/١٢٥(



– 

  )٣٢٩٠(

ِمصدر يتعلق بالمعاني التي يتناولها اللفظ، :  )١(العموم عند األصوليين: ثالثاً
بأنه كون اللفظ داالً : وأما العام ما تعلق باللفظ؛ ولذا يحسن أن يقال في تعريف العموم

  ... . على معان كثيرة بال حصر دفعة واحدة، وأما العام فهو اللفظ المستغرق 
نقيض عم، وخص : خص الشيء خصوصاً: )٢( حقيقة الخاص لغة: رابعاً

  . خصوصية أي أفرده بشيء عن غيرهءأعطاه شيئاً كثيراً، وخصصتُ فالناً بشي: فالناً
كل لفظ وضع لمعنى واحد على جهة االنفراد : )٣( في عرف األصوليين
  . واالنقطاع؛ كاألعالم، واألعداد

  : دبيان مفهوم الخاص عند علماء األصول كما أشار الح
  . حرف استغراق، وشمول": كل " 
  . الخاص يتعلق باللفظ الدال عليه، وداللته واضحة لمعنى واحد": لفظ " 
قيد احترز به عن العموم، ": وضع لمعنى واحد على جهة االنقطاع واالنفراد " 

وداللته على معناه المعين داللة قطعية عند عامة األصوليين، وأما داللة العام على 
 ومدلوالته قبل التخصيص فهي داللة قطعية عند الحنفية، وعند الجمهور داللته أفراده
  . )٤(ظنية 

  . هو كون اللفظ متناوالً لبعض ما يصلح له ال لجِميعه: )٥( الخصوص: خامساً
لقد عرف األصوليون التخصيص بتعريفين، : )٦(حقيقة التخصيص: سادساً

  : وكالهما صحيح، وهما
فراده بدليل دل على ذلك، والدليل يسمى قصر العام على بعض أ -

 .بالمخصص
  .أو إخراج بعض أفراد العام عن عمومه بدليل دل عليه -

                                         
  ).١٠٠- ١/٩٦( كشف األسرار ؛)٣/٧(البحر المحيط : انظر) ١(
  . ٢٦١ المعجم الوسيط ص؛)١/٣٤٤(س اللغة يمعجم مقاي: انظر) ٢(
  ).٣/٢٤٠( البحر المحيط ؛٦٩ التعريفات ص؛)١/٨٨( كشف األسرار ؛)١/١٢٤(أصول السرخسي : انظر) ٣(
  .٤١٥- ٢١٤أصول الفقه اإلسالمي لشيخنا زكي الدين شعبان ص : نظرا) ٤(
  ).٣/٢٤٠(البحر المحيط ) ٥(
  . ٤٠٩- ٤٠٨؛ أصول الفقه اإلسالمي ص )١/٣٠٦(؛ كشف األسرار ١٤١تقريب الوصول ص) ٦(



 

 )٣٢٩١(

  : شرح عبارة الحد عند األصوليين
  .إخراج بعض أفراد العام المندرجة تحته": قصر" 
  . اللفظ المستغرق لداللة كثيرة غير محصورة": العام " 

من إيراد المخصص لعموم اللفظ ، بدليل دل على التخصيص وال بد 
عند أكثر الفقهاء، قد يكون متصالً، أو منفصالً، والمتصل ما ورد  )١(والمخصص 

مجتمعاً بعموم النص بداللة االستثناء، أو الشرط، أو الصفة، وأما المنفصل فهو ما كان 
  .منفكاً عن الدليل العام، سواء أكان مقارناً له في النزول أم متراخياً عنه

وقد أثبت األصوليون التخصيص بالمنفصل بالدليل العقلي، أو الحسي، أو 
السمعي؛ ولذا اشترط أكثر األصوليين لصحة التخصيص أن يكون الدليل متصالً بالنص 

  . العام، أو منفصالً عنه، وقد ثبت شرعاً
وأما الحنفية فالتخصيص عندهم ال يكون إال بدليل مستقل مقارن للنص العام، 

أن يكون المخصص دليالً قطعياً، أو مشهوراً، وقد خالفهم أكثر األصوليين وال بد 
  . وأجازوا التخصيص بالدليل الظني، أو القطعي الصحيح

وأما التخصيص بالدليل المتصل ال يعد تخصيصاً عند الحنفية، بل يسمونه 
  .قصراً، وال مشاحة في االصطالح

                                         
 إرشاد ؛)١٤٠ -٣/٢٥( المحصول ؛١٨ اللَّمع للشيرازي ص ؛)١/٤٠٠(البرهان إلمام الحرمين :  انظر) ١(

  . ٤١٥- ٤٠٨ أصول الفقه اإلسالمي ؛١٦٤-١٤٠الفحول للشوكاني ص



– 

  )٣٢٩٢(

  الفصل الثاني
  مفهومها، والتمثيل لها، وحكم العمل بهاأقسام العام باعتبار معانيه، 

  المبحث األول
  مفهوم العام الجاري على عمومه، ومثاله، وحكم العمل به

  : )١(ينقسم العام باعتبار أفراده عند األصوليين إلى ثالثة أقسام 
  .  العام الباقي على عمومه ولم يرد عليه التخصيص- أ 

 وهو األغلب في مراد  العام المخصوص، أو الذي دخله التخصيص،-ب 
  .الشارع الحكيم، واألكثر استعماالً في دالالت التشريع اإلسالمي

  .  العام الذي أريد به التخصيص-ج 
  : )٢(مفهوم العام الباقي على عمومه ولم يدخله التخصيص: أوالً

وهو أن يأتي الدليل من الكتاب، أو السنة الشريفة؛ داالً على معاٍن كثيرة، 
ة بلفظ واحد، ولم يخصصه دليل من جهة الشارع الحكيم، وهذا نادر في وأفراد متعدد

سياقات التشريع، وقليل في نظم الدالالت؛ ألنه ما من عام في نصوص الشارع الحكيم 
إال وقد دخله التخصيص، إال في صور قليلة أمكن حصرها، وتيسر على طالب العلم 

 واألصوليين أن العام إذا خال من حفظها واإلحاطة بها، والمعلوم عند عامة الفقهاء
  .التخصيص البتة، فإنه يجب االعتقاد بعمومه، وإجرائه على صفة العموم

  : ومن أمثلة ذلك كما أبانها الشافعي، وكثير من علماء األصول
   اللَّه خَاِلقُ كُلِّ شَيٍء وهو علَى كُلِّ شَيٍء وِكيٌل : قوله تعالى -

 ).٦٢/الزمر(
السّماِء ماء  ِمن  خَلَقَ السّماواِت واَألرض وَأنْزَل اللَّه الَِّذي : لىوقوله تعا -

الْبحِر  ِفي ِرزقاً لَكُم وسخَّر لَكُم الْفُلْك ِلتَجِري  ِمن الثَّمراِت فََأخْرج ِبِه
 ). ٣٢/إبراهيم (...  ِبَأمِرِه

 ).١٨٥/آل عمران( ِئقَةُ الْموِتكُلُّ نَفٍْس ذَا: وقوله جل في عاله  -

                                         
 مذكرة ؛١٥١-١٥٠ تقريب الوصول ص ؛)٢٥٤ - ٣/٢٤٥( البحر المحيط ؛٧٣، ٥٣الرسالة للشافعي ص )  ١(

  .٢٢٠-١٩٩في أصول الفقه محمد أمين الشنقيطي 
  ).٤/٥٢٣( اإلحكام البن حزم ؛٦٥٠ تقريب الوصول ص ؛٥٤- ٥٣ ص الرسالة)  ٢(



 

 )٣٢٩٣(

ــالى - ــه تع ــا  : وقول مــن و ــٍة ِم ّابــي د ــِه  ِف ــى اللَّ اَألرِض ِإال علَ
 ).٦/هود( مستَقَرّها ومستَودعها ويعلَم ِرزقُها

  ).٢٣/النساء ( حرِّمتْ علَيكُم ُأمّهاتُكُم : ومنه قوله تعالى -
، فهو يشمل كل ما )١()كر خمر، وكل خمٍر حرام كُل مس: ( ومنه قوله 

  . أسكر كثيره، أو قليله علَى السواء فهو خمر محرم
 ال خالف بين علماء األصول في وجود هذا النوع من :حكم العمل به

العمومات، وأنه يجب االعتقاد به، ولزوم العمل به على عمومه إذا لم يرد ما 
في مسألة هل يجب العمل بالعام قبل   )٢(يينيخصصه، وإنما نشب الخالف بين األصول

  : البحث عن المخصص أم ال ؟، وفيه ثالثة مذاهب لألصوليين
وهو اختيار أكثر الفقهاء واألصوليين أنه ال يجوز العمل :  القول األول- أ

بالعام إال إذا تعذر وجود المخصص بعد البحث والتتبع؛ ألن ما من عام إال وقد دخله 
  . ال يجوز التمسك بالعام مباشرةالتخصيص؛ ولذا 

 وقال أبو بكر الصيرفي، وابن برهان، وجمع من العلماء، وهي إحدى -ب 
إنه يجب اعتقاد العام، بمجرد وروده، والتمسك به ووجوب :  عن الشافعينالروايتي

العمل به حتى يأتي الدليل المخصص له؛ ألن األصل عدم التخصيص؛ وألن التكليف 
التشريعات تكلف وتعسف ومشقة على المكلفين، وألنه إذا لم بطلب المخصص في 

يعمل بالعام من الوهلة األولى، فال فائدة إذن من إيراد النص، وألن الصحابة فهموا 
الَِّذين آمنُوا ولَم  : النصوص بعمومها وتمسكوا بها، كما في آية الظلم في قوله تعالى

ِإن  ّ: ذاك قوله: " أينا لم يظلم؟ فقال رسول اهللا : ، فقالوا ... ِبظُلٍْم ِإيمانَهم يلِْبسوا
ِظيمع لَظُلْم كالشِّر   .  

أنه يعمل بظاهر العموم، :  وقال بعض العلماء، وهو اختيار الشوكاني- ج 
  .ويتمسك به إن كان الرجل من أهل االجتهاد والنظر وإال فال

  .دلتهم، وموافقتها للقياس والوضعوالذي أميل إليه هو القول الثاني؛ لقوة أ

                                         
  ) .٢٠٠٣(رواه مسلم في صحيحه في كتاب األشربة رقم )  ١(
 ؛٢٠٨ – ٢٠٧ المذكرة للشنقيطي، ص ؛١٤٠ – ١٣٩ إرشاد الفحول، ص ؛)٤٠ – ٣/٣٦(البحر المحيط )  ٢(

  ).١٧٥ - ٣/١٧٤(؛ الموافقات للشاطبي )٢٤ - ٣/١٧(المحصول 



– 

  )٣٢٩٤(

  المبحث الثاني
  مفهوم العام المخصوص، أو الذي دخله التخصيص

  وأمثلته، وحكم العمل به
أن يجيء النص عاماً في األخبار واألحكام، ثم يرد عليه نص : معناه: أوالً

آخر من ِقبل التشريع يخرج بعض أفراد العام عن عمومه، ويسمى دليل التخصيص 
عند األصوليين بالمخصص، وهذا الضرب من دالالت التشريع اإلسالمي هو األغلب 
واألكثر في العمومات حتى اشتهر عند العلماء أنه ما من عام إال وقد دخله التخصيص، 

  .إال في بعض الصور التي أرشدنا إليها في النوع األول
عمل بالتخصيص على وجوب ال )١(وقد اتفق العلماء من الفقهاء واألصوليين 

واالعتقاد به، وإسقاط العام على الخاص وحمله عليه، وال يجوز العدول عن هذا الحكم 
بأي حال من األحوال، وقد أوضحت في بداية البحث أن شرط العمل بالتخصيص ما 

  : يلي
  . أن يكون التخصيص وارداً في معنى العام ومرتبطاً به  - ١
  . صحة ثبوت المخصص سنداً ومعنى  - ٢
المخصص بعض أفراد العام، وال يزيلها بالكلية، فإن أزالها فهو نسخ، أن يرفع   - ٣

  . وليس بتخصيص
وزاد الحنفية شرطاً، وهو أن يكون المخصص دليالً قطعياً أو مشهوراً، فال   - ٤

يصح التخصيص عندهم بالدليل الظني كخبر اآلحاد، والقياس؛ ألن داللة العام 
يه فال يخصص إال بالقطعي، على معانيه قبل التخصيص قطعية عندهم، وعل

وخالفهم جمهور الفقهاء؛ ألن النص إذا احتمل أكثر من مراد فهو مظنون في 
. كل فرد من أفراده، ال كما في النص، فإن داللته على معناه قطعية اتفاقاً

والتخصيص عند جمهور الفقهاء واألصوليين قد يقع متصالً، أو منفصالً 
ي النزول، أو تراخي قليالً بحيث ال يكون مستقالً عن النص العام قارنه ف

نسخاً، وهذه القاعدة األصولية في التخصيص هي الحق الذي دلت عليه األدلة 
                                         

 ؛)١/٣٨ (لألمير بادشاهسير التحرير  تي؛)٦٤٢ - ١/٦٢١( كشف األسرار؛)٣/٨٠٧(المحصول : انظر)  ١(
              المسودة آلل تيمية ؛٢٠٩ روضة الناظر ص؛)١/١٤٥( أصول السرخْسي ؛)٢/١٣٠(اإلبهاج للسبكي

  .١١٥ص 



 

 )٣٢٩٥(

النقلية والعقلية، ولسان العرب، وجرى عليه العمل عند الصحابة والتابعين 
  . وأئمة األمصار، فال يلتفت إلى غيره

السنة بدليل متصل، أو أمثلة في التخصيص الوارد في الكتاب و: ثانياً
  . )١(منفصل

  : المخصص المتصل- ١
قوله : وهو إخراج بعض أفراد المستثنى بأداة االستثناء، ومثاله:  االستثناء–أ 

  ). ١/النحل ( ُأكِْره وقَلْبه مطْمِئنّ ِباِإليماِن من بعِد إيماِنِه ِإالَّ ِمن كَفَر ِباللِّه من: تعالى
اآلية تصدرت بحكم الكفر على كل من تكلم بكلمة الكفر سواء : )٢( وجه الداللة

، ولكن االستثناء خصص هذا العموم، " وهو المكره " رضي بها، أو لم يرض بها 
وجعله مقصوراً على كفر من رضي به واختاره لنفسه، ولوال هذا االستثناء لكان شامالً 

  . لكل كافر
لمشروط، وال يلزم من وجوده وجود وهو ما يلزم بعدمه عدم ا:  الشرط-ب 

ولَكُم ِنصفُ ما تَرك  : وال عدم لذاته، ولوال الشرط لعم المشروط، كما في قوله تعالى
لَدو ّنكُن لَّهي ِإن لَّم كُماجوَأز... ) ١٢/النساء .(  

النص صريح في استحقاق الزوج لنصف تركة زوجته بعد : )٣( وجه الداللة
، وهذا عام في كل من له ولد، أو ليس له ولد من زوجته، أو من غيرها، إال أن الوفاة

  .النص شرط االستحقاق بالنصف أن ال يكون لها ولد
 وهو أن يتعلق العام بوصف يقصره على بعض : التخصيص بالصفة- ج 

  .)٤() في الغنم السائمة زكاة : ( أفراده، كما جاء في الحديث الصحيح قوله 
إن الزكاة في األنعام ال تجب في المعلوفة، وإنما تتعين في : لةوجه الدال

  . السائمة التي تقتات في غالب الحول على الكأل المباح، وبه قال أكثر الفقهاء

                                         
 ؛٤٢٠-٤٠٨ أصول الفقه اإلسالمي ص ؛١٥٥-١٤١ تقريب الوصول ص؛) وما بعدها٣/٦٥(المحصول )  ١(

  ).١٦٧ - ٢/١٥٢(المستصفى للغزالي 
 فتح ؛)١٨٢ - ١٠/١٨٠( القرطبي ؛ الجامع ألحكام القرآن)٤٥٢- ٣/٤٥١(معالم التنزيل للبغوي : انظر)  ٢(

  ).١٩٧ - ٣/١٩٦(القدير للشوكاني 
  ).١/٤٦١(تفسير ابن كثير : انظر)  ٣(
  ).٥( ورواه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة رقم ؛)١/١٢(رواه أحمد في المسند )  ٤(



– 

  )٣٢٩٦(

وهذا النوع من التخصيص ال يعتبره الحنفية تخصيصاً، ويطلقون عليه 
مخصص مستقالً اصطالح القصر؛ ألن الحنفية يشترطون لصحة التخصيص أن يكون ال

  .عن العام، ومقارناً له في النزول
 هو ما ال يكون : المخصص المنفصل أو المستقل عن العام في النظم- ٢

  : جزء من النص المشتمل على العام، وهو ثالثة أنواع
وذلك كما في النصوص التي جاءت بتكاليف شرعية :  التخصيص بالعقل-أ 

البقرة  ( فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر فَلْيصمه ... : على سبيل العموم، ومنه قوله تعالى
آل ( استَطَاع ِإلَيِه سِبيال  مِن وِللَِّه علَى النَّاِس ِحجّ الْبيِت : ، وقوله تعالى)١٨٥

  ).  ٩٧/عمران
أن النصوص في التكاليف الشرعية تصرف إلى كل من تلقى : )١( وجه الداللة
وقد . ل يقضي بإخراج من ليس أهالً للتكليف كالصبيان، والمجانينالنص، إال أن العق

عن : رفع القلم عن ثالثة: ( تأييد هذا المدرك العقلي بالدليل الشرعي، وهو قوله 
  ). النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق 

ي قوله  وهو إدراك األشياء بالحواس الخمس، كما ف: التخصيص بالحس-ب 
: ، وقوله تعالى)٢٥/سورة األحقاف( تُدمِّر كُلَّ شَيٍء ِبَأمِر ربِّها : تعالى
ْتُأوِتيٍء ِمن وكُلِّ شَي )٢٣/النمل .(  

إن الحس أثبت أن العذاب أصاب كل شيء من المعذب : )٢( وجه الداللة
س أنها لم تملك ومقتنياته، إال السموات واألرض والجبال، وأن بلقيس قد ثبت بالح

أموراً كثيرة غير الذي ملكته، وهذا الضرب من التخصيص دل عليه الحس، ولواله 
  .لبقى األمر على العموم

 وقد منع : التخصيص بالعرف والعادة عند الحنفية وجمع من المالكية- ج 
األكثر التخصيص به؛ ومثلوا على ذلك في الثمن الذي يقع العقد عليه، وهو في األصل 

 على جميع األثمان، إال أن العرف يقصره على المتعامل عليه في البلد؛ تحقيقاً يجري
  . للمصلحة، وانتفاء للغبن

                                         
  ).٣٨٦-١/٣٨٧( تفسير ابن كثير ؛)٢/٣٠٠(لجامع ألحكام القرآن ا: انظر)  ١(
  ).١٣/١٨٤( الجامع ألحكام القرآن ؛)٥/١٠٢(المحرر الوجيز البن عطية ) ٢(



 

 )٣٢٩٧(

  اتفق كافة العلماء في زمن غير زمن رسول اهللا : التخصيص باإلجماع-د 
  ). ٦/المؤمنون ( ما ملَكَتْ َأيمانُهم  َأو : على مسألة شرعية؛ كقوله تعالى

نصت اآلية الكريمة على حلِّ اإلماء المملوكة بملك اليمين، : لةوجه الدال
  .      واستثنى اإلجماع األخوات من الرضاعة

 وهو إلحاق فرع ال دليل عليه بأصل بجامع العلة : التخصيص بالقياس-هـ 
 ِمنْهما ِمَئةَ جلْدٍةالزّاِنيةُ والزّاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد  : قوله تعالى: في كلٍّ، ومثلوا لذلك

 ...) ٢/النور.(  
أن اآلية الكريمة فرضت عقوبة الجلد على كل بكر مائة جلدة : وجه الداللة

حراً كان أو عبداً، وقد ورد بالقياس أن العبد يجلد كاألمة على الشطر من عقوبة 
  ... الْعذَاِب ِمن نَاِتفَعلَيِهنّ ِنصفُ ما علَى الْمحص : الحرائر، كما قال اهللا تعالى

  . ، إذن تخصص آية عقوبة الزاني على الحرائر دون األرقاء)٢٥/النساء
وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وهما :  التخصيص بالمفاهيم-و 

  :نوعان عند األصوليين
أن يكون المسكوت عنه أولى في الحكم أو مساٍو للمنطوق، :  مفهوم الموافقة- أ

  . لحن الخطاب، وفحوى الخطاب: نوعانوهو 
أن يكون المسكوت عنه على نقيض حكم ): دليل الخطاب( مفهوم المخالفة -ب

: قال تعالى: المنطوق عند انتفاء المنطوق، ومثال التخصيص بالمفهوم عند األصوليين
 ٍّا ُأفمفَال تَقُل لَّه )٢٣/اإلسراء .(  

 من تحريم األف؛ ولذا ال يصح فضرب األب وسجنه وإهانته محرمة وأولى
سجنه، وهذا تخصيص النص بمفهوم الموافقة، وصورة التخصيص لمفهوم المخالفة 

، وعليه فلي الفقير ليس ظلماً، )١() لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته: ( قوله 
في كل أربعين شاة : ( وتخصيص السائمة في وجوب الزكاة عن المعلوفة من حديث

  .)٣() في الغنم السائمة زكاة : ( له ، وقو)٢() شاة 

                                         
 ورواه ؛لصاحب الحق مقال: رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة التمريض في كتاب االستقراض باب)  ١(

  ).٢٩(اود في سننه في األقضية رقم ورواه أبو د؛)٤/٢٢٢(أحمد في المسند 
  ).٥(رواه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة رقم )  ٢(
  .تقدم تخريجه)  ٣(



– 

  )٣٢٩٨(

  : التخصيص بالنص ما دل عليه النص من الكتاب والسنة-ز 
والْمطَلَّقَاتُ يتَربّصن ِبَأنفُِسِهن  ّ:  تخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى-  ١
  ). ٢٢٨/البقرة (ثَالثَةَ قُروٍء

، أو غير حامل؛ فإنه يجب أن كل امرأة من ذوات اإلقراء حامالً: وجه الداللة
عليها بالنص إذا طلقت أن تعتد ثالثة قروء، إال أن هذا النص قد خصص عمومه بنص 

ِنساِئكُم ِإِن ارتَبتُم فَِعدّتُهنّ   ِمن الْمِحيِض والالِئي يِئسن ِمن : آخر، وهو قوله تعالى
نِحضي الالِئي لَمٍر وُأوالتُ  ثَالثَةُ َأشْهوّنلُهاِل َأجماَألح   َأن  ّنلَهمح نعضي ... 

)وعليه فإن الصغيرة واآليسة من الحيض أو الحامل، فإن عدة األوليين ). ٤/الطالق
ثالثة أشهر، وعدة الحامل أن تضع حملها كامالً مستبيناً، وهذا النص يخصص النص 

  . األول الوارد في سورة البقرة
فيما : " تخصيص ما ثبت في الصحيح قوله ك:  تخصيص سنة بسنة- ٢

، وهذا النص يوجب الزكاة في الزروع والثمار )١(...) سقت السماء، أو العيون العشر 
ليس فيما : ( مطلقاً، ثـم ورد ما يخصصه بالدليل، وهـو ما ثبت في الصحيح قوله 

 كان قدره ، وعليه تجب الزكاة في الزروع والثمار فيما)٢() دون خمسة أوسق صدقة 
  . خمسة أوسق فصاعداً، وبه قال أكثر الفقهاء

  ذَِلكُم وُأِحلَّ لَكُم مّا وراء : قال جل وعال:  تخصيص الكتاب بالسنة- ٣
  ).٢٤/النساء(

ال تنكح المرأة على : ( وقد خصص هذا النص بما ثبت في الصحيحين قوله 
  .)٣() عمتها، وال على خالتها 

                                         
  ).٩٨١(رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة رقم )  ١(
 رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة رقم ؛)١٤٠٥(رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة رقم )  ٢(

)٩٧٩.( 
 ورواه مسلم في صحيحه ؛)٥١٠٩(رقم . رواه البخاري في صحيحه بلفظ نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها)  ٣(

  ).١٤٠٨(في كتاب النكاح رقم 



 

 )٣٢٩٩(

ما ُأبين من البهيمة : ( قول النبي : ة بالكتاب، ومثاله تخصيص السن-  ٤
  .)١() وهي حية فهو ميتة 
أن الحديث نص على أن ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة : وجه الداللة

نجس ال يحل ألحد، واستثنى النص من ذلك الشعر، والصوف لمصلحة البهيمة، كما 
). ٨٠/النحل ( َأثَاثًا ومتَاعا ِإلَٰى ِحيٍن وباِرها وَأشْعاِرهاَأصواِفها وَأ وِمن : نصت اآلية

واستثنى العلماء من ذلك أيضاً المسك ونافجته، والمقطوع من الصيد إذا أفضى إلى 
  .قتله

  المبحث الثالث
  مفهوم العام الذي أريد به التخصيص، ومثاله، وحكم العمل به

  : المراد منه: أوالً
ص ظاهراً في العموم، وهو يقصد منه معنى خاص سابق للسياق؛ أن يأتي الن

وحسن وبديع . تأكيداً وتنويهاً للمذكور، وهذا من لطائف العربية، وجمال تراكيبها
  .سياقاتها

فإنما خاطب اُهللا بكتابه العرب بلسانها، على ما : " )٢(قال الشافعي في الرسالة 
ها اتساع لسانها، وأن ِفطرته أن يخاطب تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معاني

 منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه  عن آخره، ءبالشي
وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، 

 غير ظاهره، فكل وعاماً ظاهراً يراد به الخاص، وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد به
  ". هذا موجود علمه في أول الكالم، أو وسطه، أو آخره 

ونقتصر على واحد، وسنفرد فصٍال مستقالً في ضرب األمثلة والصور : ومثاله
واسَألْهم عِن الْقَريِة الَِّتي كَانَتْ  : قال تعالى: عليه، كما جاءت من الكتاب والسنة

                                         
 ورواه الترمذي ؛)٢٤( ورواه أبو داود في سننه في كتاب األضاحي رقم ؛)٥/٢١٨(رواه أحمد في المسند )  ١(

 وقال الحافظ أبو ؛)٨(ابن ماجه في سننه في كتاب الصيد رقم  ورواه ؛)١٢(في سننه في كتاب الصيد رقم 
  .٥٨٩إسناده حسن ص : طاهر

 البحر المحيط ؛١٤١ – ١٤٠ إرشاد الفحول، ص ؛)١٣ – ١/٣/١١( كشف األسرار ؛٥٢-٥١الرسالة ص)  ٢(
)٢٤٨ – ٣/٢٢٧.(  



– 

  )٣٣٠٠(

عِر ِإذْ يحةَ الْباِضرحونِت ِإذْ ِفي دبّالس تَْأِتيِهم  ِبتُونسال ي مويا وعّشُر ِتِهمبس موي مِحيتَانُه
  ). ١٦٣/األعراف ( كَذَِلك نَبلُوهم ِبما كَانُوا يفْسقُون  تَْأِتيِهم  ال

ذكر القرية في مطلع اآلية؛ لإلشارة إلى أهلها المعتدين : )١( وجه الداللة
طاولين على حدود اهللا، ولفظ القرية عام؛ يشمل كل قرية إال أن سياق اآلية يؤكد المت

أنها قرية في بني إسرائيل حاضرة البحر، وهي معروفة عند أهلها تسمى أيلة، وكانت 
على ضفاف البحر األبيض المتوسط، وهي المعنية والمقصودة من سياق هذه الحكاية 

  . المؤلمة
  : ام الذي أريد به التخصيصحكم العمل بالع: ثانياً

 واألصوليين إلى جواز إيراد العام على )٢(فقد ذهب أكثر العلماء من الفقهاء 
معنى خاص تدل عليه قرينة، أو داللة حال سابقة للسياق؛ الشتهار ذلك باألدلة الشرعية 
المستفيضة التي ال يخفى تفسيرها على كل ذي عينين؛ وألن البداهة العربية تستسيغ 

ل هذا الكالم دون نكير، كما قرر ذلك الشافعي، وكثير من أهل العلم؛ وألن الصحابة مث
  .فهموا هذا المعني واستقر في أذهانهم، وجرى عليه العمل عندهم

ال يصح إيراد العام لمعنى خاص، بل الخاص يرد بلفظ خاص : وقال جماعة
 ولذا نرجح ما ذهب إليه على معنى معين، وهذا القول منابذ لألدلة، واللغة، والواقع؛

أكثر الفقهاء من جواز إيراد العام لمعنى مخصوص به؛ لقوة أدلتهم، وسالمتها من 
  . المعارضة

  المبحث الرابع
  الفروقات التي تميز العام المخصوص عن العام 

  الذي أريد به التخصيص
ذكرنا فيما سبق أن أنواع العموم ثالثة، وكل واحد منها لها مدلول ومفهوم 

مجموعة من الخصائص  )٣(اص بها ال يلتبس بعضها ببعض، وقد وضع األصوليونخ

                                         
  ).٢٥٦-٢/٢٥٨(فتح القدير)  ١(
 إرشاد الفحول ؛)١٢-٣/١١( المحصول ؛)٦٠٦ - ١/٦٠٥ (؛ كشف األسرار٦٤-٥٨الرسالة ص )  ٢(

  ).٢٤٨ - ٣/٢٢٧( البحر المحيط ؛١٤١-١٤٠ص
- ١٤٠ إرشاد الفحول ص؛)١٠ - ٦/٩( الحاوي الكبير للماوردي ؛)٢٥١ -  ٣/٢٤٩(البحر المحيط : انظر)  ٣(

  .٢٠٦-٢٠٤ مذكرة في أصول الفقه محمد أمين الشنقيطي ؛١٤١



 

 )٣٣٠١(

والسمات التي تميز أقرب نوعي داللة العام المتشابهين من حيث اللفظ، وهما داللة 
العام الذي دخله التخصيص، والعام الذي أريد به التخصيص، وقدموا مجموعة من 

  :لجانب األصولي والفقهي، وهيالفروقات التي تقضي بالتفريق بينهما من ا
المعنى المراد من العام المخصوص أكثر من غير المراد منه، وأما المعنى  - ١

  . فيما أريد به التخصيص فهو أقل من غير المراد منه
داللة العام على أفراده قطعية قبل التخصيص عند الحنفية، وعند الجمهور  - ٢

  . لة ظنيةظنية، وأما داللة العام على معناه الخاص فهي دال
داللة العام على أفراده حقيقية قبل التخصيص، وبعده محل خالف، وأما داللة  - ٣

  . العام الذي أريد به التخصيص على معناه مجازية
التخصيص يكون بدليل متصل، أو منفصل مقارن للنزول أو متأخر عند  - ٤

جمهور الفقهاء، وأما العام الذي أريد به التخصيص، فالتخصيص فيه سابق 
  .ياق دلت عليه القرينة، أو داللة الحالللس

العام ال يصح االحتجاج به عند أكثر األصوليين إال بعد البحث والتحري عن  - ٥
المخصص، والحق خالفه، كما قررنا في دراستنا، وأما العام الذي أريد به 

  . التخصيص فيحتج به مباشرة
اد به، وأما العام المخصوص اتفق العلماء على االحتجاج به، ووجوب االعتق - ٦

  .العام الذي أريد به التخصيص ففيه خالف، واألكثر على االحتجاج به
إذا أراد المتكلم بالعموم المعنى الخاص إثباتاً فهو الذي أريد به التخصيص،  - ٧

قام الناس : وإذا أراد سلب ونزع بعض أفراد فهو العام المخصوص، ولو قال
التخصيص، وإن أراد سلبه عن زيد وأراد إثباته في زيد فقط، فهو عام أريد به 

  .   فهو عام مخصوص



– 

  )٣٣٠٢(

  الفصل الثالث
  تطبيقات فقهية في داللة العام

  الذي ُأريد به التخصيص في الكتاب والسنة
في  )١(سوف أفرد فصالً في ذكر التطبيقات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة 

باب داللة العام الذي أريد به التخصيص؛ تأكيداً لوجود هذا النوع في السياقات 
الشرعية؛ وترجيحاً لقول من قال به وهم الجلة من الفقهاء واألصوليين؛ مبيناً الدالئل 

  .الشرعية الدالة على ذلك، واألحكام المستفادة منها
  :وأمثلته من الكتاب العزيز ما يلي

  وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرّم الرِّبا ... :  في محكم التنزيل قال تعالى:أوالً
 ).٢٧٥/البقرة(

  :  هذه اآلية على أربعة أقوال-  رحمه اهللا -حمل الشافعي : " )٢(قال الماوردي
عام مخصوص أي : وتأتي على الوجهين، يمكن حملها على أحدهما:  عامة–أ 

بثمن فهو جائز، إال ما منع منه الشارع من البياعات أن كل ما كان على جهة المبادلة 
أي أن البيع الذي أباحه : المحظورة، أو تحمل على أنها عامةٌ أريد بها التخصيص
 ،وجرى عليها العمل عند المولى في نص اآلية هي المبادلة التي شرعها رسول اهللا 

  . أصحابه
  .نه مجملة وقد فسرت، وأوضحت ما جاز منه، وما حظر م–ب 
  .  داخلة فيهما بين العموم، واإلجمال–ج 
  أن يحمل البيع على المعهود تسويغه شرعاً، كما جاء عن رسول اهللا -د 
 حمله على العموم الذي أريد به التخصيص، والمعنى أن البيع - عندي – )٣(واألقرب 

  :؛ ودليل ذلكالحالل هو ما شرعه اهللا ورسوله 
  .لرد على الزاعمين بالتسوية بين البيع والرباسياق اآلية في ذم الربا، وا - ١

                                         
، ١٥٣-١٥٢ إحكام الفصول للباجي، ص ؛)١٦٢ - ٣/١٥٥(للشاطبي  الموافقات ؛٦٤-٥٨الرسالة، ص ) ١(

  ).١٥ - ٦/٩(الحاوي الكبير 
 ).١٥ - ٦/٩(الحاوي ) ٢(
  ).٣٢٧-١/٣٢٩(تفسير ابن كثير: انظر) ٣(



 

 )٣٣٠٣(

قرينة تحريم الربا المنصوص عليها في اآلية، وهو يشمل ربا الفضل،  - ٢
واليد، والنسيئة وجميع البياعات المشوبة بالغرر والفساد، وهذا يؤكد أن 

، وأصحابه الكرام، البيع المباح هو المعهود العمل به عند رسول اهللا 
 .المذكورة في البيع على العهد) ال(ويدعمه تفسير 

ِإنّ اللَّه  حيثُ َأفَاض النَّاس واستَغِْفروا اللَّه ِمن ثُمّ َأِفيضوا : قال تعالى: ثانياً
ِحيمّر غَفُور ) ١٩٩/البقرة.(  

أمر اهللا تعالى عبادة المؤمنين، أن يدفعوا من عرفة إلى منى، : )١(وجه الداللة
 من قريش، ومن دان دينهم، فإنهم كانوا يقفون بالمزدلفة يوم الحمسفعل وأن ال يفعلوا 

عرفة، ويحرمون على أنفسهم الوقوف بعرفة؛ ألن عرفة ليست من الحرم، فكانوا 
حكم الوقوف بعرفة، واستعمل لفظة : نحن قطين الحرم، وقد ذكر اهللا تعالى: يقولون

 )٢(بعرفة آنذاك؛ ولذا قرر عامة الفقهاءالناس عامة؛ للداللة على المجموعة التي وقفت 
ركنية الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة استناداً على هذا النص، ومما ورد ممن 

  . )٣() الحج عرفة: (األخبار الدالة على وجوب وحتمية الوقوف بعرفة كما صح عنه 
  ). ٥/التوبة ( وهمفَاقْتُلُوا الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُم :  قال تعالى:ثالثاً

نصت اآلية على جواز قتل كل مشرك، وهذا عام في كل : وجه الداللة
مشرك، وخصصت النصوص من كان معصوماً منهم بالذمة، أو العهد، أو االستئمان 

يحمل على العموم الذي أريد به التخصص، والمعنى : فال يحل التعرض لهم، وقيل
ذا أقوى في الدليل؛ لورود اآلية في مطلعها بشأن هاهنا هو المشرك الوثني الحربي، وه

  . الكفار المحاربين
ِإنّ الَّـِذين   يا َأيّها النَّـاس ضـِرب مثَـٌل فَاسـتَِمعوا لَـه           :  قال تعالى  :رابعاً

ونعوِن اللَِّه ِمن تَدلَن د وا لَهعتَملَِو اجا وابخْلُقُوا ذُبي  ...) ٧٣/الحج.(  

                                         
  ).٤٢٧-٢/٤٢٨(الجامع ألحكام القرآن : انظر) ١(
 رحمة ؛١٨٠البن هبيرة ص؛ اإلفصاح ٧٦مراتب اإلجماع البن حزم، ص  ؛٢١اإلجماع البن المنذر ص ) ٢(

  .٢٣٠األمة ص 
  ).٧٢-٨/٧٣(الجامع ألحكام القرآن ) ٣(



– 

  )٣٣٠٤(

إن لفظة الناس المنصوص عليها في اآلية، تصدق على الذين : )١( داللةوجه ال
دعوا مع اهللا إالها آخر دون غيرهم من الناس؛ دل على ذلك سياق اآلية وما سبقه من 
ذم الكفار، والنعي عليهم؛ ولذا فهو من قبيل العام الذي أريد به التخصيص، وعليه فإن 

  . هذا المثل ضرب للكفار
الَِّذين قَاَل لَهم النَّاس ِإنّ النَّاس قَد جمعوا لَكُم   : تعالى قال :خامساً

مهفَاخْشَو...) ١٧٣/آل عمران .(  
هذا السياق القرآني نزل في شأن غزوة حمراء األسد لما : )٢( وجه الدالله

  بعد غزوة ُأحد يطلب الكفار في أعقاب الغزوة، فانتدب أبو سفيانخرج رسول اهللا 
بعض التجار الواردة، وهم نعيم بن مسعود، وجماعة قليلة في تخويف المسلمين 
وتحويلهم حتى يرجعوا عن تعقب الكفار، ويفهم من هذا أن لفظة الناس هاهنا عامة 

  .ويراد بها مخصوص
ودها النَّاس وقُ الَِّتي تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا فَاتَّقُوا النَّار لَّم فَِإن :  قال تعالى:سادساً

  ). ٢٤/البقرة( ُأِعدّتْ ِللْكَاِفِرين  والِْحجارةُ
ذكر المولى أن وقود النار الناس والحجارة، والحجارة عند : )٣( وجه الداللة

المفسرين هي الكبريت األسود المحرق، وأما الناس فهي لفظة عامة، ويقصد بها الكفار 
تَعبدون  ِإنَّكُم وما : لها؛ ودليل ذلك قوله تعالىالذين قضى اهللا تعالى أن يكونوا من أه

  ). ٩٩/األنبياء ( جهنَّم حصب دوِن اللَِّه ِمن
جهنَّم َأنتُم لَها   حصب دوِن اللَِّه ِمن ِإنَّكُم وما تَعبدون :  قال تعالى:سابعاً

وناِردو ) ٩٨/األنبياء .(  
، أن كل من   وما تَعبدون اآلية قررت بعموم لفظها إن : )٤(وجه الداللة

عبد من دون اهللا تعالى فهم جميعاً في النار أهالً لها، ووقوداً للهيبها، وهذا يشمل كل 
، إال أن سياق ....من عبد من دون اهللا من صنم، أو حجر، أو ملك، أو نبي أو جن 

 أن العام من اآلية سيق على معنى الخاص، اآلية وما قبلها، والقرائن المحتفة بها تؤكد

                                         
  ).٣/٤٦٩(فتح القدير : انظر) ١(
  ).١/٤٣١(تفسير ابن كثير : انظر) ٢(
  ).١/٦٢(تفسير ابن كثير ) ٣(
  ).٤٢٨-٣/٤٣٢(فتح القدير ) ٤(



 

 )٣٣٠٥(

وأكده . أي كل باطل عبد من دون اهللا، وأما الصالحون والخيرون فال نصيب للنار منهم
 عنْها مبعدون  ُأولَِئك ِإنّ الَِّذين سبقَتْ لَهم ِمنَّا الْحسنَى  : جل وعال في قوله 

  ). ١٠١/األنبياء(
ربي عبد اهللا الزبعري بهذه الشبهة؛ ليحتج بها على ولقد جاء الشاعر الع

  .المسلمين فُأفحم
-  رضي اهللا عنها – قال تعالى في حادثة اإلفك في تبرئة عائشة :ثامناً

  ). ٢٦/النور (... ُأولَِئك مبرّءون ِممّا يقُولُون  الصديقة بنت الصديق مما نسب إليها 
 رضي –برئة مما نسبه الواشون لسيدتنا عائشة جاء سياق الت: )١(وجه الداللة

 -  رضي اهللا عنها – بصيغة العموم، والمعني من هذه اآلية هي عائشة - اهللا عنها 
  .وصفوان بن المعطل السلمي 

ا واسَأِل الْقَريةَ الَِّتي كُنَّا ِفيها والِْعير الَِّتي َأقْبلْنَا ِفيها وِإنَّ :  قال تعالى:تاسعاً
اِدقُونلَص  )٨٣/يوسف.(  

 – عليه الصالة والسالم - جاء ذكر القرية في قصة يوسف : )٢( وجه الداللة
عاماً يشمل كل ما يتعلق بها من إنسان، وجماد، وحيوان، ومتاع، معلومة بالزمن 
والمكان، إال أن المقصود الذي رام إليه إخوة يوسف؛ لتصديق دعواهم عند أبيهم أن 

  .هم من دعواهم من خالل سؤال أهل القرية والعيريتثبت أبو
فاعتبر المعنى المجازي من فحوى اآلية؛ ولذا اعتبر جمع من المفسرين 

  .والفقهاء هذه اآلية من قبيل داللة العام الذي أريد به التخصيص
ك لَهم اَألمن الَِّذين آمنُوا ولَم يلِْبسوا ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئ  :  قال تعالى:عاشراً

ونتَدهم مهو ) ٨٢/األنعام.(  
 في ءالمعلوم أن الظلم في عرف العلماء وهو وضع الشي:  )٣( وجه الداللة

غير موضعه صغيراً كان أو كبيراً، وقد أشكل على الصحابة هذه اآلية فظنوا أن الظلم 
  .يشمل كل معانيه

                                         
  ).١٢/٢١١(الجامع ألحكام القرآن ) ١(
  .)٤٥- ٣/٤٦(فتح القدير ) ٢(
  ).١٥٥/١٥٦(تفسير ابن كثير) ٣(



– 

  )٣٣٠٦(

م، فسـره بالشـرك، كما ثبت  لما رأى أن األمر شـق عليهإال أن النبي 
 ... ولَم يلِْبسوا ِإيمانَهم ِبظُلٍْم لما نزلت :  قال عن ابـن مسـعود )١(في الصحيحين 

وأينا لم يظلم نفسـه؟، فنزل قوله تعالى: ، قال أصحابه : ِظيمع لَظُلْم كالشِّر ِّإن .  
  .  المطهرةولذا فسر العام بمعناه الخاص، وأمثلته في السنة

ما أدري كيف : " ، قال عمر بن الخطاب )٢( ما رواه مالك، وغيره – ١
أشهد لسمعت : ؟، فقال عبدالرحمن بن عوف - أي المجوس –أصنع في أمرهم 

  ). سنُوا بهم سنة أهل الكتاب : (  يقولرسول اهللا 
 أن المجوس تجرى عليهم سنة أهل الكتاب في ذكر النبي : وجه الداللة

 أخذ الجزية من مجوس هجر كما في الصحيح، علماً أن لجزية فقط؛ ألن النبي ا
 في السنة في أهل الكتاب تشمل الجزية واألنكحة والذبائح، وقد قصرها رسول اهللا 

  )٣(المجوس على الجزية دون غيرها؛ لورود النص، وهذا القدر مجمع عليه باب السير
تؤخذ الجزية من المجوس من غير أن تنكح السنة أن : " )٤(قال محمد بن الحسن 

  ". نساؤهم، وال تؤكل ذبائحهم 
إن اهللا : " قال :  قال عن أبي هريرة )٥( وروى الترمذي، والحاكم - ٢

تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد؛ ليقضي بينهم وكل أمٍة جاثية؛ فأول من يدعو 
: ، ورجل كثير المال، فيقول اهللا للقارئبه رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل اهللا

فماذا عملت فيما : " بلى يا رب، قال: ، قال"ألم أعلمك مما أنزلت على رسولي ؟ " 
، وتقول "كذبت : " كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول اهللا له: ، قال"عِلمت؟ 
، ويؤتى "ارئ، فقد قيل ذاك بل أردت أن يقال إن فالناً ق: " كذبت، ويقول اهللا: المالئكة

ويذكر له مثل ذلك، والشهيد ويذكر له مثل ذلك، ثم ضرب رسول ... بصاحب المال 

                                         
  ).١٢٢( ورواه مسلم في صحيحه رقم ؛)٤٦٢٩(رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير رقم ) ١(
 قال ابن ؛)١٠٠٢٥(عبد الرزاق في مصنفه رقم  ورواه ؛)٦٣١(الموطأ في كتاب الزكاة رقم رواه مالك في ) ٢(

  ).٢/١١٤(لي لم يلق عمر وال عبدالرحمن، التمهيد هذا حديث منقطع؛ ألن محمد بن ع" عبد البر 
  .٤٤٢ اإلفصاح ص ؛٥٤٥؛ رحمة األمة ص ٢٦اإلجماع البن المنذر ص ) ٣(
  .٢٤٣الموطأ برواية يحيى ومحمد بن الحسن ص : انظر) ٤(
رواه الترمذي في سننه في كتاب الزهد رقم و ؛)١/٥٧٩(صحيح على شرط الشيخين : م، وقالرواه الحاك) ٥(

  ).٥١٠-٤/٥١١(حسن غريب : ، وقال الترمذي٢٣٨٢



 

 )٣٣٠٧(

أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر بهم النار : "  على ركبتي أبي هريرة وقال لهاهللا 
  ". يوم القيامة 

رئ، القا:  أن أول من تسعر بهم النار ثالثةأخبر النبي : وجه الداللة
والشهيد، والمنفق، وهذه األلفاظ عامة في كل من فعل ذلك خالصاً لوجهه، أو عمل ذلك 
على وجه الرياء وحب الرياسة، إال أن قرينة الخبر تؤكد أن المعنى من هذه األصناف 

  .   الثالثة خاص في المرائي فحسب



– 

  )٣٣٠٨(

  الخاتمة
  وفيها أهم النتائج والتوصيات

دراسة، وتحصيل األحكام المتعلقة بهذه القضية يطيب لي بعد الفراغ من هذه ال
األصولية والفقهية أن ُأسجل أهم ما جاء فيها من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها 

  :، وهي كما يلي-  شاكراً هللا على ما تفضل به وامتن –
  : النتائج: أوالً

العلم به العلم كون الشيء بحالة ما، يلزم من "  عرف األصوليون الداللة، بأنها - ١
  .  آخرءبشي

وتنقسم اللفظية . لفظية، وغير لفظية:   الدالالت تنقسم عند األصوليين إلى قسمين- ٢
  :إلى ثالثة أقسام، وهي

ما دل عليه اللفظ على تمام المعنى الذي وضع :  وضعية وهي داللة المطابقة-  أ
  .له

  .نى الموضوع لهوهي ما دل عليه اللفظ على جزء من المع:  داللة التضمن-
وهي ما دل عليه اللفظ على معنى خارج عن اللفظ والزم له :  داللة اللزوم-

  . عقالً
  .كداللة حدوث العالم على وجود المحدث:  لفظية عقلية-ب 
  . كداللة لفظية أخ أو آه على المرض:  لفظية طبيعية-ج 

  :  وتنقسم الداللة غير اللفظية إلى ثالثة أقسام، وهي- ٣
  . كداللة الشرط على المشروط: لة وضعية دال- أ 

  .  داللة عقلية كداللة الحركة على الحياة، وداللة العلم على العقل-ب 
  .  داللة طبيعية كداللة االحمرار في الوجه على الخجل-ج 

بأنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بال :  عرف األصوليون العام- ٤
  .حصر

بأنه لفظ وضع لمعنى واحد على جهة االنفراد : صوعرف األصوليون الخا
  . واالنقطاع كاألعالم، واألعداد



 

 )٣٣٠٩(

 عرف األصوليون العام والعموم، والخاص والخصوص، فالعام والخاص ما تعلق - ٥
باللفظ، وأما العموم والخصوص فهو ما تعلق بالمعنى والمقصود، وهو كون 

  . احد على جهة االنقطاعاللفظ مستغرقاً لجميع أفراده بال حصر، ومعنى و
 عرف األصوليون التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده بدليل دل عليه، - ٦

  : ، والتخصيص عند الجمهور نوعان)وهو المخصص(
  ... التخصيص المتصل بنظم العام، وهو االستثناء، والشرط، والصفة - أ 

 أو باإلجماع،  والتخصيص المستقل المنفصل عن نظم العام، ويقع بالنص،- ب 
أو بالقياس، أو بالعقل، أو بالحس، وقد اتفق العلماء على جواز التخصيص 

  . بالنص أو اإلجماع أو العقل أو الحس، واختلفوا فيما سوى ذلك
 التخصيص عند الحنفية ال يكون إال بدليل منفصل مقارن لنزول العام، وأما -  ٧

  . ه مصطلح القصرالمتصل عندهم فال يسمى تخصيصاً، بل أطلقوا علي
 قسم األصوليون داللة العام على معناه إلى ثالثة أقسام، ومثلوا لكل واحد منها، -  ٨

  :وحكموا عليها
كُلُّ نَفٍْس ذَآِئقَةُ  :  داللة العام الباقي على عمـومه، كما في قوله تعالى- أ 

  . ، وأجمع العلماء على وجوده، وصحة العمل به الموت
مخصوص بدليل متصل، أو منفصل، وهو موجود ويجب  داللة العام ال-ب 

  . االعتقاد والعمل به، وهو األغلب من صوره
 داللة العام الذي أريد به التخصيص، وهو موجود، ويجب االعتقاد والعمل -ج 

به عند جمهور األصوليين، وقد مثلنا لذلك بالدالئل الشرعية، واستنتجنا 
أوردنا ذلك في أكثر من عشرة األحكام الفقهية المستخلصة منه، كما 

  . تطبيقات
 اختلف علماء األصول في حكم العمل بالعام قبل البحث عن الخاص على ثالثة -  ٩

  : أقوال
 ذهب الجمهور إلى عدم جواز العمل بالعام حتى ينظر إلى الدليل المخصص، -أ 

  . فإن وجد وإال أجرى العام على عمومه
 إلى وجوب العمل بالعام من حين  وذهب المحققون من علماء األصول- ب 

  . وروده مباشرة، وقد رجحنا هذا القول بالدليل



– 

  )٣٣١٠(

 يجوز لمن كان عالماً وناظراً في األدلة أن يعمل بالعام مباشرة، وأما سواه - ج 
  .فال، حتى يستيقن من عدم وجود الخاص

 ذكر األصوليون مجموعة من الفروقات التي تميز العام المخصوص عن العام -  ١٠
  : لذي أريد به التخصيص، ومن هذه الفروقاتا

 المعنى المراد من العام المخصوص أكثر من غير المراد منه، وأما العام - أ 
  .الذي أريد به التخصيص فهو أقل

 داللة العام على أفراده قبل التخصيص فهي حقيقة، وأما بعد التخصيص -ب 
ي أريد به محل خالف طويل بين األصوليين، وأما داللة العام الذ

  . التخصيص فداللته على أفراده مجازية
 داللة العام على معانيه قطعية عند الحنفية، وظنية عند الجمهور، وأما داللة -ج 

  . العام الذي أريد به التخصيص فهي ظنية؛ ألنها تقع على بعض معاني العام
بالدليل المتصل، أو :  يصدق التخصيص على العام المخصوص بطريقتين-د 

الدليل المنفصل، وأما التخصيص في العام الذي أريد به التخصيص فإنه ب
  .سابق للسياق دلت عليه القرينة، أو داللة الحال

 ذهب أكثر األصوليين إلى أن العام ال يصح االحتجاج به إال بعد البحث - هـ 
 خالفه، وأما -  كما رجحنا –والتقصي عن الدليل المخصص، والصواب 

  . به التخصيص فإنه يحتج به مباشرةالعام الذي أريد 
 يجب العمل بالعام المخصوص عند كافة األصوليين، وأما العام الذي أريد به -و 

  . التخصيص فاألكثر على جوازه
 المراد من العام المخصوص هو السلب والنزع من أفراد العام، وأما في -ز 

  . العام الذي أريد به التخصيص فهو اإلثبات
خاتمة البحث اثني عشر تطبيقاً في داللة العام الذي أريد به  ذكرت في -  ١١

  . التخصيص أكثرها محل اتفاق بين الفقهاء



 

 )٣٣١١(

  : التوصيات: ثانياً
حث طلبة العلم كافة على دراسة القواعد األصولية التي تُعين على فهم   - ١

 .النصوص، ويستهدى بها إلى تقرير األحكام الشرعية
ة علم األصول في تيسير األحكام، وتقليص تنبيه العامة على أهمية دراس  - ٢

الخالف من خالل اإلعالم، ووسائل التواصل االجتماعي، وِحلق المساجد؛ 
  .ليحصل بذلك الرغبة به، واإلقبال عليه

تبسيط وتيسير الدراسات واألبحاث المتعلقة بعلم األصول، ال سيما باب   - ٣
  .  وقراءةالدالالت اللغوية منها؛ ليندفع الناس في طلبها تلقياً

إسقاط الفروع الفقهية على القواعد األصولية والفقهية؛ يزيدها بياناً وجماالً،   - ٤
  . ويسهل على القارئ والمتلقي حفظها والتمكن من فهمها



– 

  )٣٣١٢(

  أهم المصادر والمراجع
  : القرآن الكريم، وعلومه: أوالً
  المرجع  م
  .م١٩٨٤فكر، بيروت،  هـ، دار ال٧٧٤تفسير ابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي   ١
 هـ، دار إحياء التراث ٦٧١محمد بن عبد اهللا القرطبي : الجامع ألحكام القرآن ٢

  .م١٩٦٥العربي، بيروت، 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني   ٣

  . هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٢٥٠
 هــ، ٥٤٦ في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن عطية األندلسي المحرر الوجيز  ٤

  . عبد السالم عبد الشافي: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، تحقيق
 هـ، دار الفكر، ٥١٠معالم التنزيل في التفسير والتأويل، الحسين بن مسعود البغوي   ٥

  .م١٩٨٥بيروت، 
  :كتب الحديث، وعلومه: ثانياً
 هـ، مطبعة محمد محيي الدين عبدالحميد، ٢٧٥سنن أبي داود، سليمان بن األشعث   ١

  . م١٩٣٥القاهرة، 
  . م١٩٣٠، القاهرة، )د،ن( هـ، ٢٧٩سنن الترمذي، محمد بن عيسى   ٢
 هـ، المكتبة العلمية، القاهرة، ٢٧٥سنن ابن ماجه، عبد اهللا بن يزيد القزويني   ٣

  . محمد فؤاد: م، تحقيق١٩٥٢
 هـ، مطبعة الشيخ محمد المسعودي القاهرة، ٣٠٣سنن النسائي، أحمد بن شعيب   ٤

  .شرح السيوطي
  . م١٩٩٨ـ، بيت األفكار الدولية، الرياض،ه٢٥٦يح البخاري، محمد بن إسماعيل صح  ٥
  . هـ١٤١٩ هـ، دار ابن حزم، الرياض، ٢٦١صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج   ٦
 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ٤٠٥لحاكم المستدرك، محمد بن عبداهللا ا  ٧

  .األولى
  . م١٩٨٥القاهرة، ) د،ن( هـ، ٢٤١المسند، أحمد بن حنبل   ٨
 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، ١٧٩موطأ مالك، مالك بن أنس   ٩

  .كالل حسن: تحقيق



 

 )٣٣١٣(

  كتب الفقه اإلسالمي : ثالثاً
 هـ، دار النوادر، سوريا، ٥٦٠ن هبيرة الحنبلي اإلفصاح عن معاني الصحاح الب  ١

  .الكويت، الطبعة األولى
  .  هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى٣١٨اإلجماع البن المنذر   ٢
م، ٢٠٠٣ هـ، دار الفكر، بيروت، ٤٥٠الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي   ٣

  .محمود مطرجي. د: تحقيق
 هـ، مؤسسة الرسالة، الطبعة ٨٧٠ف األئمة، محمد الدمشقي رحمة األمة في اختال  ٤

  .األولى
  . هـ، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى٤٥٦مراتب اإلجماع البن حزم   ٥

  كتب أصول الفقه اإلسالمي : رابعاً
  .هـ، طبع الكليات األزهرية٧٥٦اإلبهاج شرح المنهاج، تقي الدين السبكي وولده   ١
 هـ، دار اآلفاق الجديدة، ٤٥٦ول األحكام البن حزم الظاهري اإلحكام في أص  ٢

  .أحمد محمد شاكر: بيروت، الطبعة األولى، تحقيق
 هـ، مؤسسة ٤٧٤إحكام الفصول في أحكام األصول، سليمان بن خلف الباجي   ٣

  . عبداهللا الجبوري. د: الطبعة األلى، تحقيق ودراسة/ الرسالة، سوريا 
 هـ، دار المعرفة، ١٢٥٠حقيق الحق من علم األصول، الشوكاني إرشاد الفحول إلى ت  ٤

  .بيروت
زكي الدين شعبان، مؤسسة علي الصباح، الكويت، . أصول الفقه اإلسالمي، د-  ٥

  . م١٩٨٨
  .  هـ، طبعة دار الكتاب العربي٤٩٠أصول السرخسي، أبو بكر السرخسي   ٦
لطبعة الثانية، وزارة األوقاف  هـ، ا٤٧٩البحر المحيط للزركشي، محمد بن بهادر   ٧

  . الكويتية
  . البرهان في أصول الفقه إلمام الحرمين، قطر، الطبعة األولى  ٨
 هـ، مؤسسة فؤاد ٧٤١تقريب الوصول إلى علم األصول، محمد بن أحمد بن جزي   ٩

  . محمد المختار الشنقيطي. د: بعينو، المدينة، الطبعة الثانية، تحقيق ودراسة
  .  هـ، طبعة البابي الحلبي٩٧٢لتحرير لألمير باد شاه الحنفي تيسير ا  ١٠
  . هـ، طبعة البابي الحلبي٧٧١جمع الجوامع البن السبكي   ١١



– 

  )٣٣١٤(

 - ١٣١٥هـ، ١٣٠٩ هـ، طبعة ٢٠٤الرسالة لإلمام الشافعي محمد بن إدريس   ١٢
  . أحمد محمد شاكر: هـ، المطبعة األميرية ببوالق، تحقيق١٣٢٠

 هـ، طبعة جامعة اإلمام محمد بن ٦٢٠ وجنُة المناظر البن قدامة روضة الناظر،  ١٣
  .  هـ١٣٩٩سعود بالرياض 

  .  هـ، طبعة الكليات األزهرية٦٨٤شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس القرافي   ١٤
 هـ، طبعة دار ٧٣٠كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عبدالعزيز البخاري   ١٥

  . الكتاب العربي
  .  هـ، الطبعة األولى٦٠٦للفخر الرازي المحصول   ١٦
 هـ، دار ١٣٩٣مذكرة في أصول الفقه، محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي   ١٧

  .الحديث، القاهرة
 هـ، مؤسسة ٥٠٥المستصفى من علم األصول، محمد بن محمد الغزالي الطوسي   ١٨

  .محمد األشقر. د: الرسالة، سوريا، الطبعة األولى، تحقيق
             هـ، وتقي الدين ٦٨٢ هـ، وشهاب الدين ٦٥٢مجد الدين : المسودة آلل تيمية  ١٩

  . هـ، طبعة المدني بالقاهرة٧٢٨
  . هـ، الطبعة البابي الحلبي٤٧٦اللَّمع للشيرازي   ٢٠
  . هـ، طبعة التجارية الكبرى بمصر٧٩٠الموافقات للشاطبي   ٢١
 هـ، مطبعة فضالة ١٢٣٣بداهللا العلوي الشنقيطي نشر البنود شرح مراقي السعود، ع  ٢٢

  .بالمغرب
  :  كتب اللغة العربية وفنونها: خامساً

  . هـ، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى٨١٦التعريفات، علي بن محمد الجرجاني   ١
  . هـ، دار المعارف، القاهرة٧١١لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور   ٢
  .م١٩٩٩ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ٣٩٥حمد بن فارس معجم مقاييس اللغة، أ  ٣
  .إبراهيم أنيس ورفاقه. المعجم الوسيط، د  ٤
  
  
  



 

 )٣٣١٥(

  
  
  

  
 

  
  المقدمــــة

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا ،الحمد هللا رب العالمين
              .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    أما بعد    
 الذين أولوه ، وشرف العلماء،فإن علم النّحو منذ أن نشأ وهو يزخر بشرف العلم

 حتى ، وأنفقوا األموال،وجلدوا الذات،احل وأتعبوا الرو، فأنفذوا ألجله المحابر،عناية
  . وشَرف النّحو به، فجزى اهللا كل عالم شرف بالنحو،شمخ علم النّحو وعال

 ، وبقي منهم بقية لم يشتهروا،وقد عرفنا جلَّ علماء النّحو ممن أبرزتهم كتبهم
 لمثل هؤالء  إلَّا أن اهللا هيأ،وربما كان السبب األول في ذلك هو فقدان تراثهم العلمي

  .تالميذًا نقلوا عنهم آرأهم وأقوالهم
كشف النّقاب عن آرائهم أبو بكر مبرمان النَّحويومن هؤالء العلماء الذين لم ي، 

 ومن أعيان نحاة البصريين في القرن ،الذي هو من ِجلّة تالميذ أبي العباس المبرد
  .الرابع الهجري

عالم وآرائه النَّحوية والصرفية أخذت وقبل أن أبدأ في الكتابة عن حياة هذا ال
أبحث عّل أحدا سبقني في الكتابة عنه، فلم أجد أحدا كتب عنه، وبدأت البحث مستعينًا 
باهللا، ولـمـا فرغت من البحث نبهني أحد شيوخي الفضالء أن هناك طرة بحث يتعلق 

فوجدت صفحة ظهر له في الشابكة العنكبوتية، فرجعت إلى الشابكة ) مبرمان(بـــ
 ،) حياته وجهوده النّحوية،مبرمان: (العنوان ومعها ملخص البحث، والذي كان بعنوان

 الصادرة ، نشره في المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، هزاع بن سعد المرشد:للدكتور
   .ـ جامعة الكويتالنشر العلمي عن مجلس 

 
 

 
   كلية العلوم واآلداب بالمندق- األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية

  جامعة الباحة
 



– 

  )٣٣١٦(

أرسلوا لي العدد ـ و وطلبت البحث، فاستجابوا ـ مشكورين فاتصلت بالمجلة
المشتمل على البحث، وبدأت أقرأ البحث، فألفيت به مادةً ال ترقى أن تكون بحثًا علميا 
؛ إذ إنّه خال من أدبيات البحث، وأدب الباحث مع أهل العلم، كما أشتمل على خلط في 

  .المسائل واآلراء
  :ولعلي أن ألخّص أهم المآخذ على البحث

اتّسمت شخصية مبرمان ببعض :  وقال فيه.قهأخال: ـ عقد مبحثًا بعنوان ١
األخالق البعيدة عن سمت العلماء، مما جعل تالميذه قليلين، وذكره ضعيفًا في الخالفين، 

سخيف، ضنّين بالتعليم إلّا مع ،فقد ذكر المترجمون له أنّه ساقط الهمة، دنيء النفس
  . الجزاء المرضي له

ا على سقوط الهمة، وشاهدا على ضنّه بالتعليم، وهي قصة مبرمان ثم ذكر شاهد
ائيثم بنى على ذلك حكمين. مع أبي هاشم الجب:  

  .)١(ب ــ عدم ذيوع تصانيفه.     أــ قلة تالميذه واآلخذين عنه
 في سيرة هذا العالم الجليل سوى هاتين الروايتين حتى الباحث هذا أما وجد: قلت

  عليها ؟        يختصر أخالق مبرمان فيها، ثم يبني أحكاما 
  ؟! أال يسعه ما وسع علماء التراجم الذين رووها من الثناء على هذا العالم 

وكان إماما في النّحو قيما : يقول ياقوت عند ما ساق الرواية األولى عن مبرمان
  .)٢ (........به، وكان مع علمه وفضله سخيفًا

 فليس مبرمان بدعا من وأما أخذه األجرة على التّعليم وخاصةً كتاب سيبويه
العلماء، وليس فعله معيبا، فهذا األخفش كان يأخذ األجرة على التّعليم، وقصته مع 
الجرمي والمازني ومع الكسائي مشهورة، وكذلك المبرد والزجاج وابن السراج، وقد 

   .بينت هذا في موضعه
لة واهية، فما ادعاه من وأما أحكام الباحث التي بناها على هاتين الروايتين فباط

ومع هذا فقد : قلّة تالميذ مبرمان يرده ما ذكره القفطي في ترجمته لمبرمان حيث قال

                                         
  . من المجلة١٧٢مبرمان، للمرشد  ص :  ينظر)١(
  .١٨/٢٥٥معجم األدباء : نظر ي)٢(



 

 )٣٣١٧(

أخذ عنه جماعة من العلماء الصدور، كأبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي ومن في 
  .)١(طبقتهما

  .الميذهوإذا كان الباحث وقف على اثنين منهم فقط فقد وقفت على خمسٍة من ت
وأما عدم ذيوع تصانيفه فليس هذا دليلًا على سوء خلقه، فمنهم من كان في طبقته 

وجماعة من النّحاة الكبار لم تصلنا ) ه٣٢٠ت(، وابن الخياط )ه٣١٧ت(كابن شقير 
  .تصانيفهم، ولكن اهللا حفظ علمهم وآراءهم في كتب تالميذهم
مثل مبرمان، قد حفظ اهللا به وإنّني ألعجب لهذا الباحث عندما يتحدث عن عالم 

األخبار للمازني، ثم علوما كثيرة، ككتاب سيبويه، وفصيح ثعلب، وكتابي التّصاريف و
 وال تفسير لذلك إلّا :ـة ذكر مبرمان في كتب تالميذه  وهو يتحدث عن قلّيقول عنه ـ

  .)٢(سوء أخالقه وطيشه وحمقه
كيف ينشر مثل هذا ؟ ! ث أين أدبيات البحث وأدب الباح! أيوصف عالم بهذا 

  :ـي ـ رضي اهللا عنه ولكن كما قال عل
حسنه         والجاهلون ألهِل العلِم أعداءوقيمةُ المرِء ما قد كان ي   

مروياته، لم يذكر الباحث سوى نسخة مبرمان لكتاب : ـ في مبحث بعنوان ٢
   .سيبويه، وذكرتُ أربعة من الكتب التي رواها عن الثّقات

ثه عن النّسخة يستدل الباحث على جودتها بكالٍم ينسبه لألعلم الشنتمري وفي حدي
، وغفل هذا )٤(والكالم ألبي سعيد السيرافي في شرحه على الكتاب. )٣()النّكت(وجده في 

ينقل كثيرا ) النّكت(الباحث عن أن األعلم نقله عن السيرافي، بل وجهل أن األعلم في 
   .عن السيرافي دون إشارة

  )لدى(أمكن في االستعمال من ) عند: (ـ في المسألة الثالثة٣
  : فرقين بينهما)٥(ذكر ابن هشام في كتابه المغني

                                         
  .٣/١٨٩إنباه الرواة :  ينظر)١(
  .٣/١٨٩إنباة الرواة :  ينظر)٢(
  . من المجلة١٧٥مبرمان، للمرشد ص :  ينظر)٣(
  .١٣/١٧٩شرح السيرافي :  ينظر)٤(
  .٢/٤٤٨المغني :  ينظر)٥(



– 

  )٣٣١٨(

، وهذا قول )لدى(تكون ظرفًا لألعيان والمعاني، ويمتنع ذلك في ) عند( أن أ ـ
  .مبرمان وابن الشجري

إلّا إذا كان " لدي مال:"وإن كان غائبا، وال تقول" عندي مال:" أنّك تقولب ـ
وابن الشجري والحريري ا، وهذا قول أبي هالل العسكريحاضر.  

وعليه فأبي هالل والحريري لم يقوال إلّا بالفرق الثّاني، ولكن الباحث نسب الفرق 
؟    ! وال أدري أهذا جهل أم تدليس وخلط . )١(األول إلى أبي هالل والحريري  

 .يغة منتهى الجموع من الصرف إذا سمي بهمنع ص: ـ في المسألة السادسة٤ 
، وليس في كالم مبرمان ما يشير إلى أنّه له ال من )٢(نسب الباحث هذا الرأي لمبرمان

     .قريب وال من بعيد، وإنّما نقل مبرمان أقوال شيوخه في المسألة
  ) خرجت فإذا زيد(تخريج الفاء في : ـ في المسألة التّاسعة ٥ 

  .)٣(ما مذهب مبرمان في أن الفاء عاطفة فهو قول متاهفتوأ: قال الباحث
وكان تعليل الباحث لحكمه هذا ما نقله عن عبدالقادر البغدادي في المسألة 

، ومع أن البغدادي أشار إلى أنّه قول ابن )حاشيته على شرح بانت سعاد البن هشام(في
 إلى المصدر األصل مكتفيا بالنّقل إلّا أن الباحث لم يرجع .)٤ ()سر الصناعة(جنّي في 

ولم يعلم هذا الباحث أن ابن جنّي رجع عن . عن البغدادي واصما قول مبرمان بالتّهافت
  .وقد بينت هذا في المسألة. ورجح قول مبرمان) الخصائص(قوله هذا في 

فتبين مما سبق تهافت البحث وتهافت الباحث، وعليه كان لزاما أن أنشر هذا 
لبحث الستجالء حياة مبرمان وبيان آرائه النّحوية والصرفية، جمعتها من كتب التّراجم ا

   .وكتب النّحو والصرف
  :ولقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي بعد هذه المقدمة في فصلين

 وفيه ستّة . وآثاره،حياته" مبرمان "  محمد بن علي العسكري:الفصل األول
  :مباحث

   . ولقبه، وكنيته، ونسبه،سمه ا:المبحث األول

                                         
  . من المجلة١٨٢مبرمان، للمرشد ص :  ينظر)١(
  .من المجلة ١٨٤مبرمان، للمرشد ص :  ينظر)٢(
  . من المجلة١٨٧مبرمان، للمرشد ص :  ينظر)٣(
  .١/١٩٨حاشية شرح بانت سعاد،  للبغدادي :  ينظر)٤(



 

 )٣٣١٩(

  . ووفاته، ونشأته، مولده:المبحث الثّاني
   .تالميذهو ،شيوخه :المبحث الثّالث
  . وثناء العلماء عليه، مكانته العلمية:المبحث الرابع

  .آثاره :المبحث الخامس
مروياته:ادسالمبحث الس .  

   :ن وفيه مبحثا.آراؤه النَّحوية والصرفية :الفصل الثاني
  : وفيه أربعة مطالب.آراؤه النَّحوية :المبحث األول
   . مسألة الفاء الداخلة على إذا الفجائية:المطلب األول

   . مسألة وقوع الماضي خبر لعل:الثانيالمطلب 
   .)ما زاد إال ما نقص ( الثانية في قولهم " ما "  مسألة :الثالثالمطلب 
  . للقسم مسألة الالم الموطِّئة: الرابعالمطلب

    .من قول الفرزدق) ال أشتم(إعراب :خامسالمطلب ال
    ."لدى"أمكن في التّصرف من " عند ":سادسالمطلب ال

  : وفيه خمسة مطالب.آراؤه الصرفية :المبحث الثاني
   .لِوثْمسألة تحقير ِع:األولالمطلب 
   .مسألة حذف الياء من محيي :الثانيالمطلب 
  .سب إلى ما ال يعقلمسألة النّ :الثالثالمطلب 
  . زيادة همزة ِغرِقئ: الرابعالمطلب
  ."إذن" الوقوف على : الخامسالمطلب

وإنّني إذ أدفع بهذا العمل إلى الباحثين على يقين أن هذا العمل ال يسلم من قصور 
 وما ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ولكنّني أسأل اهللا يبارك في هذا الجهد.وخطل

  . عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون،هللاتوفيقي إال با
  أحمد بن عتيق بن راضي الحربي.د

  جامعة الباحة



– 

  )٣٣٢٠(

  الفصل األول
  حياته، وآثاره" مبرمان"محمد بن علي العسكري 

   ولقبه ، وكنيته، ونسبه، اسمه:المبحث األول
 ،ر يكْنى بأبي بك، اَألزمي العسكَري النَّحوي)١(هو محمد بن علي بن إسماعيل 

  .»مبرمان« بـويلقّب 
وهو منزل بين سوق »َأزم « أما اَألزمي بفتح الهمزة والزاي فهو نسبة إلى 

  : وفيها يقول مبرمان.األهواز ورامهرمز ببالد فارس
   )٢( فَأصلُنا َأزم ُأصطمة الخوز    من كان يْأثر عن آباِئه شرفاً 

 وسكون »مكرم «  بضم ميم )٣ (»كَر مكْرمعس« فهو نسبة إلى »يالعسكَِر«وأما 
 وفيها ، وهي مدينة بقرب األهواز كبيرة عامرة على نهر المسرقان،الكاف وفتح الراء

 وبين ، ولها مزارع متصلة، وفيها أسواق وأرزاق وصناعات،التّجار وأخالط من الناس
 وبين األهواز  وبينها، وبينها وبين رامهرمز مرحلتان،عسكر مكرم وتَستُر مرحلة

  .)٤(مرحلة 
 أرسله ،نسبة إلى مكرم مولى الحجاج بن يوسف الثقفي) عسكَر مكْرم ( وسميت 

 ، فأمسك به مكرم وأرسله إلى الحجاج،الحجاج لمحاربة خُرزاد بن باس حين عصى
  .)٥( وسماها عسكر مكرم ، بناها مكرم حتى أصبحت مدينة،وكانت هناك قرية قديمة

 وهي حارة ،نسبة إلى عسكر مصر ( : وقال،سنوي إلى عسكر مصرونَسبه األ
 نزلها عسكر صالح بن علي بن عبد اهللا بن عباس ، تسمى العسكر،من مدينة مصر

  .)٦() ذكرها ياقوت في معجم البلدان 

                                         
 ، ١٨/٢٥٤ ومعجـم األدبـاء    ،٣/١٨٩ وإنباه الرواة ،٦٠والفهرست ، ١١٤طبقات النحويين : تنظر ترجمته في   )١(

 ، ٦/٢٧٣واألعالم  ، ١٣٤وطبقات النحاة  ، ٢/٢٨والعبر  ، ١/١٧٥وبغية الوعاة  ، ١٠٨/ ٤والوافي بالوفيات 
  . ٢/٨٨وطبقات الشافعية لألسنوي  ، ٢٧٦والبلغة  ، ١/١٣٧ ومفتاح السعادة ١٨/٢٥٤ومعجم المؤلفين

  .١/١٣٠ومن سوق األهواز إلى أزم ثمانية عشر ميال  : وجاء في نزهة المشتاق ، ١/٢٠١معجم البلدان :  ينظر)٢(
  .٣/١٨٩إنباة الرواة :  ينظر)٣(
  .١/٤٢٠الروض المعطار :  ينظر)٤(
  .٤/١٣٩ ينظر معجم البلدان )٥(
  .٢/٨٨طبقات الشافعية لألسنوي :  ينظر)٦(



 

 )٣٣٢١(

 – وتابعه في هذا ابن قاضي شهبة ،-  رحمه اهللا –وهذا سهو وخلط من األسنوي 
  . )١ (»م طبقات النحاة تراج«  في –رحمه اهللا 

وأحسب أن الذي أوقع األسنوي في السهو كالم ياقوت حين ترجم لــــ 
 ، محمد بن علي العسكري»عسكر مصر « وقد نُسب إلى  ( : ثم قال»عسكر مصر «

 )٢()- رضي اهللا عنه– حدث وكان يتفقه على مذهب الشافعي ،مفتي أهل العسكر بمصر
 ،»مبرمان « دا بن علي المصري العسكري هو المعروف بــفظن األسنوي أن محم

 ترجمة »العبر«  ثم نقل عن الذهبي في ،»تاريخ مصر« فترجم له نقالً عن يونس في 
     . فخلط بينهما،محمد بن علي العسكري مبرمان

ومحمد بن علي المصري العسكري الذي عناه ياقوت هو مفتي أهل العسكر 
 وحدث بكتب الشافعي عن الربيع بن ، عبداألعلى وغيره حدث عن يونس بن،بمصر
 توفي يوم األربعاء سابع ربيع األول سنة ، وكان مختار أهل العسكر ومفتيهم،سليمان

  .سبع وعشرين وثالث مائة للهجرة
 فهو »مبرمان  « مد بن علي العسكري المعروف بـ وأما مح،فهو محدث فقيه

 ويلقب               »أبي بكر  « ، يكنى بـوبغداد والبصرةنحوي عاش حياته بين بالد فارس 
 لكثرة سؤاله ومالزمته »مبرمان«  لقبه المبرد بــ:قال الصفدي.)٣( »مبرمان « ـ ب

  .فكأنّه ملّه وضجر منه لكثرة المالزمة والسؤال. )٤(له 
ماً إذا  بر– بالكسر – مصدر بِرم باألمر : البرم بالتحريك: وجاء في اللسان

ومن هذا . )٥( أملَّه وأضجره : أي، وقد َأبرمه فالن إبراما، ضِجر: بِرمو فهــ،سئمه
  :يهجو مبرمان) ابن لنكك البصري(قول محمد بن محمد المعروف بــ

  ا فيه ِلمستَِمٍع بيانــو م    صداع من كَلَاِمك يعتَرينَا 
هقَةٌ وبـَخْر   )٦( لَقَد أبرمتنا يـا مبرمان    تٌ مكَابرةٌ وم

                                         
  .٤/١٣٩معجم البلدان :  ينظر)١(
  .١٣٤تراجم طبقات النحاة :  ينظر)٢(
  .٣/١٨٩وإنباة الرواة  ، ٤٩تاريخ العلماء النحويين :  ينظر)٣(
  .٤/١٠٨الوافي بالوفيات :  ينظر)٤(
  .١٢/٤٣" برم " لسان العرب :  ينظر)٥(
  .١٩/١٠معجم األدباء : ينظر)٦(



– 

  )٣٣٢٢(

   ووفاته، ونشأته، مولده:المبحث الثاني
  :مولده

على الرغم من شهرة مبرمان وبروزه في عصره كعالم في العربية يفد إليه 
 فلم يذكر المترجمون له متى ولد ؟ ،الطالب إال أن الغموض يكتنف كثيراً من حياته

 وهي مدينة مشهورة بنواحي ،)١( طريق رامهرمز غاية ما ذكروه أنه ولد في
 وهي على طريق رامهرمز »َأزم « والذي يترجح عندي أنّه ولد في . )٢(خوزستان

  . كما بينَّا. األزمي: وقيل، ولذلك نُسب إليها مبرمانبينها وبين األهواز
 إلى – عادةً –وإذا جئنا نتلمس في أي عقود القرن الثّالث ولد مبرمان ؟ نظرنا 

  ؟ خه متى ولدوا ؟ ومتى كانت وفاتهمأقرانه وزمالئه الذين في طبقته مع النظر إلى شيو
 –ين على قول أكثر المترجم– ه ٢١٠فالمبرد الذي الزمه مبرمان كثيرا ولد سنة 

 وقد أناف ،ه٣١٦ـ توفي سنة  ـ شيخ مبرمان  وأبو إسحاق الـزجاج،)٣(ه ٢٨٥وتوفي سنة 
 وتوفي أبو .هــ٢٣٣هــ إلى ٢٣١يعني أن والدته كانت ما بين  وهذا،)٤(الثمانين 

وعليه كانت والدته . )٥(ه وهو ابن ثمانين سنة ٣١٥الحسن األخفش األصغر سنة 
  .هــ٢٣٥

فإذا كان هذان العالمان واللذان يعتبران في طبقته مع تفاوت قليالً في السن قد 
مبرمان كانت والدته في العقد الرابع من القرن ولدا تقريباً في العقد الثالث تبين لنا أن 

  .الثالث تقريبا
  :نشأته

 وغاية ما ذَكَرت أنّه ،وأما نشأة مبرمان فلم تذكر كتب التراجم شيًئا كثيرا في ذلك
 ثم سكن ، واختلف إلى أشياخها ينهل من علمهم،)٦( ثم نزل البصرة ،من عسكر مكرم

 : وذكر القفطي. الغاية في العربية  أقبل عليه الطلبة، حتى إذا استوى ساقه وبلغ)٧(بغداد
                                         

  .١/١٧٥بغية الوعاة :  ينظر)١(
  .٣/١٩معجم البلدان :  ينظر)٢(
  .١/٢٧١بغية الوعاة :  ينظر)٣(
  .١/١٦٣إنباة الرواة :  ينظر)٤(
  .١١٦طبقات النحويين للزبيدي :  ينظر)٥(
  . ٣/١٨٩إنباه الرواة :  ينظر)٦(
  . ١٦/٣٧٩سير أعالم النبالء :  ينظر)٧(



 

 )٣٣٢٣(

وال نعلم هل إقامته في األهواز كانت في . )١(أن مبرمان أقام مدة باألهواز يفيد النَّاس 
  آخر حياته حتى توفي فيها ؟ أم أنَّه كان يتنقل بين األهواز والبصرة ؟ 

  :اتهوفــ
   : وفاته على ثالثة أقوالتباين المترجمون لمبرمان و اختلفوا في سنة

  .)٤( و الفيروز آبادي )٣( و الصفدي)٢( و هذا قول القفطي، ه٣٢٦ أنه توفي سنة :أوالً
 و ابن قاضي ،)٦( و األسنوي،)٥( و هو قول الذهبي، ه٣٢٧ أنه توفي سنة :ثانياً

  .)٩( و ابن العماد،)٨( و اليافعي،)٧(شهبة
 و نقله )١١( و السيوطي،)١٠(اقوت الحموي و هو قول ي، ه٣٤٥ أنه توفي سنة :ثالثاً

السيوطي عن الزبيدي في طبقات النّحويين ولم أجد الزبيدي ذكره في الطبقات إلّا أن 
  .)١٣( و الزركلي،)١٢( وتابعهما طاش كبرى زاده.السيوطي أطلع على نسخة غير المطبوعةيكون 

 و ذلك ، الذهبي كما قال، ه٣٢٧والذي يترجح عندي أن وفاته كانت في سنة 
  :للتالي

 . ه٣٢٧ ه أو ٣٢٦أن أغلب المترجمين لم يخرج عن أن وفاته كانت في  - ١
 ومات في سنة ست :ـ قال ـ وهو أقدم مصدر ذكر وفاته أن القفطى - ٢

وال . يرجح قول الذهبي) أو قريب منها  ( : وقوله.وعشرين وثالث مئة أو قريب منها
 . ه٣٤٥سنة ) أو قريب منها  ( يمكن أن يكون

                                         
  . ٣/١٨٩إنباه الرواة :  ينظر)١(
  . المصدر السابق:  ينظر)٢(
  .٤/١٠٨الوافي بالوفيات :  ينظر)٣(
  .٢٧٦البلغة :  ينظر)٤(
  .٢/٢٨العبر :   ينظر)٥(
  .٢/٨٨طبقات الشافعية :   ينظر)٦(
  .١٣٤تراجم طبقات النحاة :   ينظر)٧(
  .٢/٢٨٩نان مرآة الج:   ينظر)٨(
  .٢/٣١٠شذرات الذهب :   ينظر)٩(
  .١٨/٢٥٤معجم األدباء :   ينظر)١٠(
  . ١/١٧٥بغية الوعاة :   ينظر)١١(
  .١/١٦٩مفتاح السعادة :   ينظر)١٢(
  .٦/٢٧٣األعالم :   ينظر)١٣(



– 

  )٣٣٢٤(

أن أصحاب القول الثالث إما أنَّهم نقلوا عن الزبيدي كما صرح بذلك  - ٣
 أو أنَّهم نقلوا عن ياقوت الحموي في معجم ، ولم أجد ذلك عند الزبيدي،السيوطي

 : قال ياقوت، وياقوت خفيت عليه أخبار العسكريين كأبي أحمد و أبي هالل،األدباء
 فلم ألق من ، أبي أحمد و أبي هالل،سكريين و كثر تسآلي عن الع،وطال تطوافي«

 حتى وردت دمشق في سنة اثنتي عشرة و ستمائة في ،يخبرني عنهما بجلية خبر
 ففاوضت الحافظ تقي الدين إسماعيل بن عبداهللا بن عبدالمحسن بن ،جمادى اآلخرة

با  فذكر لي أن الحافظ أ– أسعده اهللا بطاعته فيهما –األنماطي النُّضاري المصري 
 سئل ،لما ورد إلى دمشقطاهر أحمد بن محمد بن أحمد ابن إبراهيم الِسلفي األصبهاني 

 فسألته أن ، وأولى الفضل و الفهم،عنهما فأجاب فيهما بجواب ال يقوم به إال مثله من أئمة العلم
 فإنّه ، فكتبته على صورة ما أورده السلفي غير المولد و الوفاة، ففعل متفضال.يفيدوني في ذلك

 .)١ ()كان في آخر أخبار أبي أحمد فقدمته على عادتي
 كما صرح بذلك السيوطي في تاريخ ، أنَّه توفي في خالفة الراضي باهللا - ٤

 .)٢( هـ ٣٢٩الخلفاء، والخليفة الراضي باهللا توفي سنة 
 شيــوخه وتالميـذه: المبحث الثالث

  :هشيوخـ :أولًا
ذكـرت لنـا كتـب التـراجم بعـضا           ،أخذ مبرمان عن كبار علمـاء عـصره       

  : وهم،منهم
 ، كان المبرد من العلم، أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر)٣(المبرد  - ١

 ، وبراعة البيان، وفصاحة اللسان، وحسن اإلشارة، وكثرة الحفظ،وغزارة األدب
 ،ط وجودة الخ، وحالوة المخاطبة، وبالغة المكاتبة، وكرم العشرة،وملوكية المجالسة

 على ما ليس عليه ، وعذوبة المنطق، ووضوح الشرح، وقرب اإلفهام،وصحة القريحة
 ثم توفي ، على الجرمي»كتاب سيبويه «  قرأ المبرد .أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه

                                         
  .٨/٢٣٣معجم األدباء :   ينظر)١(
  .٣٤١تاريخ الخلفاء :  ينظر)٢(

 ــ كيف يقول بوفاة مبرمان في عهد الراضي باهللا، ويقول فـي             ثم إني أتعجب للسيوطي ــ رحمه اهللا        
  ! هــ ٣٤٥توفي مبرمان سنة : ١/١٧٥البغية 

  .١/٢٧١وبغية الوعاة  ، ١٠٥أخبار النحويين للسيرافي :  ينظر)٣(



 

 )٣٣٢٥(

الجرمي،والجاحظ وأبي ، فابتدأ قراءته على المازني وقرأ على أبي حاتم السجستاني 
 .لتوزيالفضل الرياشي وأبي محمد ا

 ،وهو الذي سماه مبرمان ؛ لكثرة مالزمته له،   الزم مبرمان المبرد كثيرا
  .وقرأ عليه كتاب سيبويه.)١(وسؤاله إياه

 أحدهما : في تالميذ أبي رجالن: قال ولد أبي العباس محمد بن يزيد:قال أبو علي
بي ويأخذ عنه  يقرأ على أ، المبرمان: من هما ؟ فقال: فقيل له، واآلخر يعلو،يسفل

  .)٢( قال المازني : يقرأ عليه ثم يقول، والكالبيزي، قال الزجاج: ثم يقول،كتاب سيبويه
  .ه٢٨٥توفي المبرد في شوال سنة 

 ، غلب عليه لقب إبراهيم بن السري بن سهل النّحوي،)٣(أبو إسحاق الزجاج  - ٢
 لما قدم : قال الزجاج، ألنّه كان في أول حياته يحترف خراطة الزجاج»الزجاج « 

 فعزمت على إعانته ، وكنت أقرأ على أبي العباس ثعلب، جئت ألناظره،المبرد بغداد
 فتيقّنت ، وألزمني إلزامات لم أهتِد إليها، وطالبني بالعلّة،فلما فاتحته ألجمني بالحجة

 .)٤( وأخذت في مالزمته،فضله واسترجحت عقله
ه كثيرا وخاصة بعد ما ضعف المبرد واعتذر  ولزم،أخذ عنه مبرمان وأكثر عنه

 وأشـار إلى صاحبه الزجاج إبراهيم بن ،)٥(عن تفسير الكتب في أيام خالفة المعتضد 
 اج )٦(السريجه٣١٠، توفي الز .   
 ، ونشأ بعمان، ولد بالبصرة،)٧(ـ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ٣

 ،)٩( وأبي الفــــضل الرياشي،)٨(حاتم السجستاني  وأخذ عن أبي ،وطلب علم النّحو

                                         
  .٤/١٠٨والوافي بالوفيات  ، ٣/١٨٩أخبار النحويين للسيرافي :  ينظر)١(
  .١١٤طبقات النحويين :  ينظر)٢(
  وبغية الوعاة  ، ٢١٦نزهة األلباء : ينظر )٣(
  .١٩٩نزهة األلباء :  ينظر)٤(
  .  ٣/٩٣ومرآة الجنان  ، ٢/١٣٩العبر :  تنظر ترجمته في)٥(
  .١٨/٢٥٥ و ١/١٤٩معجم األدباء :  ينظر)٦(
  .١٢وإشارة التعيين  ، ١/١٦٣إنباه الرواة :  ينظر)٧(
  .١٢٧ /١٨ومعجم األدباء  ، ٢٢٥نزهة األلباء :  ينظر)٨(
  .٦/٢٦٨واألعالم  ، ١/١٧١بغية الوعاة :  تنظر ترجمته في)٩(



– 

  )٣٣٢٦(

 مقدما في اللغة ،كان من أكابر علماء العربية. ابن أخي األصمعي)١(وعبد الرحمن 
 وأعلم ، ابن دريد أشعر العلماء: حتى قيل، وكان شاعرا،وأنساب العرب وأشعارهم

  .الشعراء
  .هــ٣٢١ توفي سنة . وكثر طالبه،تصدر ابن دريد في العلم ستين سنة

 إمام ، أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني النّحوي،)٢( أبو العباس ثعلب - ٤
 مشهورا بصدق اللهجة والمعرفة ،كان ثقة دينًا.الكوفيين في النّحو واللغة في زمانه

  . ورواية الشعر القديم مقدما بين الشيوخ وهو حدث،بالغريب
  . ال يعِشره: فقال، فذُكر له الفراء،لكوفيين ثعلب أعلم ا:قال المبرد

  .ه٢٩١توفي ثعلب ليلة السبت لثالث عشرة بقيت من جمادى اآلخرة سنة 
 قال الهروي في إسفار ،تلمذ له أبو بكر مبرمان وروى عنه كتاب الفصيح

 ترد في  الليلةُ التي:والقَرب ( – رحمه اهللا –وفي رواية مبرمان عن ثعلب  ( :الفصيح
  .)٣(هكذا رايته في أصل أبي سعيد السيرافي الذي رواه عن مبرمان ) يومها الماء 

٥ا إلّا ، وال أعرف اسمه، هو لقب: قال ياقوت،ـ أخثاء النَّحويولم أجد له ذكر 
  .ما ذكره أبو بكر المبرمان من كتابه في نكت كتاب سيبويه

 الذين صحت لهم ،ا من النَّحويين وكان أحد من رأين:قال عنه مبرمان في النَّكت
ل نظره بالبراعة،القراءة على أبي عثمان المازنيا له ؛ ، وكان موصوفًا في أومسلَّم 
 .)٤( ثم أدركته علَّة،الستغراقه الكتاب على أبي عثمان

   لقد كان أبو بكر مبرمان حريصا على أن ينتقي لنفسه أجلّة علماء عصره، 
يه بين يدي كبار العلماء في عصره كالمبرد، وثعلب، والزجاج، وابن فعلى إنّه ثنى ركبت

 : قال ياقوت. ولكنّه اعتذر له،دريد إلّا أنّه حاول أن يظفر بابن كيسان ليقرأ عليه الكتاب
 قصدت ابن كيسان ألقرأ عليه كتاب سيبويه :وحدث أبو بكر محمد بن مبرمان قال

  .)٥(عني الزجاج وابن السراج  ي. اذهب به إلى أهله: وقال،فامتنع

                                         
  .١٥٢ونزهة األلباء  ، ١٠٣طبقات النحويين :  تنظر ترجمته في)١(
  .١/١٣٨وإنباه الرواة  ، ٢٠٢نزهة األلباء :  تنظر ترجمته في)٢(
  .١/٥٠٥إسفار الفصيح :  ينظر)٣(
  .٥/١٨٣معجم األدباء :  ينظر)٤(
  .١٧/١٣٨م األدباء معج:  ينظر)٥(



 

 )٣٣٢٧(

  : تالميـذه:ثانيا
  ال يقرئ كتاب سيبويه إلّا بمائة دينار ،ومع أن أبا بكر مبرمان كان ضنّينًا باألخذ عنه

  : وهم، ولعلّي أن أقف على أبرزهم، إلَّا أنّه أخذ عنه جمع من علماء العربية– كما أسلفنا –
 من أكابر ،بن عبد اهللا بن المرزيان النّحوي الحسن ،)١( أبو سعيد السيرافي ـ١
 ، صنَّف تصانيف كثيرة، ال نظير له في العربية، زاهداً، وأفاضل األدباء،الفضالء

 كان يدرس القرآن ، لم يشرح كتاب سيبويه أحد أحسن منه،أكبرها شرح كتاب سيبويه
 ، والشعر،كالم وال، والفرائض، والفقه، والنّحو واللغة،والقراءات وعلوم القرآن

 .ه٣٦٨ توفي السيرافي سنة ثاني رجب سنة . والحساب، والقوافي،والعروض
   وكان بعدهما أبو بكر محمد بن :قال السيرافي بعد أن ذكر الزجاج وابن كيسان

 وعنهما أخذت أكثر النّحو، وأبو بكر محمد بن علي المعروف بمبرمان،)٢(السري ، 
  .)٣(وعليهما قرأت كتاب سيبويه 

٢ ٤(ـ أبو علي الفارسي(،من أكابر أئمة ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النّحوي 
 علت منزلته في النّحو حتى فضله كثير من النحويين على أبي العباس ،النّحويين

 صنّف كتبا ، أنا غالم أبي على الفارسي في النّحو: كان عضد الدولة يقول،المبرد
 ، والحجة للقراء السبعة، اإليضاح، والتكملة،ا كالتذكرةكثيرة لم يسبق إلى مثله

 . وغيرها،والمقصور والممدود
 وعلي بن عيسى ،)٥( كأبي الفتح بن جني ،وأخذ عنه جماعة من حذّاق النّحويين

٦(الربعي(، وأبي طالب العبدي )٧(، والجوهري )وغيرهم،)٨ .  
  .ه٣٧٧من ربيع األول سنة توفي الفارسي يوم األحد لسبع عشرة ليلة خلت 

                                         
  .٢٦٦ونزهة األلباء  ، ١١٩طبقات النحويين :  تنظر ترجمته في)١(
  .١/١٠٩وبغية الوعاة  ، ١٢٢طبقات النحويين :  تنظر ترجمته في)٢(
  .١١٤أخبار النحويين البصريين :  ينظر)٣(
  . ٢/١٤٩والعبر  ، ١/٢٧٣إنباه الرواة :  تنظر ترجمته في)٤(
   .٢٠٠وإشارة التعيين  ، ٢/٣٣٥نباه الرواة إ:   تنظر ترجمته في)٥(
   . ٢٢٣وإشارة التعيين  ، ٢/٢٩٧إنباه الرواة :  تنظر ترجمته في)٦(
   . ٢٠٠وإشارة التعيين  ، ٢/٣٣٥إنباه الرواة :  تنظر ترجمته في)٧(
  . ١/٢٩٨وبغية الوعاة  ، ١٩/٢٣٦معجم األدباء : تنظر ترجمته في)٨(



– 

  )٣٣٢٨(

 وأخذ عنه أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا :قال ياقوت وهو يترجم لمبرمان
السيرافي،وأبو علي الفارسي .  
 نسبةً إلى قريٍة ،عبد السالم بن محمد بن عبد الوهاب. )١( أبو هاشم الجبائي ـ ٣

 .حونة بمذهبهما وكُتُب الكالم مش، وهو وأبوه من رؤوس المعتزلة،من قُرى البصرة
اجتمعت مع أبي هاشم فألقى على ثمانين مسألة من غريب :)٢(قال ابن درستويه 

  . ه٣٢١ توفي الجبائي سنة . وكان يصرح بخلق القرآن،النّحو ما كنت أحفظ لها جوابا
  . وله في ذلك قصة عجيبة،تلمذ الجبائي لمبرمان وقرأ عليه كتاب سيبويه كامالً

 ، ال يقرئ إال بمئة دينار، أبو بكر مبرمان ضنّينًا بالقراءة عليه وكان:قال ياقوت
 قد عرفت الرسم ؟ فقال : فقال له مبرمان.فقصده أبو هاشم الجبائي لقراءة الكتاب عليه

، وأحمل إليك شيًئا يساوي أضعاف الرسم )٣( ولكن أسألك النَّظْرة ،نعم: أبو هاشم
 فتمنَّع . فأحمله إليك وأسترد الوديعة،ٌل لي في بغدادفُأوِدعه عندك إلى أن يصل إلي ما

  .قليالً ثم أجابه
 فمألها حجارةً وقفلها ، حسنة مغشَّاة باألدم محلَّاة)٤(فعمد أبو هاشم إلى ِزنِْفيلَجة 

 فلما رأى منظرها وثقلها لم يشك في ، فوضعها بين يديه، وحملها إلى مبرمان،وختمها
 احِمْل إلي : فلما ختم الكتاب قال له مبرمان، وأخذ عنه،ضعها عنده فو،حقيقة ما ذكره

 فلما ، فأنْفذه معه إلى منزله، َأنِْفذْ معي غُالمك حتى أدفع إليه الرسم: فقال.مالي ِقبلَك
 قد تأخر حضور المال :جاء أبو هاشم إلى بيته كتب إلى مبرمان رقعة يقول فيها

 . وهذا خطِّي لك حجة بذلك،ك التصرف في الزنفيلجة وقد أبحت ل،وأرهقني السفر
 فلما وصلت الرقعة إلى مبرمان ، ومنها إلى بغداد،وخرج أبو هاشم لوقته إلى البصرة

 – ال حياه اهللا – سخر منَّا أبو هاشم : فقال. وفتحها فإذا بها حجارة،استدعى بالزنفيلجة
  .واحتال علي بما لم يتم لغيره

                                         
  .١٨/٢٥٤معجم األدباء :  ينظر)١(
  . ٢/٢٨٩وشذرات الذهب  ، ١٨/٤٣٤الوافي بالوفيات :  تنظر ترجمته في)٢(
  .اإلمهال:  أي)٣(
. ذكرها الجواليقي ولم يفسرها   . بكسر الزاي والفاء  ، الزنِفلّيجة  : ويقال، بكسر الزاي وفتح الالم     :   الزنفيلجة  )٤(

وقال  أحمد شاكر في تحقيقه      ". زين بيله   " أصله بالفارسية   ، وهو معرب   ، شبيه بالِكنْف   : وقال الجوهري 
فعادوا بها إلى قريب من لفظهـا   " زنبيل  " وأنا أرجح أن هذه الكلمة هي التي حرفها العامة إلى           : للمعرب
  .١٧٠والمعرب  ، ١/٣٢٠ينظر الصحاح . الفارسي



 

 )٣٣٢٩(

 ،)١( أبو أحمد اللغوي ، عبد اهللا بن سعيد بن إسماعيل العسكري الحسن بنـ٤
 ،كان من األئمة المذكورين سمع من أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن دريد ونفطويه

 وانتهت إليه ، واشتهر في اآلفاق بالدراية واإلتقان،)٢(وروى عن أبي بكر مبرمان 
 ، ورحل إليه األجلَّاء،طْر خوزستان والتدريس بقُ،رياسة التحديث واإلمالء لآلداب

وروى عنه أبو نعيم األصبهاني،وأبو سعيد الماليني . 
 والمختلف ، وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، صناعة الشعراء:صنَّف

  .ه٣٨٢ توفي يوم الجمعة لسبع أيام خلون من ذي الحجة سنة . وغيرها،والمؤتلف
 قال ،)٣( أبو الحسين العسكري ،ن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن هاروـ٥
أظنّه من عسكر مكَرم ؛ ألنّه اعتنى بشرح مختصر محمد بن علي بن إسماعيل :ياقوت

 بن أبي  تقدم رجالن إلى القاضي أبي أحمد:المبرمان، ثم قرأت في بعض المجموعات
مالَه عندي : عليهـ فادعى أحدهما على اآلخر شيًئا، فقال المدعى ِعلّان ـ رحمه اهللا 

: فقال القاضي.ابن هارون النّحوي العسكري: من هذا ؟ فقالوا:  فقال القاضي.حقٌّ
  .فأعطه ما أقررتَ له بِه

وكتاب شرح العيون، وكتاب شرح ،له شرح كتاب التلقين، رأيتُه،وسماه البارع
تين وثالث المجاِري،ورأيت كتاب شرح التلقين بخطّه، وقد كتبه في رجب سنة تسٍع وس

  . )٤(مئة 
 : وثناء العلماء عليه،مكانته العلمية: رابعالالمبحث 

 وابن ، وكان معدودا في طبقة ابن السراج،ماء العربيةكان مبرمان من كبار عل
وكان إماماً  « :وتقال ياقـ. )٦( وكان مهيبا ، تصدر باألهواز،)٥( وابن الخياط ،شقير

إمام  «:وقال الصفدي. )٨( »إمام العربية« : ال الفيروز آباديوق. )٧( »حو قيما بهفي النّ
                                         

  .١/٥٠٦وبغية الوعاة  ، ٨/٢٣٣معجم األدباء :   تنظر ترجمته في)١(
  ١٧١، ١٦٧، ١٠٢،وكتاب الصناعتين ٢٤٢شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف :   ينظر)٢(
  .١/٣٦٨وبغية الوعاة  ، ٤/٢٣١معجم األدباء :   تنظر ترجمته في)٣(
   ٤/٢٣١ معجم األدباء:   ينظر)٤(
  . ٢٢١نزهة األلباء :  ينظر)٥(
  .٢/٢٨العبر :  ينظر)٦(
  .١٨/٢٥٥معجم األدباء :  ينظر)٧(
  .٢٧٧ة البلغ:  ينظر)٨(



– 

  )٣٣٣٠(

 ال يقرئ كتاب ، وبعد صيتُه لكنَّه كان ضنّينًا بالقراءة عليه)١ (» يفيد النَّاسباألهواز مدةً
 ، وَأخْذُ اَألجر والمال على اإلقراء وخاصة كتاب سيبويه ليس عيبا.)٢(دينار سيبويه إال بمئة 

 فإنَّه لـما مات سيبويه لم يعرف النَّاس أين الكتاب ؟ لكنَّهم ، لما خرج الكتاب أصالًفلوال ذلك
 وكان األخفش حريصا على الكتاب ال ،يعلمون أن نسخةً من الكتاب كانت عند األخفش

 ولكن الجرمي وأبا عثمان المازني تحايال عليه وأغرياه بالمال حتى أقرأهما ،يخرجه ألحد
 وكان المبرد ال يعلّم إال )٤( وقرأ الكسائي على األخفش الكتاب ووهبه سبعين دينارا.)٣(الكتاب 
 وكان مبرمان على شاكلة شيوخه المبرد )٦( وكذا كان الزجاج وابن السراج ،)٥(بأجرة 

   .والزجاج وكقرينه ابن السراج
صلحة طرح نفسه في وكان مع علمه وفضله سخيفًا إذا أراد أن يمضي لم: قال ياقوت

طبق حمال وشده بحبل، وربما كان معه ما ينتقل به من نحو نبٍق وغيره، فيأكل ويرمي 
  .)٧(الناس بالنوى، يتعمد رؤوسهم، وربما بال على رأس الحمال، فإذا قيل له في ذلك اعتذر

  ـارهآث: المبحث الخامس
أنَّه صنَّف عدداً من  فقد ذكروا ،يكاد يجمع المترجمون لمبرمان على مصنفاته

  : وهي كالتالي،الكتب
 .)٨( والصفدي، والقفطي، وياقوت، ذكره النديم. ولم يتمه،شرح كتاب سيبويه - ١

 : ومما نقله منه، وقد أفاد منه أبو سعيد السيرافي كثيراً في شرحه لكتاب سيبويه
أن  (– مفسر كتاب سيبويه –رأيت فيما علقه أبو بكر مبرمان  و  «:قال السيرافي

 و أما التألب فغير ، فاما التولب فمعروف، وولد الحمار مثل التولب،التألب الشجر
  .)٩ ()معروف في ولد الحمار 

                                         
  .٤/١٠٨الوافي بالوفيات :  ينظر)١(
  .١٨/٢٥٥معجم األدباء :  ينظر)٢(
  .١١/٢٥٥المصدر السابق :  ينظر)٣(
  .٧٣طبقات النحويين  :  ينظر)٤(
  .١/١٦٣انباه الرواة :  ينظر)٥(
  .المصدر السابق:  ينظر)٦(
  .١٨/٢٥٤معجم األدباء :  ينظر)٧(
  . ٤/١٠٩، والوافي بالوفيات ١٨/٢٥٧، ومعجم األدباء ٣/١٩٠ة ، وإنباه الروا١/١٧٥الفهرست :  ينظر)٨(
  .٣/٤٦٠شرح السيرافي :  ينظر)٩(



 

 )٣٣٣١(

 – و في كتاب أبي بكر محمد بن علي مبرمان :وقال السيرافي في موضع آخر
 »رباب  « : كما تقول»نُفَاس  « :و من العرب من يقول ( :-هو أشبه بالصواب و
  .)١ ( )»صحفَةٌ وِصحافٌ  « :  كما قالوا»ِبطَاح «  و »بطْحاء  «:واقالو

وقد أفاد منه في كتابه االرتشاف في مسائل  )حواشي مبرمان(ويسميه أبو حيان بـ
  . )٢(عدة 

 ونقل منه ،"أخثاء النَّحوي" ذكره ياقوت في ترجمة . نكت كتاب سيبويه - ٢
  .الكَالمنصا نفيسا في الفرق بين الكَِلِم و

 إال ماذكره أبو بكر ،ولم أجد له ذكرا ( :قال ياقوت في ترجمة أخثاء النحوي
 ، في الفرق بين الكَِّلم والكالم، في الباب من كتابه في نكت كتاب سيبويه،المبرمان

 الذين صحت لهم ، و كان أحد من رأينا من النّحويين: وقال لي الملقب بأخثا:الفق
 مسلّما له ، و كان موصوفا في أول نظره بالبراعة، المازنيالقراءة على أبي عثمان

 فقال عن الحال األولى كالما أنا ، ثم أدركته ِعلّة،الستغراقه الكتاب عن أبي عثمان
 : و هو أن كل ما لُِفظ به ينقسم أقساما ثالثة، و رأيت أبا العباس ثعلبا يروم ذلك،حاكيه

 وألسماء األمكنة واألزمنة التي تقع فيها ، وألسماء المحدثين،قسم منه يكون للحدث
 وما أشبه ، والكالم، واألخذ، و ذلك نحو الضرب، والقتل، وال اسم للجنس فيه،األحداث

 ما هو ؟ فجوابه أن تذكر الحدث المنقضي : فقيل لك، فإذا سئلت عن شيء من هذا.ذلك
 وهو ،يكون حدثا وال ، وال اسم لألحداث فيه، وصنفٌ منه يكون لألجناس،مع الزمان

 ، فجوابه أن تخبر عن صفة الشيء، فإذا سئلت عن ذلك، سفرجلةٌ وسفرجل:كقولك
 ، وصنف آخر يجمع الجنسين، ومركب من كذا، وجسمه كذا، هو الذي لونه كذا:فتقول

 أتمر النخل يتمر : ثم تقول، فهذا من باب سفرجلة وسفَرجل،وذلك نحو تمرة وتمر
 هو : فإذا سئلت عن التمر ؟ فجوابه أن تقول،بارة عن الحدث فهذا إنما هو ع،إتمارا

اإلتمار ؟   وإذا سئلت ما، و من داخله كذا، و من قده كذا،الجسم الذي من صفته كذا
ـِحره و برده  فيتغير من حال كذا  إلى ، وما فيه من البسر،فجوابه أن يمر الزمان ب

 و كذا كلمة و ، إنما تُنِْبئ عن األحداث التي تقع و، ثم يلين فيصير فيه الدبس،حال كذا
لكلم ؟ فالجواب هو الموضوع المتعارف بين  ا ما: فإذا قيل لك، في باب تمرة وتمر،كلم

                                         
  .٤/٣٩٣شرح السيرافي :  ينظر)١(
  .٥/٢٣٢٩، ٩٠٠، ٢/٥٧١، ١/٣٥٧االرتشاف :  ينظر)٢(



– 

  )٣٣٣٢(

 فإن قيل فما الكالم ؟ ، و حرفٌ ، و فعٌل، اسم: وهو الذي يسمونه،الناس فاستعملوه
 ، و إخراجه بالصوت من الفم، هو إجراء هذا الذي يسمونه كَِلما:فجواب ذلك أن نقول

 وضرب، وهل، ، كزيد، والكلم موضوع الكالم الذي يستعمل، فالكالم حدث،فهو حدث
          .)١ () إنما هو ألمر واحد، و الكالم ليس كذلك،وبل، فقد جمع الكلم أمرين

   . )٢( وياقوت، والصفدي، والقفطي، ذكره النديم.شرح شواهد كتاب سيبويه - ٣
 ، والقفطي، والتنوخي،ذكره النديم. ألبي الحسن األخفش،ألوسطـ شرح كتاب ا٤
  .)٣( والصفدي،وياقوت

وفي شرح  ( : فهذا السيوطي يقول، ووصلتنا نقول منه،وقد أفاد منه العلماء
 و ، فإنما جئت باسم الحرف، هل حرف استفهام: إذا قلت: لمبرمان»أوسط األخفش «

   .)٤ ()لم تأت به على موضعه 
 . )٥(ن في النحو ـ التلقي ٥
، )٦( والسيوطي، والقفطي، ذكره النَّديم.ـ كتاب النَّحو المجموع على الِعلَل ٦
 وعند 

  .  )٨( كتاب عِلَل النَّحو: والصفدي،وعند الذهبي. )٧( كتاب المجموع على العِلَل:ياقوت
 . بالزاي.)١٠( المجازي: وعند القفطي. و هو كتاب لطيف.)٩(ـ كتاب المجاري ٧

  .حيفوهو تص

                                         
  .٥/١٨٣معجم األدباء :  ينظر)١(
  . ٤/١٠٩، والوافي بالوفيات ١٨/٢٥٧، ومعجم األدباء ٣/١٩٠، وإنباه الرواة ١/١٧٥الفهرست :  ينظر)٢(
، ومعجـم األدبـاء     ٣/١٩٠، وإنباه الرواة    ٤٩، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي      ١/١٧٥الفهرست  :  ينظر )٣(

  . ٤/١٠٩، والوافي بالوفيات ١٨/٢٥٧
  .١/١١الهمع :  ينظر)٤(
  . ٤/١٠٩بالوفيات ، والوافي ١٨/٢٥٧، ومعجم األدباء ٣/١٩٠، وإنباه الرواة ١/١٧٥الفهرست :  ينظر)٥(
   ٣/١٩٠، وإنباه الرواة ١/١٧٥الفهرست :  ينظر)٦(
    ١٨/٢٥٧معجم األدباء :  ينظر)٧(
  . ٤/١٠٩، والوافي بالوفيات ٧/٢٢٥تاريخ اإلسالم :  ينظر)٨(
  . ٤/١٠٩، والوافي بالوفيات ١٨/٢٥٧، ومعجم األدباء ١/١٧٥الفهرست :  ينظر)٩(
   ٣/١٩٠إنباه الرواة :  ينظر)١٠(



 

 )٣٣٣٣(

 .)١( ذكره ابن هشام في تخليص الشواهد .ـ األمالي ٨
 .ـ كتاب العيون ٩

  .)٢(ــ كتاب صفة شكر المنعم ١٠
  مروياته :ادسالمبحث الس

   روايته لكتاب سيبويه:أولًا 
قرأته : وهي رواية عالية السند أخذها من طريق أبي العباس المبرد، قال المبرد

مي، وأبي عثمان بكر بن بقية المازني، وفي على أبي عمر صالح بن إسحاق الجر
قرأتُ بعضه على الجرمي، وبعضه على المازني، ومنه ما قرأتُ : طريٍق قال المبرد

  .)٣(قرأنا على أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي، عرف باألخفش: عليهما، قاال
جا من نسخة أبي إسحاق الزد عندي أنّه أستفاد كثيراج؛ إذ إنّه الزمه طويلًا وال يبع

  .كما أسلفت
وهي نسخة نفيسة، جعلها أبو سعيد السيرافي نُصب عينيه في شرحه على الكتاب، 

كالم سيبويه في هذا : (وأفاد منها كثيرا في فهم كالم سيبويه، حتى قال في أحد المسائل
 مبرمان، وهو أن والجيد في هذا ما وجدته في نسخة أبي بكٍر..........مختلٌّ، وقد ُأنكر

  ).)٤( ........)فعلت(هذه المصادر جاءت مخالفة لألصل كـ
  روايته لفصيح ثعلب : ثانيا

ـ  مبرمان عن ثعلب ـ رحمه اهللا  وفي رواية:    قال الهروي في إسفار الفصيح
هكذا رأيته في أصل أبي سعيد الذي رواه عن ) والقَرب الليلة التي ترد في يومها الماء(

  .)٥(مبرمان
  روايته لكتاب التّصاريف، ألبي عثمان المازني : ثالثًا     

حدثني به : جاء في فهرسة ابن خير اإلشبيلي وهو يروي سنده لكتاب التّصاريف، قال
ـ،عن الوزير أبي بكر محمد بدالرحمن بن معمر ـ رحمه اهللا أبو عبد اهللا محمد بن ع

                                         
   ١١٣ــــ ١١٢تخليص الشواهد :  ينظر)١(
  . ٤/١٠٩، والوافي بالوفيات ١٨/٢٥٧، ومعجم األدباء ٣/١٩٠، وإنباه الرواة ١/١٧٥الفهرست :  ينظر)٢(
  .٣٠٦برنامج الوادي آشي :  ينظر)٣(
  .قلعجي: ، تحقيق١٣/١٧٩شرح السيرافي :  ينظر)٤(
  .١/٥٠٥إسفار الفصيح :  ينظر)٥(



– 

  )٣٣٣٤(

راهيم التبريزي، عن أبي الحسن علي بن بن هشام المصحفي،عن أبي الحسن علي بن إب
 ،مبرمان النّحوي عن أبي بكٍر محمد بن علي ،عن أبي سعيد السيرافي ،الحسن الربعي

  .)١(عن أبي العباس المبرد، عن أبي عثمان المازني، مؤلّفه ــ رحمه اهللا ــ
   للمازني أيضا ،روايته لكتاب األخبار: رابعا     

: ابن خير اإلشبيلي أيضا وهو يروي سنده لكتاب األخبار للمازني، قالجاء في فهرسة 
حدثني به أبو عبد اهللا محمد بن عبدالرحمن بن معمر، عن أبي بكر المصحفي، عن أبي 
الحسن التبريزي، عن أبي الحسن الربعي، عن أبي سعيد السيرافي، عن أبي بكٍر 

  .)٢(مازني مبرمان، عن أبي العباس المبرد، عن ال

                                         
  .٣١٣ير فهرسة ابن خ:  ينظر)١(
  .٣١٣فهرسة ابن خير :  ينظر)٢(



 

 )٣٣٣٥(

  الفصل الثاني
  آراؤه النَّحوية والصرفية

  : آراؤ النّحوية:المبحث األول
  : الفاء الداخلة على إذا الفجائية:أوالً

  . خرجت فإذا زيد: تقول العرب:صورة المسألة
  فما نوع الفاء الداخلة على إذا ؟ 

  :اختلف النحاة فيها على ثالثة أقوال
 .ألن إذا الفجائية فيها معنى اإلتباع،)١( مذهب المازني وهو،أنها زائدة الزمة - ١

 زي هذا إلى الفارسي٢(وع(، واختاره تلميذه ابن جني )٣(.  
 ا قول المازنيراد لو : يعني.)٤(» إذ ال يجوز حذفها ،وليس بشيء«قال الرضي 

  .كانت زائدة لجاز حذفها
 إلنّها الزمة ال ،انت هنا الزمةوأن الفاء وإن ك « :وأجاب ابن جني عن هذا فقال

  .)٥(» وذلك أن من الزوائد مايلزم البتّة ،يسوغ حذفها
 ،)٦( وهو مذهب الزيادي ،أنّها دخلت على حد دخولها في جواب الشرط - ٢

  .)٨( واختاره أبو البقاء العكبري ،)٧(والزجاج
   وعلل »د ففاس..... .وأما مذهب الزيادي «:ورد هذا المذهب ابن جني فقال

  :بتعليلين
 .أنّك ال تجد في الكالم معنى الشّرط وال الجزاء -  أ

                                         
  . ٣/٣٢٣والخصائص  ، ١/٢٣٢سر الصناعة :   ينظر)١(
  .١/١٦٧والمغني  ، ٧٣الجنى الداني :   ينظر)٢(
  .١/٢٣٢سر الصناعة :   ينظر)٣(
  .١/٢٧٤شرح الكافية :   ينظر)٤(
  .١/٢٣٣سر الصناعة :   ينظر)٥(
  .٣/٣٢٣الخصائص :   ينظر)٦(
  .٣/١٧٨والهمع  ، ٧٣ني الداني الج:   ينظر)٧(
  .٨/٧١والدر المصون  ، ٧/٣٥٤البحر المحيط :   ينظر)٨(



– 

  )٣٣٣٦(

 من معنى اإلتباع عن »إذا « أنّه لو كان فيه معنى الشّرط الستغني بما في   - ب
  .)١(الفاء

 )٣( والرضي،)٢( واختاره ابن جني، وهو مذهب أبي بكر مبرمان،أنّها عاطفة - ٣

  .)٤( وأيده أبو حيان ، والشلوبين الصغير
 أن :واعترض على هذا القول ابن جني في سر الصناعة، ووجه اعتراضه

وحكم المعطوف أن يكون ،»إذا زيد «  جملة فعلية،وما بعدها جملة إسمية »خرجت «
  .)٥(وفق المعطوف عليه

 بأن الجملة اإلسمية المصدرة ،ولكنّه عاد في الخصائص ودفع هذا االعتراض
  .)٦(جملة الفعلية ؛ لقوة شبه الظرف بالفعل بظرف يجوز عطفها على ال

M     Q   P    O  N    M  L  K  ومنه قوله تعالى         J      I  HL )٧(.  
 وال ، ألن الزيادة خالف األصل،ومن هذا يتبين أن مذهب مبرمان هو الراجح

  . وأما العطف فهو الغالب على الفاء،يصار إليها إلّا إذا امتنع غيرها
  : وقوع الماضي خبر لعلَّ:ثانياً
 وَأمِض إلى داره التي شراها لعله ،أريد المضي إلى فالن لعله خال بنفسه: تقول
  .سكن فيها

   الماضيين بعد لعل ؟ »سكن «  و »خال « فما حكم وقوع 
   :اختلف النحاة في هذه المسألة على قولين

ع وقوع الماضي  وهو من، وأبي محمد الحريري)٨(مذهب أبي بكر مبرمان - ١
 :، وعلّل الحريري في درة الغواص للمنع فقال»لعل زيدا قام «  فال يقال ،خبرا للعّل

                                         
  .١/٢٣٤سر الصناعة :   ينظر)١(
  .٣/٣٢٣الخصائص :   ينظر)٢(
  .١/٢٧٤شرح الكافية :   ينظر)٣(
  .٧/٣٢٦التذييل والتكميل  :   ينظر)٤(
  .١/٢٣٥سر الصناعة :   ينظر)٥(
  .٣/٣٢٣الخصائص :   ينظر)٦(
  .١٠ ، ٩آية ،   سورة الطارق )٧(
  .٣/١٢٤١ارتشاف الضرب :  انظر)٨(



 

 )٣٣٣٧(

 ال ، والتوقّع إنّما يكون لما يتجدد ويتولّد، التوقّع لمرجٍو أو مخوٍف»لعّل « ألن معنى 
  .)١( »لما تقضى وتصرم 

 بجواز وقوع :قالوا. )٤(  وابن هشام،)٣( وأبي حيان )٢(مذهب ابن الدهان  - ٢
   .الماضي خبر لعّل

  )٥ (»وال أرى الماضي يمتنع من ذلك « قال ابن الدهان 
  :واستشهد المجوزون بالتالي

 ½ ¼  « Mتعالى كما في قوله ،ثبوت الماضي في خبر ليت وهي بمنزلة لعّل - ١

¾L)٦(  
  .)٨( M "  # $ Lوقوله  )٧( M n o         p L   وقوله 

 اعملوا : فقال،وما يدريك لعّل اهللا اطّلع على أهل بدٍر« : بحديثواستشهدوا  - ٢
 .)٩( »ما شئتم فقد غفرتُ لكم 

 :ومن الشعر قول الشاعر - ٣
  )١٠(ـؤسالَعـلَّ منايـانا تَحولن َأبـ  ياً بعد ِصحٍة         وبدلْتَ قَرحاً داِم

  :وأنشد سيبويه
  )١١(ار الِحمار المقيداـلَعلَّما       َأضاءتْ لَك النَّ      َأِعد نَظراً يا عبد قَيٍس 

                                         
  .٧٠درة الغواص :  انظر)١(
  .١/٣٢الغرة :  انظر)٢(
  .٥/٢٣التذليل والتكميل :  انظر)٣(
  .١/٣١٨مغني اللبيب :  انظر)٤(
  .١/٣٢الغرة :  انظر)٥(
  . في سورة مريم٢٣ من آية )٦(
  . في سورة النبأ٤٠ من آية )٧(
  . في سورة الفجر٢٤ آية  من)٨(
  . ٤٨٩٠ الحديث في صحيح البخاري برقم )٩(
  .١٠٧ البيت المرئ القيس في ديوانه )١٠(
  .١/١٨٠ البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه )١١(



– 

  )٣٣٣٨(

فالجواب أن شبهة المانع أن « وأما حجة الحريري فأجاب عنها ابن هشام بقوله 
 وال فرق على هذا بين كون الماضي معمولًا لها ،لعّل لالستقبال فال تدخل على الماضي

  .)١ (»أو معمولًا لما في حيزها 
  .وعلى هذا فإن الذي يترجح هو القول الثاني

  :"ما زاد إلّا ما نَقَص " الثانية من قولهم " ما  " : مسألة:ثالثاً
  الثّانية ؟ وما " ما " فما نوع ". ما نفع إلّا ما ضر " و"ما زاد إلّا ما نقص  ":تقول
  إعرابها ؟

  :اختلف النّحاة فيها على أربعة أقوال
 وابن ،)٢(نصوبة على االستثناء وهو مذهب سيبويه أنّها مصدرية م - ١
  .)٧( وابن هشام )٦( وأبي حيان ،)٥( وابن مالك )٤( وابن عصفور ،)٣(السراج

 ما : ولذلك شبهه بقولهم، يعني مصدر)٨(» مع الفعل اسم " ما "  و « :قال سيبويه
الضر ل على النّقص وت العامفلو فرغ!  ما أحسن كالمه زيدا :أي! أحسن ما كلم زيدا 

 وجعل أبو حيان . فهذا النّوع ال يجوز فيه عند جميع العرب إلّا النّصب،لم يصح
في لغة تميٍم النّصب األفصح.  

 وأبي على )٩(وهو قول المبرد " زاد " أن المصدر مفعول به حقيقةً لـ  - ٢
ما ضرب إال زيدا " ـ له ك ثم فرغه ، ما زاد شيًئا إال النُّقصان: والتقدير عنده،الشلوبين

  .)١٠( ومقام النفع الضرر ، وكان الذي قام مقام الزيادة النقصان،وجعله متصالً" 
  .ورد هذا بأن الضرر ال نسبة بينه وبين النفع

                                         
   ١/٣١٨مغني اللبيب :  ينظر)١(
  .٢/٣٢٦الكتاب :  ينظر)٢(
  .١/٢٩١األصول :  ينظر)٣(
  .٢/٢٦٧شرح الجمل :  ينظر)٤(
  .٢/٢٨٧شرح التسهيل :  ينظر)٥(
  .٨/٢٢٦التذييل والتكميل :  ينظر)٦(
  .ونقل ابن هشام االتفاق على النصب وليس األمر كذلك كما سيتبين ، ٢/٢٢٩أوضح المسالك :  ينظر)٧(
  .٢/٣٢٦الكتاب :  ينظر)٨(
  .٤/٤١٢المقتضب :  ينظر)٩(
  .٨/٢٢٥التذييل والتكميل :  ينظر)١٠(



 

 )٣٣٣٩(

 وما نفع ، لكن النقصان أمره: أي، خبره محذوف،أن المصدر المقدر مبتدأ - ٣
  .)١(تلميذه أبي سعيد السيرافي  وهذا مذهب مبرمان، و.زيد لكن الضرر شأنه

 على أن . ما فيها أحد إال حمار:ورد بأنّه لو جاز ذلك لجاز عند أهل الحجاز
  .)٢( خبره محذوف ،يكون مبتدأ

٤ -  الطراوة سيبويه في ،)٣( وهذا قول ابِن الطّراوة ،زائدة" ما " أن وخطّأ ابن 
 . وما نفع إال الضرر، النّقص ما زاد إال:مصدرية ؛ ألنّه يكون المعنى" ما"جعل 

 لكن الضرر حصل أو ، وإنّما أراد ما نفع،وأجيب بأن سيبويه لم يرد االتصال
  .)٤( فلم   يجعل الضرر مفرغاً له العامل كما توهمه ابن الطّراوة ،وقع

خَلف ؛ ألن الضرر لم " ما زاد إلّا النّقص "    ورد على ابن الطّراوة بأن قولك 
 وفيه دعوى الزيادة ، كما أن قول ابن الطّراوة لم يثبت له نظير. والنّقص لم يزد،فعين

  .)٥(من غير داعية إلى ذلك 
  .وعلى هذا فالقول الراجح هو القول األول وهو قول عامة النحويين

  : الالم الموطِّئة للقسم: مسألة:رابعاً
 ،أنّها تَوِطئة لذكْر الجواب ك،سميت الموطِّئة للقسم ألنّها يتعقبها جواب القسم

  .)٦(وليست جواباً للقسم، ويسميها بعضهم الم الشّرط ؛ لدخولها على حرف الشّرط
على ثالثة . لَئن زرتني ألزورنّك:واختلف النّحاة في الالم األولى والثانية من قولك

  :أقوال
اهللا إن زرتني و:  والثّانية الم جواب القسم، بمعنى، أن اللّام األولى مؤكدة:أولها
  .  وهذا مذهب جمهور البصريين.ألزورنّك

 إال ، والثانية مؤكدة، ويصلح أن تكون األولى جواباً:وقال علي بن عيسى الرماني
  .)٧(أن األولى أحقّ بالتأكيد ؛ ألنّه يجوز طرحها وال يجوز طرح الثانية

                                         
  .٣/٧٢شرح السيرافي :  ينظر)١(
  .٨/٢٢٥التذييل والتكميل :  ينظر)٢(
  .٣/١٥١٢ارتشاف الضرب :  ينظر)٣(
  .٨/٢٢٥التذييل والتكميل : ينظر)٤(
  .المصدر نفسه:  ينظر)٥(
   .٤١ - ٤٠ / ٩شرح ابن يعيش :  ينظر)٦(
  . رسالة العريفي١٠٧١شرح كتاب سيبويه للرماني  :  ينظر)٧(



– 

  )٣٣٤٠(

 وهذا مذهب .نّك واهللا إن زرتني واهللا ألزور: بمعنى. على تقدير قسمين:ثانيها
 ،نقله عنه تلميذه أبو سعيد السيرافي وغلّطه فيه ؛ ألن الشرط وحده ال يفيد.  مبرمان

  .وهذا يرجع إلى معنى التّوكيد
 واهللا إن : بتقدير، والثانية الم جواب القسم، الالم األولى خلف من القسم:ثالثها

  .زرتني ألزورنّك
 إنّك إنّما تحلف على فعلك : فيقول،م قسموكان الزجاج يضعف أن تكون األولى ال

  .)١(وإنّما دخلت إعالماً أن الجملة بكاملها معقودة بالقسم. ال على فعل غيرك
  : في قول الفرزدق)ال أشتم( إعراب :مسألة:خامسا

  اِئما ومقـاِمألم ترني عـاهـدتُ ربي وإنّني        لَـبين ِرتـاٍج قـ
كالِمعلى حلْفٍَة ال أشِْتم ورز ا ِمن ِفيا        وال خاِرجلمسم ره٢( الد(  

  :في بيتي الفرزدق على أقوال" ال أشتم " اختلف النّحويون في إعراب 
" ال أشتم" ما ذهب إليه سيبويه وأبو علي الفارسي وأكثر النّحويين من أن :أولها
حلفت بعهد :، كأنّه قال"اهدتع"متعلّق بــ"على حلْفة"، و"عاهدت" لــ)٣(جواب قسم

هما " ال يخرج"و"ال أشتم" فــ،اهللا ال أشتم الدهر مسلما وال يخرج من ِفي زور كالم
  .جواب قسم فيما يستقبل من األوقات

، "عاهدتُ"،والعامل )٤( أنّه حالمن عيسى بن عمر والفراء  إليهذهب ما :الثاني
     .ارجا من ِفي زور كالمعاهدت ربي ال شاتما أحدا وال خ:والمعنى

ألم :، كأنّه قال)٥("ترني"مفعول ثاٍن لــ " ال أشتم"ما ذهب مبرمان من أن :الثالث
  .ترني ال شاتما مسلما وال خارجا من ِفي زور كالم

واألول أظهر وهو قول سيبويه؛ ألن الثّاني إذا جعلتَه حالًا كان :قال ابن الحاجب
ن أنّه عاهد على ما ذكره من نفي الشتم المحلوف عليه غيرمذكوٍر، وغرضه أن يبي 

                                         
   .١٦٨ / ٤التخمير :  ينظر)١(
  .وال خاِرجا من ِفي سوء كالِم:، وفيه٧٦٩ان الفرزدقديو:  ينظر)٢(
، وشرح شواهد الرضي ٣/٦٢، والحجة ٩١٥، والبصريات٥/٢١٢،وشرح السيرافي ٣٤٦ / ١الكتاب :  ينظر)٣(

  ٤/٢٨٨على الشافية 
  ٣/٢٠٨، ومعاني الفراء ٣٤٦ / ١الكتاب :  ينظر)٤(
  .٥/٢١٢شرح السيرافي :  ينظر)٥(



 

 )٣٣٤١(

 أنا اآلن :ونفي قول الزور، وال يستقيم هذا المعنى إذا جعل حالًا؛ألن المعنى حينئٍذ أي
      .)١(على هذه الحالة، فيجوز أن تكون المعاهدة عليه وعلى ضده وعلى غيرهما

" عاهدت"ما يعجبني هذا؛ ألن :رافي، وقالوأما قول مبرمان فقد رده أبو سعيد السي
على "، وأجود منه أن يكون "عاهدت"في موضع المفعول الثاني، فقد تم المفعوالن بـ

يعمل عمل " حلْفة"على أن حلفت ال شاتما وال خارجا، والمصدر وهو :، كأنّه قال"حلْفٍة
  .)٢(الفعل

  " لدى"أمكن في التّصرف من " عند ":سادسا
  :من وجهين) لدى(أمكن من ) عند( هشام في المغني على أن نص ابن
هذا القول عندي صواب، وعند : أنّها تكون ظرفًا لألعيان والمعاني، تقول:أحدهما
  .لدي صواب: وال تقول: ، قال ابن الشجري)لدى(ويمتنع ذلك في . فالن علْم به

وابن الشجري في ، )٣(وذهب إلى هذا أبو بكر مبرمان في حواشيه على الكتاب
  .)٤(أماليه

ا، وال تقول. عندي ماٌل: أنّك تقول: والثانيماٌل:وإن كان المال غائب إلّا إذا . لدي
  .)٥(كان حاضرا 

، وأبو محمد )٧(، وأبو هالل العسكري)٦(وذهب إلى هذا أبو سعيد السيرافي
٨(الحريري(وابن الشجري ،)١١(شام ، واختاره ابن ه)١٠(، وابن أبي الربيع)٩(.  

                                         
   .٣٣٣ / ١في شرح المفصل  اإليضاح :  ينظر)١(
   .٢١٢ / ٥شرح السيرافي :  ينظر)٢(
  .٢/٤٤٨المغني :  ينظر)٣(
  .١/٣٤١أمالي ابن الشجري :  ينظر)٤(
، فأوقعوها علـى مـا      )عند(، وذلك أن العرب توسعت في استعمال      )لدن(دون  ) عند( وهذه هي علة إعراب      )٥(

  ٢١٢/ ١قاله السيرافي في شرحه .بحضرتك وما يبعد
  .١/٢١٢شرح السيرافي :  ينظر)٦(
  .٢٤٦الفروق اللغوية :  ينظر)٧(
  .٦٦درة الغواص :  ينظر)٨(
  .١/٣٤١أمالي ابن الشجري :  ينظر)٩(
  .١/٤٩٧البسيط :  ينظر)١٠(
  .٢/٤٤٩المغني :  ينظر)١١(



– 

  )٣٣٤٢(

 ومنع أن ،غائبا كان أو حاضرا.  ماٌل)١(لدني: وأجاز أبو العالء المعري أن يقال
  .)٢(فرقٌ في جميع أحوالها) لدن(و) عند(يكون بين 

وقول : وقال ابن هشام. )٣(وقول أبي هالل أثبت، وقد قاله غيره: قال ابن الشجري
 ٤(ـ أولىغيره ـ أي غير المعري(.  

           آراؤه الصرفية: المبحث الثاني
  :)٥( تحقير ِعثْول:أوالً

  :اختلف النحاة في تحقير ِعثْول على قولين
 ، وحكاه عن الخليل، وهذا مذهب سيبويه، عثْيل أو عثْييل:ـ أنه يحقر على١

  .)٦( هو قول العرب :وقال سيبويه
ـ    ،)٨( واألخفـش الـصغير      ،)٧(وهو مذهب أبي سعيد السيرافي        ،)٩(اد   وابـن ولّ

 ١٠(والرماني(، و الرضي )١٢( وأبو حيان ،)١١(.  
 وإنّما صارت الواو تثبت في ، وعثاِويل، عثاِول: ألنّك لو جمعت قلت:قال سيبويه

الجمع والتّحقير ؛ ألنّهم إنّما جاءوا بهذه الواو لتلحق بناتُ الثّالثة باألربعة ؛ فصارت 
  .)١٣( » وأثبتوا ما هو بمنزلة الشين ،باء فحذفوا ما هو بمنزلة ال،عندهم كشين ِقرشب

                                         
  ٤/١٥٩شرح ابن يعيش .بمعنى واحد) لدى ولدن ()١(
  .١/٣٤٢أمالي ابن الشجري :  ينظر)٢(
  .مصدر السابقال:  ينظر)٣(
  .٢/٤٤٩المغني :  ينظر)٤(
  .٥/١٧٥٨الصحاح . أي فَدم مسترٍخ: رجل ِعثْول:   قال الجوهري)٥(
  .٤/١٧٨شرح السيرافي :   ينظر)٦(
  .٣/٤٣٠الكتاب :   ينظر)٧(
  .١/٢١٤الممتع :   ينظر)٨(
  .٢١٩االنتصار :   ينظر)٩(
  .بي رسالة الحر١٨٧شرح كتاب سيبويه للرماني :   ينظر)١٠(
  .١/١٧١شرح الشافية :   ينظر)١١(
  .٣٥٧-١/٣٥٦ارتشاف الضرب :   ينظر)١٢(
  .٣/٤٣٠الكتاب :   ينظر)١٣(



 

 )٣٣٤٣(

 وحكاه عن أبي )١(ـرد  وهو مذهب أبي العبـاس المب، عثَيلٌّ:ـ أنه يحقر على٢
 ٢(عثمان  المازني(، اججوهو اختيار أبي بكر مبرمان ونسبه إلى أبي اسحاق الز )٣(. 
أحقُّ عندنا بالطرح ؛  والواو ، الواو وإحدى الالمين:ألن فيه زائدتين« قال المبرد 

 وهما جميعا إللحاق عثل ، والالم مضاعفة من األصول،ألنّها من حروف الزيادة
  .)٤ (»بِجردحل 

 وتابعه مبرمان في حواشيه على كتاب ،)٥(وغلَّط المبرد سيبويه في مسائل الغلط
  .)٦(»ُأصيم : مثل تصغير، عثَيلُّ: وهذا قول أبي إسحاق، حذف الواو أجود:سيبويه وقال

؛ ألنّه ذا نقض لرده عليه في مقْعنِْسس وه: وقال،وقد رد ابن والد قول المبرد هذا
 إن الراء في : وهو يقول،جعل الميم أولى بالحذف من السين ؛ ألن السين عنده ملحقة

)حمر(  وفي ،)م مِحمار(:ِميريحال في ، موكذلك الد  ) ملميم أولى فهو يجعل ا) مقد
) ِعثْول (  ويجعل الحرف المضاعف من ،بأن تبقى في الكلمة من الحرف المضاعف

 فقد وجب على هذا أن تكون الميم أولى بأن تبقى ؛ ،أولى بأن يبقى من الحرف الملحق
؛  فينبغي أن يحذف الملحق للميم، ويحذف الملحق للمضاعف،ألنّها قد يحذف المضاعف
  .منه لىألنّه يحذف لها ما هو أو

 إنّما يحذف أيهما ، فليس األمر كذلك، إنّه مخير في حذف أيهما شاء:وأما قوله
 أما إذا كانت إحداهما أولى باألخرى أبقينا ، كزيادة قلنسوة،شاء إذا استوت الزيادتان

 فتكون التي توجب المعنى ،التي هي أولى، كزيادة توجب في الكلمة معنى آخر للحشو
  .)٧ ( والتي للحشو أولى باإللقاء،ءأولى باإلبقا

  : وذلك للتالي،والراجح في المسألة قول سيبويه

                                         
  .٢/٢٤٧المقتضب :   ينظر)١(
  . ٢/٩٢٢والنكت  ، ٤/١٧٨شرح السيرافي :   ينظر)٢(
  .١/٣٥٧ارتشاف الضرب :   ينظر)٣(
  .٢/٢٤٧المقتضب :   ينظر)٤(
ولكن المبرد رجع ، عرضها ورد عليها ابن والد في كتابه االنتصار      ، سيبويه    هي مسائل غلَّط المبرد فيها        )٥(

    ١/٢٠٦الخصائص ". هذا شيء رأيناه في أيام الحداثة فأما اآلن فال : " عنها فيما بعد وقال
  .١/٣٥٧ارتشاف الضرب :   ينظر)٦(
  .٢١٩االنتصار :   ينظر)٧(



– 

  )٣٣٤٤(

ومن أكبر حجٍة  « : قال أبو سعيد السيرافي،ألنّه مسموع عن العرب - ١
 وأن قول المبرد مخالفٌ ،)١( » وال يجوز خالفها ،لسيبويه حكايته أن ذلك قول العرب

   .)٢(لقول العرب كما قال أبو حيان 
 مع أن قياس المبرد أيضاً صحيح، وقد ،ن سماع سيبويه يعضده القياسأ - ٢

 .)٣(رجع إليه سيبويه في تحقير عفَنْجج 
 .)٤(أن المبرد جوز قول سيبويه  - ٣
  : مسألة حذف الياء من محيي:انـياًث

  .)٥( محِوي : وإن شئت قلت، محيي: وتقول في اإلضافة إلى مِحي:قال سيبويه
   نظير ، َأموي و َأميي: كما قلت،وهذا أجود الوجهين: أبو عمر الجرميوقال 

   .)٦(األول 
ياء ؛ ) محيي (  سألت أبا العباس هل يجوز أن يحذف من :وقال أبو بكر مبرمان

 والالم تعتّل كما تعتّل في . ال ؛ ألن محيي جاء على ِفعله:الجتماع الياءات ؟ قال
 ، محوي: ومن قال.ختيار عندي محيي ؛ ألنّي ال أجمع حذفًا بعد حذف اال: قال.الفعل

هيمي٧( انتهى . وهذا هو الذي ذكر سيبويه،يجب عليه م(.  
الذي ) محيي( يريد أن الياء في »والالم تعتّل كما تعتّل في الفعل « وقول مبرمان 

سكان في المضارع، والقلب ألفًا هو اسم الفاعل تُعّل بحذفها ؛ ألنّها تُعّل في الفعل باإل
                   . فاإلعالل في الفعل سبب اإلعالل في المشتق وإن اختلف نوع اإلعالل،في الماضي
 فلو ، أن الياء الخامسة قد حذفت: معناه»ألنّي ال أجمع حذفًا بعد حذف « وقوله 

 إعالل ، على الكلمة إعاللين لجمعوا، محوي: فقالوا،حذفت الثالثة وقلبت الرابعة واواً
  . وهذا إجحاف بالكلمة،حذٍف وإعالل قلب

                                         
  .٤/١٧٨شرح السيرافي :   ينظر)١(
  .١/٣٥٧رتشاف الضرب ا:   ينظر)٢(
  .٣/٣٢٩الكتاب :   ينظر)٣(
  .٢/٢٤٧المقتضب :   ينظر)٤(
  . ٣/٣٧٣الكتاب :   ينظر)٥(
  .٤/٣١٥وشرح األشموني  ، ١/٢٣٣وشرح الشافية للرضي  ، ٤/١٢٣شرح السيرافي :   ينظر)٦(
  .٦٠٦ – ٢/٦٠٥ارتشاف الضرب :   ينظر)٧(



 

 )٣٣٤٥(

؛ ألنّه متى ما عدم السماع لمبرد واختاره مبرمان هو األجودوهذا الذي ذهب إليه ا
   . وأخذ به وال نحذف إال بدليل،عن العرب عدل إلى القياس

فالذي  « :ي شرحه قال ف.وما اختاره مبرمان هو اختيار أبي سعيد السيرافي أيضاً
أن ال ) مهييم (  فكما أوجب سيبويه في ، محوي بحذف إحدى ياءي مِحي فيختل:يقول

 وهو ، فكذلك ال نختار ما يلزم فيه حذفان،يحذف األخيرة ؛ لئال يلزم حذفٌ آخر
ِويح١(م(.  

  : مسألة النّسب إلى ماال يعقل:ثالثاً
كما . م، سواء كان المنسوب علم عاقل أوالإذا سألت بمن عن عاقل ينسب إليه عل

آلبكري أو القرشي، : آلمني، بمعنى: جاز لك أن تقول. لقيت زيداً وركبت أعوج: تقول
تأتي عن مكان المنسوب إليه العاقل، وتدخل عليه األلف والالم، ألن صفة العلم المنسوبة 

 واألكثر األشهر »من « إلى شيء البد فيها من األلف والالم، ثم تلحق ياء النسب آخر 
  .)٢(آلمني بالمد أو التسهيل : إدخال همزة االستفهام على األلف والالم، فتقول

عن العاقل وعن غيره ؟ أو ) من (ي السؤال بـوالخالف الذي وقع بين النُّحاة ف
  عن غير العاقل ؟) ما(عن العاقل و

نسب إلى بلد أو صفة أو  آلمني ؟ في السؤال عن : فتقول،فمذهب سيبويه اإلطالق
  .)٣( واختاره الزجاج ،قبيلة أو أب

الظاهر عموم النّسب بآلمني العاقل وغيره ؛ ألن األكثر : )٤(وقال أبو العال إدريس 
 وصار آلمني يحتمل النّسب لمن يعقل ولما ، فغلّبوا العاقل،أن يكون لمن يعقل) من(في 

  .)٥(ال يعقل 
  .)٦(سؤال عن األب أو القبيلة وخص السيرافي آلمني بال

                                         
  .٤/١٢٣شرح السيرافي :   ينظر)١(
  .٣/٨٠رح الكافية للرضي ش:   ينظر)٢(
  .٣/٢٦٥والمساعد  ، ٢/٤١٥الكتاب :   ينظر)٣(
  . ه٦٤٧توفي سنة . نحوي أديب مقرئ،   هو إدريس بن محمد بن موسى األنصاري القرطبي )٤(

  .١/٤٣٦بغية الوعاة : تنظر ترجمته في
  .٢/٦٩١ارتشاف الضرب :   ينظر)٥(
  .٣/١٨٠شرح السيرافي :   ينظر)٦(



– 

  )٣٣٤٦(

 : إذا قال لك رجٌل:سألت أبا العباس يعني المبرد « :وذكر أبو بكر مبرمان قال
 الظريفي أم : كأنّي قلت، آلمني: قال أقول. وأردتَ أن تسأله عن صفته،رأيت زيداً

له عن  فأردت أن تسأ، رأيتُ الجمل:العالمي ؟ أم الصائغي ؟ أم البزازي ؟ فإذا قال
 . وال يحسن بأي ؛ ألن أيا اختصاص، أقول الماني والماوي:صفته كيف تقول ؟ قال

  .)١( »عموم   وأنت تسأله عن
 وهذا تفريع من أبي العباس :ورأي المبرد وتلميذه مبرمان رده السيرافي وقال

  .)٢(وقياس 
ع منهم ما ذكره  والصحيح ما أطلقه سيبويه ولم يسم:قال ابن عقيل في المساعد

  .)٣( وإنما قال قياساً ،المبرد
 ، قياساً، فقد أجازه األخفش على وفق آلمني.»وال يحسن بأي « وأما قول المبرد 

ورد هذا القول الرضي . )٤( فيصلح للمنسوب إلى العاقل وإلى غيره ،آآليي: فيقال
   .؛ لعدم السماع ؛ والستثقال الياءات)٥(ومنعه 

  :)٦(لة زيادة همزة ِغرِقئ مسأ:رابعاً
ــي   ــزة ف ــادة الهم ــى زي ــئ «ذهــب إل ــراء » ِغرِق ــحاق ،)٧(الف ــو إس  وأب

ــاج ــان،)٨(الزج ــري ،)٩( ومبرم ــصور األزه ــو من ــاء  ،)١٠( وأب ــر العلم  وأكث
ــا  ــى زيادته ــا    )١١(عل ــى زيادته ــاع عل ــصغاني اإلجم ــل ال ــل نق .  )١٢( ؛ ب

                                         
  .مصدر السابقال:   ينظر)١(
  .المصدر السابق:   ينظر)٢(
  .٣/٢٦٥المساعد :   ينظر)٣(
  . ٣/٨١شرح الكافية للرضي :  ينظر)٤(
  .المصدر السابق:   ينظر)٥(
  . »غَرقأ« الصحاح : ينظر.  قشر البيض الذي تحت القَيض:  الِغرِقئ)٦(
  . »غَرقأ« الصحاح :  ينظر)٧(
   .٤٤٣ / ٢معاني الزجاج :  ينظر)٨(
   .١٠٦ / ١سر الصناعة :  ينظر)٩(
  .»ضهى « تهذيب اللغة : ينظر) ١٠(
  . »غرق« ، واللسان ٦١٠أدب الكاتب :  ينظر)١١(
  . »غرقأ« التكملة :  ينظر)١٢(



 

 )٣٣٤٧(

ــادة وعجيــب أن يــضعها الجــوهري فــي بــاب الهمــزة مــع نــصه علــى ز  ي
  .» غرق « وعدم التّعرض لها في ،)١(همزتها

 ونُقل عن أبي ، ونفي زيادتها من طريق القياس،)٢(وذهب ابن جني إلى أصالتها
   . غَرقََأِت البيضة:زيد عن العرب أنّها قالت

  .)٣( وهذا قاطع:وقال ابن جني
ألدلة  واالشتقاق من أولى ا، ما ذهب إليه الجمهور ؛ بدليل االشتقاق:والصواب

ائد من األصليلبيان الز.  
 ، وتَمسكن، تَمنْدل:فهو محجوج بقولهم.  غَرقَأِت البيضة:وأما قول العرب

  .)٤(  فقد نطقت العرب بالميم وهي زائدة.وتَمدرع
  :» إذن « مسألة الوقوف على :خامساً

   :على قولين » إذن «اختلف النّحويون في الوقوف على 
 وهو اختيار ابن ،)٥(  وهو مذهب الجمهور.باأللف) إذًا (  الوقوف على -  ١

 ثم ُألحق النّون ، ِلما يستقبل، إذا:» إذن « وعلّل لذلك بأن أصل ،فرخان في المستوفى
 وعلى هذا يصح وجه الوقف عليها ،» يومئٍذ «ِعوضاً عن المضاف إليه كما في 

  .)٦(باأللف
 : ؛ وعلّتهم)٧(مازني والمبرد ومبرمان وهو مذهب ال، الوقوف عليها بالنّون-  ٢

 أشتهي أن أكوي يد من :وكان المبرد يتعصب لهذا ويقول » لن «أنّها حرف بمنزلة 
  .)٨(وال يدخل التنوين في الحروف » أن ولن «يكتب إذًا باأللف ؛ ألنها مثل 

                                         
  . »غرقأ« الصحاح :  ينظر)١(
   .١٠٦ / ١سر الصناعة :  ينظر)٢(
   .١٠٦ / ١سر الصناعة :  ينظر)٣(
   .٢٤٢ / ١الممتع في التصريف :  ينظر)٤(
   .٣٦٥الجنى الداني :  ينظر)٥(
  .٢١٠المستوفى البن فرخان :  ينظر)٦(
   .٦١٩ / ٢التصريح :  ينظر)٧(
   .٣٦٦الجنى الداني :  ينظر)٨(



– 

  )٣٣٤٨(

  ثبت المراجع
 محمد . د: تحقيق،افي صنعة أبي سعيد الحسن بن عبداهللا السير،أخبار النحويين البصريين

 . ه١٤٠٥ ،١ : ط، دار االعتصام،إبراهيم البنا
 تحقيق، ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي،ارتشاف الضرب من لسان العرب :   

  . هـ١٤١٨ الطبعة األولى ، القاهرة، مكتبة الخانجي،رجب عثمان محمد. د
 سعيد قشاش، أحمد . د: دراسة وتحقيق، صنعة أبي سهل محمد الهروي،إسفار الفصيح

 . ه١٤٢٠ الطبعة األولى، ،طبعة الجامعة اإلسالمية
 تحقيق، لعبد الباقي بن عبد المجيد اليماني،إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين : 

  . هـ١٤٠٦ ، الطبعة األولى، شركة الطباعة العربية السعودية،عبد المجيد دياب.د
 الطبعة السابعة ، لبنان ـــماليين، بيروتاألعالم، لخير الدين الزركلي، دار العلم لل 

 . م٢٠٠٧ ،عشر
 بن محمد العلوي المعروف بابن الشجري، تحقيق د:أمالي ابن الشجري، لهبة اهللا بن علي .

   .ه١٤٢٧محمود الطناحي،مكتبة الخانجي،القاهرة، الطبعة الثانية 
 محمد أبو : تحقيق،القفطي للوزير جمال الدين علي بن يوسف ،إنباه الرواة على أنباه النحاة 

  .م١٩٥٠،مصورة من الطبعة األولى، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية،الفضل إبراهيم
 دتحقيق دراسة و، ألبي العباس أحمد بن محمد بن ولّاد،االنتصار لسيبويه على المبر:              

 .ه١٤١٦طبعة األولى  ال،ـ لبنان بيروت ، مؤسسة الرسالة، زهير عبد المحسن سلطان.د
 موسى العليلي، .د: اإليضاح في شرح المفصل، ألبي عمرو عثمان بن الحاجب، تحقيق

  ١٩٧٦طبعة المجمع العلمي الكردي، بغداد، الطبعة األولى 
 عادل أحمد عبد الجواد : تحقيق الشيخ، ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسي،البحر المحيط 

 . هـ١٤١٣ لبنان، الطبعة األولى، –روت  دار الكتب العلمية، بي،وزمالئه
 محمد محفوظ، دار الغرب : برنامج الوادي آشي، لمحمد بن جابر الوادي آشي، تحقيق

  ١٩٨٢اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة 
 دار ،عياد الثبيتي.د: البسيط في شرح جمل الزجاجي، البن أبي الربيع األشبيلي، تحقيق 

   ١٤٠٧بعة األولى الغرب اإلسالمي، بيروت،  الط
  ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

  . المكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم:تحقيق



 

 )٣٣٤٩(

 تحقيق، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، تراجم أئمة النحو واللغةالبلغة في  :
  . ه١٤٢١ ، الطبعة األولى،دمشق ، دار سعد الدين،محمد المصري

 عبدالفتاح الحلو. د: تحقيق، للقاضي المفضل بن محمد بن مسعد،تاريخ العلماء النحويين، 
 . ه١٤١٢ ، الطبعة الثانية، القاهرة،دار هجر

 تحقيق، ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسي،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل :          
 . هـ١٤١٨ الطبعة األولى ، دمشق،ر القلم دا،حسن هنداوي. د
 الدار العربية ،محسن غياض. د: تحقيق، البن قاضي شهبه،تراجم طبقات النحاة 

  . ه١٤٢٨ ، الطبعة األولى، لبنان،للموسوعات
 فخر الدين قباوه .  د: تحقيق، للحسن بن قاسم المرادي،الجنى الداني في حروف المعاني

 . هـ١٤١٣ الطبعة األولى ، لبنان– بيروت ،العلمية دار الكتب ،محمد نديم فاضلو
 نظيف محرم :حاشية على شرح بانت سعاد البن هشام، لعبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق

  ه١٤٠٠خوجه، دار النشر فرانتس شتاينر بفيسبادن،
 محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة :الخصائص، ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق 

  . م١٩٩٩ الطبعة الرابعة ،بللكتا
 د بن يوسف المعروف بالسمين الحلبـي      ـ لحم ،صون في علوم الكتاب المكنون    ـر الم الد، 

 . هـ١٤٢٤ الطبعة الثانية ، دمشق، دار القلم،أحمد محمد الخراط.  د:تحقيق

 علي عبد اهللا بن.  د: تحقيق، ألبي محمد القاسم بن علي الحريري،ة الغواص في أوهام الخواصدر 
  . هـ١٤١٧ الطبعة األولى ، مكة المكرمة، مكتبة الفيصلية،الحسيني

 بيروت ، دار الجيل، حنَّا الفاخوري والدكتور وفاء الباني: تحقيق،ديوان امرئ القيس 
  . م٢٠٠٥

 إحسان .  د: تحقيق، لمحمد بن عبد المنعم الحميري،الروض المعطار في خبر األقطار
  . م١٩٨٠ الطبعة الثانية ، لبنان–روت  بي، مؤسسة ناصر للثقافة،عباس

   المكتبـة  ، أحمـد فريـد أحمـد   : تحقيق، ألبي الفتح عثمان بن جني    ،سر صناعة اإلعراب 
  . القاهرة،التوفيقية

  محمـد أحمـد الـدالي      : تحقيـق  ، لإلمام علم الدين السخاوي    ،عادة وسفير اإلفادة  سفر الس ، 
 . هـ١٤٠٣مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 



– 

  )٣٣٥٠(

 ألبي الفالح عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي،ات الذهب في أخبار من ذهبشذر ، 
 الطبعة األولى ، لبنان– بيروت ، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا:تحقيق
 . هـ١٤١٩

 إبراهيم محمد . د:شرح المفصل، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي، تحقيق
  .ه١٤٣٤،دمشق، الطبعة األولىعبداهللا، دار سعدالدين

 يوسف حسن عمر: من عمل، لمحمد بن الحسن االستراباذي،شرح الرضي على الكافية ، 
  .منشورات جامعة قاريونس

 محمد نور : تحقيق، لرضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي،شرح شافية ابن الحاجب 
  .طبعة األولى ال، لبنان– بيروت ، دار إحياء التراث العربي،الحسن وزمالئه

 أحمد حسن مهدي : تحقيق، ألبي سعيد الحسن بن عبد اهللا السيرافي،شرح كتاب سيبويه 
 . هـ١٤٢٩ مكة المكرمة، الطبعة األولى ، مكتبة عباس أحمد الباز،وعلي سيد علي

   عبد المعطي أمين   . د : تحقيق ، ألبي سعيد الحسن بن عبد اهللا السيرافي       ،شرح كتاب سيبويه
الطبعة األولىالقاهرة ،القدسشركة ، قلعجي ،.   

 بن عتيق أحمد . د: تحقيق،عيسى الرمانيبن علي  ألبي الحسن ،شرح كتاب سيبويه
 .الحربي، رسالة دكتوراه، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 سيف بن عبدالرحمن .د:  تحقيق، ألبي الحسن علي بن عيسى الرماني،شرح كتاب سيبويه
     . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةوراه،رسالة دكتالعريفي، 

      عبـد  : أبي أحمد الحسن العـسكري،تحقيق : تأليف،شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف 
  . ه١٣٨٣ ،١ : ط، مطبعة مصطفى الحلبي،العزيز أحمد

     لـصدر األفاضـل القاسـم بـن الحـسين          )التخميـر (شرح المفصل في صنعة اإلعراب،
 عبدالرحمن بن عثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األولـى          .د: الخوارزمي، تحقيق 

 ه١٤٢١
  الشيخ محمد فؤاد عبد     : ترتيب ، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري       ،صحيح البخاري 

الطبعـة   ،مـصر  –القـاهرة  ، شـركة مكتبـة ألفـا للتجـارة والتوزيـع          : الناشر ،الباقي
  .هـ١٤٢٩األولى



 

 )٣٣٥١(

   بكي       أل ،طبقات الشافية الكبرىمـصطفى عبـد    :  تحقيق ،بي نصر عبد الوهاب بن علي الس
ــا ــد عط ــادر أحم ــة،الق ــب العلمي ــروت ، دار الكت ــان– بي ــى ، لبن ــة األول    الطبع

 . هـ١٤٢٠
 المنجدصالح الدين.  د: تحقيق، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي،في خبر من غبر العبر ، 

 . م١٩٨٤ الطبعة الثانية ،مطبعة حكومة الكويت
 دار حسام الدين القدسي، :  تحقيق، ألبي هالل الحسن بن عبداهللا العسكري،ق اللغويةفروال

 . الكتب العلمية، بيروت
  فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف،ألبي

  .  فرنشكه قداره زيدين، دار اآلفاق الجديدة، بيروت:بكر محمد بن خير األشبيلي،عناية
 الطبعة ، لبنان– بيروت ، دار الكتب العلمية، عبد السالم  هارون: تحقيق، لسيبويه،الكتاب 

 . هـ١٤٠٨الثالثة 
  ،كتاب الصناعتين، ألبي هالل الحسن بن عبداهللا العسكري،دار الكتب العلمية، بيروت

 .ه١٤٠٩الطبعة الثانية 
 ٩٧مي،جامعة الكويت،عددالمجلة العربية للعلوم اإلنسانية،إصدارات مجلس النشر العل   
 خليل : وضع حواشيه، ألبي محمد عبد اهللا بن أسعد اليمني،مرآة الجنان وعبرة اليقظان 

  . هـ١٤١٧ الطبعة األولى ، لبنان– بيروت ، دار الكتب العلمية،المنصور
  الطبعـة الثالثـة  ، دار الفكـر ، ألبي عبد اهللا ياقوت بن عبـد اهللا الحمـوي          ،معجم األدباء                   

  .هـ ١٤٠٠
 فريد عبد العزيز الجندي: تحقيق، ألبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي،معجم البلدان ، 

  . هـ١٤١٠ الطبعة األولى ، لبنان– بيروت ،دار الكتب العلمية
 الة،معجم المؤلفينلبنان– بيروت ، دار إحياء التراث العربي، لعمر رضا كح . 
 ب، ألبي منصور الجوأحمد محمد شاكر، مطبعة دار الكتب : اليقي، تحقيق وشرحالمعر

    .ه١٣٦١المصرية، الطبعة األولى 
 عالم ، محمد عبد الخالق عضيمة: تحقيق، ألبي العباس محمد ين يزيد المبرد،المقتضب 

  .الكتب



– 

  )٣٣٥٢(

 المعروف باألعلم ، ألبي الحجاج يوسف بن سليمان،النكت في تفسير كتاب سيبويه 
 ، منشورات معهد المخطوطات العربية، زهير عبد المحسن سلطان: تحقيق،الشمنتري

  . هـ١٤٠٧ الطبعة األولى ، الكويت،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
 عبد العال .  د: تحقيق، لإلمام جالل الدين السيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

  . هـ١٤٢١ ، القاهرة، عالم الكتب،سالم مكرم
 محمد بن الحسين و محمد : تحقيق، لصالح الدين خليل بن ايبك الصفدي،بالوفيات فياوال 

 إصدار المعهد األلماني لألبحاث الشرقية في بيروت ، سفين ديدرينغ: باعتناء،بن عبد اهللا
  .ه١٤٢٩ بيروت ،بالتعاون مع جمعية المستشرقين األلمان

  
  



 

 )٣٣٥٣(

  
  
  

  
  

  
  

  لرحيمبسم اهللا الرحمن ا
  أما بعد.. الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

، وهي من القواعد ذات التطبيق      )الضرر يدفَع بقدر اإلمكان   (فهذا بحث حول قاعدة     
  .، وعلى غيرها)١(المتنوع والمهم، حتى استُدّل بها على بعض المسائل الحديثية

  : جعلتُ هذا البحث في ثالثة مباحث وستة مطالب ، وخاتمة وقد
  وجود القاعدة: المبحث األول

 .ألفاظ القاعدة التي وردت بها في كتب القواعد الفقهية:المطلب األول-
 .من ذكر هذه القاعدة من العلماء: المطلب الثاني-

  تعريف القاعدة: المبحث الثاني 
 .معنى القاعدة: المطلب األول-
 .دليل هذه القاعدة: مطلب الثانيال-

  استعماالت القاعدة: المبحث الثالث
 .فروع القاعدة وأمثلتها: المطلب األول-
 .الصور المستثناة من هذه القاعدة: المطلب الثاني-
 .الخاتمة

 .فهرس المصادر والمراجع
 فأسأل اهللا أن ينفع بهذا البحث وأن يبارك في الجهد، وصلى اهللا وسلم علـى نبينـا               

  ..محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
                                         

على أنه إنما يجوز القدح في الرجل إذا احتيج إلى الرواية عنـه،          ) ٤٥٨علوم الحديث ص    (استدل بها ابن الصالح في      ) ١(
تـراجم بـذكر معايـب      وقد شغف المتأخرون في ال    : (وعلى أنه ال يجوز القدح في الراوي بشيئين إذا حصل بواحد، ثم قال            

  ).الشخص وإن لم يكن من أهل الرواية

 
 

 
   كلية التربية - األستاذ المساعد في قسم الدراسات اإلسالمية 

  جامعة الملك سعود
 



– 

  )٣٣٥٤(

  وجود القاعدة :المبحث األول
  .ألفاظ القاعدة التي وردت بها في كتب القواعد الفقهية:  المطلب األول

وردت هذه القاعدة التي هي مدار البحث في العديد ِمن كُتُِب علماِء الفقه، والقواعد               
حد، والنتيجة المقصودة منها في جميع      الفقهية بعدِة صيٍغ وبألفاٍظ متنوعة، لكن معناها وا       

  ..ومن هذه األلفاظ التي وردت بها هذه القاعدة. الكتب متفقة
 ١(الضرر يدفع بقدر اإلمكان(. 
 ٢(الضرر يزال بقدر اإلمكان(. 
 ٣(الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة(. 
 ٤(الضرر مدفوع في الشرع(. 
 ٥(ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها(. 
 ٦(رة أو حاجة يقدر بقدرها ويزول بزوالهاما أحل لضرو(. 
 ٧(إذا وجب مخالفة أصٍل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن(. 
           ًما ثبت على خالف الدليل للحاجة قـد يتقيـد بقـدرها، وقـد يـصير أصـال

 .)٨(مستقالً
 .وغير ذلك من األلفاظ

                                         
، ٣١، مجلة األحكام العدلية المـادة       ٨٩، األشباه والنظائر البن نجيم ص     ١/٢١٢األشباه والنظائر للسيوطي    ) ١(

  .١٥٣شرح القواعد لعلي الزرقا ص 
  .٨٨عبداهللا العجالن ص . القواعد الكبرى د) ٢(
المبـسوط  (وذكرها أيضاً السرخسي فـي  ). ١/٥٨٦ب الاللي في سلك االمالي ترتي(هذا لفظ ناظر زاده في  ) ٣(
  .في باب مسح الخفين) ١/١٨٣البحر الرائق (، وابن نجيم في )٣/١١٧
  .٦/٢٥٦موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ) ٤(
  .١/٢١٢، األشباه والنظائر للسيوطي ٢/٣٢٠المنثور في القواعد للزركشي ) ٥(
  .٢/١٤١ للعز بن عبد السالم قواعد األحكام) ٦(
  .٢/٥٠٢القواعد للمقري ) ٧(
، وابن الوكيل )١/١٩٢مختصر من قواعد العالئي وكالم اإلسنوي  (ذكرها بهذا اللفظ ابن خطيب الدهشة في        ) ٨(

  ).٢/٣٧٢األشباه والنظائر (في كتابه 



 

 )٣٣٥٥(

 بـصورة مـن     وهناك قواعد قريبةُ المعنى من هذه القاعدة، وإن كانـت مختـصةً           
: فقـال ) األشـباه والنظـائر   (من ذلك ما ذكره العالمة ابن نجيم الحنفي في          .. صورها

  .)١() " ما جاز لعذر بطل بزواله: (يقرب من هذه القاعدة: تذنييب"
  .)٢()األشباه والنظائر(ومثله قال العالمة السيوطي في 

 ألنه إذا زال العذر     )الضرر يدفع بقدر اإلمكان   : (ومعنى هذه القاعدة مقارب لقاعدة    
 .فإنه يلزم عدم االستمرار بالترخُِّص بفعل الشيء الذي تزال به

 .من ذكر هذه القاعدة من العلماء:  المطلب الثاني
، فإن الضرر يزال ويـدفع بالقـدر        )الضرر يزال (هذه القاعدةُ قيد للقاعدة الكبرى      

  .الذي يتحقق به رفع ا لضرر، دون الزيادة على ذلك
موجودةٌ في جل كتب القواعد الفقهية، وذكرها       ) الضرر يدفع بقدر اإلمكان   (اعدة  وق

علماء المذاهِب الفقهية األربعة جميعاً، وهذا يدلنا على أهمية هذه القاعدة فـي التخـريج        
على سبيل المثـال دون  –فِممن ذكرها من العلماء ممن كتب في القواعد الفقهية  .. الفقهي

  :)٣(-الحصر
  :-رحمهم اهللا تعالى– مذهب الفقهاء الحنفية على/ ١
  .٨٦األشباه والنظائر، البن نجيم ص  .أ 
  .١/٥٨٦ترتيب الآللي في سلك األمالي، لناظر زاده   .ب 
  .١/٣٤، وشرحها درر الحكام لعلي حيدر ٣١مجلة األحكام العدلية مادة   . ج 
 .١٥٣شرح القواعد الفقهية، لعلي الزرقا ص   . د 
  .٦٥د، للشيخ أبي بكر المال اإلحسائي صزواهر القالئد على مهمات القواع  . ه 

  :-رحمهم اهللا تعالى–على مذهب الفقهاء المالكية / ٢
 .٢/٥٠٢القواعد للمقري   .أ 
  .١/١٤١قواعد األحكام للعز بن عبد السالم   .ب 

                                         
  .٨٦األشباه والنظائر البن نجيم ص) ١(
  .١/٢١٢األشباه والنظائر للسيوطي ) ٢(
وسيأتي في المراجع كتب أخرى ذكرت هذه القاعدة غير من ذكروا هنا ألن المقصود التمثيل فقط دون التتبع ) ٣(

  .لجميع من ذكر هذه القاعدة



– 

  )٣٣٥٦(

  :-رحمهم اهللا تعالى–على مذهب الفقهاء الشافعية / ٣
 .٢/١٥٧قواعد األحكام للعز بن عبد السالم   .أ 
  .٢/٣٢٠ للزركشي المنثور في القواعد  .ب 
 .١/٢١٢األشباه والنظائر للسيوطي   . ج 
 .٢/٣٧٢األشباه والنظائر، البن الوكيل   . د 
 .١/٤٥األشباه والنظائر البن السبكي   . ه 
  .١/١٩٢مختصر من قواعد العالئي وكالم اإلسنوي، البن خطيب الدهشة   . و 
  .١١٩األقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية لألهدل ص   . ز 
  .٣٦شيخ عبد اهللا اللحجي الحضرمي صإيضاح القواعد الفقهية ال  . ح 

  :-رحمهم اهللا تعالى–على مذهب الفقهاء الحنابلة / ٤
 .٢١/٤٣٥مجموع فتاوى ابن تيمية   .أ 
 .٢٥القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي ص   .ب 
 كالهما للشيخ محمـد  ١٥/٣٧، والشرح الممتع ٤٠منظومة القواعد الفقهية ص      . ج 

 .ابن عثيمين
  .٢٧٢برى لصالح السدالن ص القواعد الفقهية الك  . د 



 

 )٣٣٥٧(

  تعريف القاعدة:  المبحث الثاني
  ).الضرر يدفع بقدر اإلمكان(معنى قاعدة :المطلب األول

البد أوالً من بيـان  ) الضرر يدفع بقدر اإلمكان(قبل بيان المعنى الفقهي لهذه لقاعدة      
ـ              ا شـرحه   وشرح مكوناتها التي تكونت منها، ثم بعد ذلك نذكر معناها الفقهي حسب م

  :العلماء رحمهم اهللا تعالى
  :؛ منها)١(تأتي في اللغة على عدة معاني) ضرر(مادة : )الضرر(معنى / ١

القوة ولذا سمي الكفيف ضريراً ألنه يقوى بنفـِسه         : والمعنى الثاني . اجتماع الشيء 
  .على اإلعاقة

ـ           : والمعنى الثالث  : )٢(وهريوهو األنسب هنا أن الضرر ِخالفُ النفـع؛ قـال الج
  ).وقد ضره وضاره بمعنى واحد، واالسم الضرر. الضر خالف النفع(

بلوغ الشخص حداً إن لم يتنَـاول       : (في االصطالح الفقهي هو   ) بالضرورة(والمراد  
  .)٣()الممنوع هلك، أو قارب

وصول الشخص إلى حالة بحيث لو لم يأخذ        : ( وهي) الحاجة(وأقلَّ من الضرورة    
  .)٤()ك الممنوع لم يهل

والمراد بالرفع هنا   .  الرفع في اللغة ِضد الوضع، ورفَعه فارتفع       ):يرفَع(ومعنى  / ٢
  .)٥(اإلزالة بعد الوجود للضرر

الزاي والواو والالم أصـل   : ()٦( أي ينحى ويبعد قال ابن فارس      ):يزال(ومعنى  / ٣
  ).واحد يدل على تنحي الشيء عن مكَانه

  ).الضرر يزال بقدر اإلمكان: (عدة جاءت بلفظوذلك أن هذه القا

                                         
  .٢/٧٧، القاموس المحيط ٣/٣٦٠مقاييس اللغة، البن فارس ) ١(
  .٢/٧١٩الصحاح للجوهري ) ٢(
. ٣٦واعد الفقهية الشيخ عبـد اهللا اللحجـي الحـضرمي ص      ، إيضاح الق  ١/٢١٢األشباه والنظائر للسيوطي    ) ٣(

  .٦٦زواهر القالئد على مهمات القواعد لإلحسائي ص
. ٣٦، إيضاح القواعد الفقهية الشيخ عبـد اهللا اللحجـي الحـضرمي ص        ١/٢١٢األشباه والنظائر للسيوطي    ) ٤(

  .٦٦زواهر القالئد على مهمات القواعد لإلحسائي ص
  .١/١٠٥ختار الصحاح ، م٨/١٢٩لسان العرب ) ٥(
  .٣/٣٨معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ٦(



– 

  )٣٣٥٨(

مأخوذ من إمكان الشيء أي استطاعته والقدرة عليـه، فمـن      ): اإلمكان(ومعنى  / ٤
  .)١(استطاع شيئاً وقدر عليه فقد أمكن منه

  : المعنى االصطالحي للقاعدة* 
الـضرر يـدفع بقـدر      : (، أو بلفظها اآلخـر    )الضرورة تقدر بقدرها  (هذه القاعدة   

والتي هي أحد القواعـد الفقهيـة       ) الضرر يزال (مرتبطةٌ بالقاعدِة األم الكُبرى     ) مكاناإل
ـُعتبر مقيدةً للقاعدة الكبرى فالضرر يزال، ولكـن إنمـا   . الكبرى الخَمس  وهذه القاعدة ت

  .يزال بقدر اإلمكان
ـ               وذلك أن الضرر باعتباره مفسدة فإنه يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفع ه

والشَّرع اعتنى بإزالة المفاسـد أشـد مـن         . قبل وقوعه؛ ألن بقاء الضرر إبقاء للمفسدة      
  .اعتنائه بفعل المصالح

وهذه القاعدة تقرر أصالً مهماً وهو أن دفع الـضرر ورفعـه إنمـا يكـون بقـدر       
، فيكتفي المضطر فـي     )٢(اإلمكان، فإن أمكن إزالته بالكلية وجب، و إال فبالقدر الممكن         

ارتكاب المحظور الشرعي على القدر الالزم لدفع الضرر عنـه، دون أن يـسترسل أن           
  ).٣(يتوسع

أيضاً فالضرورة تقدر بقدرها فما زاد عن الضرورة فباٍق على الحظر والمنـع، وال   
، فيقتصر فيما يباح تناوله على قدر ما تزول بـه الـضرورة       )٤(يجوز التعدي في تناوله   

  .)٥(فقط في الصور والحاالت
الضرر يدفع بقدر اإلمكان، فإن أمكن دفعه بالكلية فبهـا،          : (قال الشيخ أحمد الزرقا   

وأمـا إذا لـم يمكـن دفـع     ... و إال فبقدر ما يمكن، فإن كان مما يقابل بعوٍض جبر به         
  ).٦)(الضرر بالكلية وال جبره فإنه يترك على حاله

                                         
  .١٣/٤١٣لسان العرب البن منظور ) ١(
  .٦/٢٥٩محمد صدقي البورنو . موسوعة القواعد الفقهية د: انظر) ٢(
  .٧٦محمد بن حسين الجيزاني ص . حقيقة الضرورة الشرعية، د: انظر) ٣(
  .٦٥يخ أبي بكر المال اإلحسائي صزواهر القالئد على مهمات القواعد، للش) ٤(
  .١/٢١مجلة األحكام العدلية مع شرحها درر الحكام لعلي حيدر ) ٥(
  .٢٠٧شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص) ٦(



 

 )٣٣٥٩(

  :وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اهللا تعالى
  )بقدِر ما تحتاجه الضرورة    كل محضور مع الضرورةو(
أي فال يزاد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجـب الكـف              (

  ).١)(عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة
) الضرر يـدفع بقـدر اإلمكـان   (ويالحظ هنا أن العلماء عندما شرحوا هذه القاعدة    

وهاتان القاعـدتان  ) الضرورة تقدر بقدر اإلمكان(ها قاعدة أخرى تقاربها وهي  ذكروا مع 
تتعلق بإزالـة الـضرر إذا      ) الضرر يدفع بقدر اإلمكان   (فالقاعدة األولى   . بينهما تقارب 

  .وقع إما بالكلية إن أمكن أو بعضه إن لم يمكن إزالة الكل
أو بقدرها فإنها تتعلق بمـا      ) نالضرورة تقدر بقدر اإلمكا   (وأما القاعدة الثانية وهي     

تدعو إليه الضرورة من المحظورات وإنما يرخص منها بالقدر الذي تندفع به الضرورة             
فحسب، فإذا اضطر إنسان إلى محظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بـل يقتـصر        
منه على درء ما تندفع به الضرورة فقط، وال يجوز االسترسال فمتى زال الضرر عـاد     

  ).٢(رالمحظو
فأما في اللفظ في األلفاظ فيهمـا       . وهاتان القاعدتان بينهما تداخل في اللفظ، والمعنى      

وأما في المعنى فإن القاعدة األولى تتعلق بإزالـة الـضرر، والثـاني يتعلـق               . متقاربة
  ).٣(بارتكاب المحظور إلزالة الضرر وهذان المعنيان متقاربان

ألمثلة على هاتين القاعدتين معاً، كمـا سـأذكر      لذا فإنني إن شاء اُهللا تعالى سأذكر ا       
  .الدليل لهما معاً من أجل التمييز بينهما

  دليل هذه القاعدة: المطلب الثاني 
القواعد الفقهية تستند في صياغتها إلى دليل شرعي، وهذا الدليل يكون إما نقلياً، أو              

. لي هو الكتـاب، والـسنة     فدليل النق . وقد دلَّ على هذه القاعدة دليل نقلي وعقلي       . عقلياً
  .)٤(والدليل العقلي يشمل القياس، واالستدالل، واالستصالح

                                         
  .٢٥القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي ص ) ١(
  .٨٠عبد اهللا العجالن ص . القواعد الكبرى في الفقه اإلسالمي د) ٢(
  .٨٠عبد اهللا العجالن ص .  القواعد الكبرى في الفقه اإلسالمي د)٣(
  .٧٧محمد الروكي ص. كتاب نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاء د: انظر) ٤(



– 

  )٣٣٦٠(

العديد ِمن األدلة من كتاب     ) الضرر يدفع بقدر اإلمكان   (دلَّ على هذه القاعدة الفقهية      
  :اهللا عز وجل

  حولَيِنَأوالَدهن يرِضعن والْواِلداتُ{:  لهذه القاعدة قول اهللا تعالى:الدليل األول
 تُكَلَّفُ الَ ِبالْمعروِف ِرزقُهن وِكسوتُهن لَه الْمولُوِد وعلَى الرضاعةَ يِتم َأن َأراد ِلمن كَاِملَيِن

ا ِإالَّ نَفْسهعسةٌ الَ واِلدو آرا تُضلَِدهالَ ِبوو لُودوم لَِدِه لَّهلَى ِبوعاِرِث وِمثُْل الْو ١(}ذَِلك(.  
أن اهللا تعالى بين أن المرأة الوالدة يجب أن يزال عنها الضرر بقدر : ووجه الداللة

  .)٢(اإلمكان وذلك بأن يدفع المولود له أجرة الرضاعة لألم
 فَِإن لَدو يكُن لَّهن لَّم ِإن َأزواجكُم تَرك ما ِنصفُ ولَكُم{:  قول اهللا تعالى:الدليل الثاني

كَان نلَه لَدو فَلَكُم عبالر كْنا تَرِد ِمن ِممعٍة بِصيو وِصينا يِبه َأو نلَهٍن ويد عبا الرِمم 
كْتُمِإن تَر كُن لَّمي فَِإن لَّكُم لَدو كَان لَكُم لَدو نفَلَه نا الثُّمن ِممكْتُم متَر عٍة ِدبِصيو ونتُوص 

 السدس منْهما فَِلكُلِّ واِحٍد ُأخْتٌ َأو َأخٌ ولَه امرَأةٌ َأو كَالَلَةً يورثُ كَان رجٌل وِإن ديٍن َأو ِبها
 مضآر غَير ديٍن وِبهآ َأ يوصى وِصيٍة بعِد ِمن الثُّلُِث ِفي شُركَاء ذَِلك فَهم ِمن َأكْثَر كَانُواْ فَِإن

  .)٣(}حِليم اللَِّه واللَّه عِليم من وِصيةً
أن اهللا اشترط أن ال تضر الوصية بالورثـة، وال شـك أن الـنقص            : ووجه الداللة 

وارد على الورثة بسبب الوصية مطلقاً، لكن الشارع قيدها بالثلث من باب إزالة الضرر              
  .قدر اإلمكان

 أنه كانت له نخٌل فـي حـائط          عن سمرة بن جندب      :الث من السنة  والدليل الث 
  ار قال ومع الرجل أهلُهـدخُُل إلـى نخِلـِه فيتـأذى     : قال. رجٍل ِمن األنصفكان سمرةُ ي

األنصاري به ويشقُّ عليه، فطلب إلى سمرة أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن ينَاِقلَه، فـأبى      
   فأتى النبي    فذكر ذلك له، ف     طلب إليه النبي          أن يبيعه فأبى، فطلب إليـه أن يناقلـه 
، فقـال   )أنت مـضار  : (، ولك كذا وكذا أمراً رغبة فيه فأبى، فقال        )فهبه له : (فأبى، قال 

  .)٤()اذهب فاقلع نخلَه: ( لألنصاريرسول اهللا 

                                         
  .٢٣٣سورة البقرة آية ) ١(
  .٨٣العجالن ص . القواعد الكبرى في الفقه اإلسالمي د) ٢(
  .٢٣١سورة البقرة آية ) ٣(
  .٤/٥٠و داود في السنن، كتاب األقضية، أبواب القضاء، رواه أب) ٤(



 

 )٣٣٦١(

 حاول أن يزيل الضرر بالبيع أو المناقلـة فـأبى فـأمر           أن النبي   : ووجه الداللة 
 يحـاول أن يزيـل الـضرر بقـدر       بإزالة الضرر بقلع النخل، فكان النبي        النبي

  .اإلمكان فلم ينتقل لألعلى حتى امتنع األسهل
) الضرورة تقدر بقـدر اإلمكـان     (وأما القاعدة المشابهة لها وهي القاعدة الفقهية        * 

  :فدلَّ عليها العديد ِمن األدلة من كتاب اهللا عز وجل
 اللَِّه علَيِه اسم ذُِكر ِمما تَْأكُلُواْ َأالَّ لَكُم وما{:  القاعدة قول اهللا تعالى لهذه:الدليل األول

قَدَل لَكُم وا فَصم مرح كُملَيا ِإالَّ عم تُمطُِررِه اضفما زاد عن قدر الضرورة يعتبر )١(}ِإلَي ،
  .غير مضطر إليه فال يباح

 علَى محرما ِإلَي ُأوِحي ما َأِجد ِفي الَّ قُل{: عدة قول اهللا تعالى لهذه القا:الدليل الثاني
 ِلغَيِر ُأِهلَّ َأو ِفسقًا ِرجس فَِإنَّه ِخنِزيٍر لَحم َأو مسفُوحا دما َأو يكُون ميتَةً َأن ِإالَّ يطْعمه طَاِعٍم
 ِإنَّمـا { : ، وقال سـبحانه )٢(}رِحيم غَفُور فَِإن ربك عاٍد والَ ٍغبا غَير اضطُر فَمِن اللَِّه ِبِه
مرح كُملَيتَةَ عيالْم مالْدو ملَحآ ُأِهلَّ الْخَنِزيِر ومِر وِن اللَِّه ِبِه ِلغَيفَم طُراض راٍغ غَيالَ باٍد وع 

غَفُور اللَّه فَِإن  ِحيمفاهللا عز وجل أباح األكل من الميتة عند االضطرار بـشرط  ، )٣(}ر
  .عدم التعدي في األكل على القدر الذي تندفع به الضرورة

يأكل على قدر سد الرمق وبـه       ): (أحكام القرآن (قال أبو بكر ابن العربي في كتابه        
  .)٤ ()قال ابن حبيب وابن الماجشون؛ ألن اإلباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة

معناه غير طالب شراً وال متجاوز حداً فأما قولـه          } غير باٍغ وال عاد   {: (قال أيضاً و
غير طالب شرا فيدخل تحته كل خارج على اإلمام وقاطع للطريق وما في معناه وأمـا                

  .)٥()غير متجاوز حدا فمعناه غير متجاوز حد الضرورة إلى حد االختيار

                                         
  .١١٩سورة األنعام، آية رقم ) ١(
  .١٤٥سورة األنعام، آية ) ٢(
  .١١٥سورة النحل، آية رقم ) ٣(
  .١/٨٢أحكام القرآن البن العربي ) ٤(
  .١/٨٥أحكام القرآن البن العربي ) ٥(



– 

  )٣٣٦٢(

  استعماالت القاعدة :المبحث الثالث
  .فروع القاعدة وأمثلتها: طلب األولالم

يتخرج على هذه القاعدة العديد من المسائل الفقهية والفروع، وهـي كثيـرة جـداً،           
ومنتشرةٌ في جميع أبواِب الفقه اإلسالمي، حتى ال يكاد يخلو باب من تفريع على هـذه                

  .. ولكثرة هذه التفريعات فإنه يعسر حصرها. القاعدة
ية هذه القاعدة وكثرة استعمال العلماء لها، وتخـريجهم الفـروع      وهذا يدلُّ على أهم   

  .الفقهية عليها
  :فمن األمثلة التي ذكرها الفقهاء لهذه القاعدة

                 من آخر شيئاً له مثل وهو مـا يـسميه الفقهـاء ب إنسانبـالمثلي (إذا غص (
جد المثل  فإنه يلزم الغاصب أن يرد مثَل الشيء المغصوب، فإن لم يو          . واستهلكه وتلف 

 .)١(فيجب عليه رد قيمته دفعاً للضرر عن المغصوب بقدر اإلمكان
     أو يعتدي عليه وأمكنـه أن  . إذا خشي ولي اليتيم على مال اليتيم من ظالٍم يأخذُه

يدفع ظلمه ببعض المال فإنه يجوز الدفع من مال اليتيم؛ وقاية لباقي مال اليتيم؛ وهـذا                
 . فذهاب بعض المال أولى من ذهابه كله)دفع الضرر بقدر اإلمكان(من باب 

 فإن حق الشُّفعة شُرع من أجل دفع الضرر المتوقع عـن الـشريك أو              . الشفعة
فإذا طلب الشفيع الشُّفعة وأشهد عليـه،  ). دفع الضرر بقدر اإلمكان(الجار فهو من باب   

: هـاء ثم شغله أمر عن تقرير شفعته ولم يسقطها، فكم يستمر حقه في الشفعة ؟ قال الفق               
 .)٢(إنه يقدر بشهر حتى ال يتضرر المشتري أكثر من ذلك

    وإن كان فيه ضرر عليه إال أنه أولى ِمـن إضـاعة         . كذلك الحجر على السفيه
 .)٣(السفيه لماله كله

 ومن األمثلة أيضاً وجوب العقوبات لقمع اإلجرام وصيانة األمن. 

                                         
  .٦/٢٥٩اعد الفقهية للبورنو ، موسوعة القو٨٩األشباه والنظائر البن نجيم ص ) ١(
  .٦/٢٥٩، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ٨٩األشباه والنظائر البن نجيم ص ) ٢(
، موسوعة القواعـد الفقهيـة للبورنـو        ٨٩، األشباه والنظائر البن نجيم ص       ٧١شرح المجلة لألتاسي ص     ) ٣(
٦/٢٥٩.  



 

 )٣٣٦٣(

            ُن لم يعفمن األوليـاء ال يـزال      ومشروعية الدية عند عفو أولياء الدم، فإنه م
ضرره بالكلية إال بقتل القاتل، ولكن لما كان القتل غير ممكن بعد عفو بعـض أوليـاء                 

 .)١(الدم فإن ضرر من لم يعف يزال بقدر اإلمكان بالدية
        ىالغمس(أن اليمين الكاذبة وهي التي تُسم ال تباح مطلقاً ال للـضرورة  ) اليمين

لة الضرر بغيرها فيزال الضرر بالتعريض النـدفاعها        وال لغيرها، وذلك ألنه يمكن إزا     
 .)٢(بالتعريض

فإنها أيـضاً   ) الضرورة تقدر بقدرها  : (وأما الفروع التي تتخرج على القاعدة الثانية      
  ..كثيرة جداً، ومنها على سبيل المثال ال الحصر

                    ،أن المضطر إلى أكل الميتة فإنه ال يأكل منهـا إال قـدر مـا يـسد الرمـق  
ع من األكل منها؛ إال إذا كانت بين يديه مسافة بعيدة ال يقطعها إال بالشبع فـال                 وال يشب 

 .)٣(بأس
        رح في أحد أعضاء الوضوء أو الغـسل، ولـم يكـن علـىأن الشخص إذا ج

 .)٤(الجرح جبيرة أو غطاء طبي كالشاش ونحوه، فإنه يغسل باقي العضو دون الجرح
    اش الطبي، والجبس عند الكـسر      وهي ما يوضع على الجرح كالش     (أن الجبيرة

يجب أن ال تستر من العضو الصحيح إال بقدر ما ال بد منـه، وإال فإنهـا                 ) ونحو ذلك 
 .)٥(تزال عند الوضوء والغسل

                أن التيمم يجب لكل صالة، ولوقت كُلِّ صالة، وال يـصلى الفـرض بـالتيمم
در بقدرها، فال يتـيمم   للنافلة؛ ألن التيمم طهارة ضرورية، والحكم المقدر بالضرورة مق        

 .)٦(قبل الوقت وال تبقى الطهارة بعدها

                                         
  .٨٨العجالن ص . القواعد الكبرى في الفقه اإلسالمي د) ١(
  .٦٥لى مهمات القواعد لإلحسائي ص زواهر القالئد ع) ٢(
، إيضاح القواعد الفقهية الشيخ عبـد اهللا اللحجـي          ١١٩األقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية لألهدل ص        ) ٣(

  .٦٦زواهر القالئد على مهمات القواعد لإلحسائي ص. ٣٦الحضرمي ص
انظر أحكام [ؤكل من الميتة ذكر ذلك العلماء عند تفسير اآلية وهذه المسألة فيها خالف فقهي في حد األكل الذي ي     

  ].١/٩٤، أحكام القرآن للجصاص ١/٨٤القرآن البن العربي 
  .١/١٩٧البحر الرائق البن نجيم ) ٤(
  .٦٦زواهر القالئد على مهمات القواعد لإلحسائي ص ) ٥(
  .٢١/٤٣٥مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٦(



– 

  )٣٣٦٤(

              أن المعتكف يجوز له الخروج من معتكَِفه للطهارة وإزالة النجاسـة، ولكـن ال
 .)١(يمكث بعد ذلك وقتاً طويالً؛ ألن الضرورة تقدر بقدرها

            ال يـصلح لـك  : (أن من استشير في خاطـب واكتفـى بـالتعريض كقولـه (  
 .)٢(صريح ألنها غيبةلم يعدل إلى الت

                أنه يجوز النظر للمرأة من أجل الخطبة أو التطبيب أو الشهادة، وال يجوز لـه
 .)٣(النظر فوق الحاجة ألن الضرورة تقدر بقدرها

                أنه يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، ولكن ال يجوز أخذه لبيعه لمن يعلـف
 .)٤(البهائم
           فـإن  . وقع وحده في الطعام أو الشراب     يعفى عن ميتة ما ال نفس له سائلة إذا

ر٥(طُرح في األكل أو الشرب ض(. 
 ٦(أن المجنون ال يجوز تزويجه أكثر من واحدة الندفاع الحاجة بها(. 
      ن جاز له اقتناء الكلب لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الـذي يـصادأن م

 .)٧(به أو يكفي للحراسة
 ٨(قدر الحاجةأن الطبيب إنما ينظر من العورة ب(.  

ولهذه القاعدة العديد من التطبيقات المعاصرة، وقد اخترتُ عدداً من التطبيقات التي            
  .ذكرها عدد من المجامع العلمية المشهور، مع التعليق على بعضها

  :ومن التطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة

                                         
  .٢/٣٢٥، البحر الرائق البن نجيم ٣/١١٧رخسي المبسوط للس) ١(
  .٣٦إيضاح القواعد الفقهية الشيخ عبد اهللا اللحجي الحضرمي ص)٢(
  .٦/١٨تبيين الحقائق للزيلعي ) ٣(
  .١١٩األقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية لألهدل ص ) ٤(
لفقهية الـشيخ عبـد اهللا اللحجـي      ، إيضاح القواعد ا   ١١٩األقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية لألهدل ص        )٥(

  . ٣٦الحضرمي ص
  .١١٩األقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية لألهدل ص )٦(
، إيضاح القواعد الفقهية الـشيخ عبـد اهللا اللحجـي         ١١٩األقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية لألهدل ص        )٧(

  .٣٦الحضرمي ص
  .٦٥زواهر القالئد على مهمات القواعد لإلحسائي ص ) ٨(



 

 )٣٣٦٥(

             فـي  جواز أخذ األعضاء كالعيون وغيرها من الموتى ألجل نفعه األحياء، جاء
ويجب أن يعلم أن إباحة نزع هـذه العيـون لهـذا       : (أبحاث هيئة كبار العلماء ما نصه     

الغرض مقيدة بقدر ما تستدعيه الضرورة ؛ لما تقرر شرعا أن ما أبيح للضرورة يقدر               
فيجوز شرعا، بل قد يتعين نزع عيون بعض المـوتى لهـذا الغـرض              ... بقدرها فقط 

الضرورة، ويعلم أنه ال يجوز أن يكون ذلك بقـانون          العلمي اإلنساني بقدر ما تستدعيه      
فـضالً عـن أنـه ال تقتـضيه         -عام يخضع له جميع الموتى على السواء ؛ ألن ذلك           

 مفض إلى مفسدة عامة ال وزن بجانبهـا لمـصلحة عـالج             -الضرورة كما هو ظاهر   
م مريض أو مرضى، مظهرها ثورة أولياء الموتى وأهليهم إذا أريد انتزاع عيون موتاه            

قهرا ثورة جامحة عامة، فيجب أن يقتصر في ذلك على عيون بعـض المـوتى ممـن     
ليس لهم أولياء وال يعرف لهم أهل، ومن الجناة الذين يحكم عليهم باإلعدام قـصاصا،               

 .)١()والتحديد بهذا واف بالغرض دون اعتراض أحد أو مساس بحقه
              جواز تشريح الجثث للحاجة إلى ذلك، ويقتصر على قدر الحاجة جاء في قرار

 هــ  ١٤٠٨) ١/١٠ (٤٨: المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي رقم       
بناء على الضرورات التي دعت     : (، ما مضمونه  )تشريح جثث الموتى  (بشأن موضوع   

ح مصلحة تربو على مفسدة انتهـاك       إلى تشريح جثث الموتى، والتي يصير بها التشري       
قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسـالمي مـا           . كرامة اإلنسان الميت  

  :يلي
  :يجوز تشريح جثث الموتى، ألحد األغراض التالية: أوالً
التحقيق في دعوى جنائية، لمعرفة أسباب المـوت، أو الجريمـة المرتكبـة،             ) أ  ( 

 القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هـو الـسبيل            وذلك عندما يشْكل على   
  .لمعرفة هذه األسباب

التحقق من األمراض التي تستدعي التشريح، ليتخذ على ضوئه االحتياطـات           ) ب(
  .الواقية، والعالجات المناسبة لتلك األمراض

  .تعليم الطب وتعلمه، كما هو الحال في كليات الطب) ج(

                                         
  .٢/٦٩أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة ) ١(



– 

  )٣٣٦٦(

  :ح لغرض التعليم تراعى القيود التاليةفي التشري: ثانيا
إذا كانت الجثة لشخص معلوم، يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتـشريح               ) أ(

جثته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، وال ينبغي تشريح جثة معصوم الـدم إال عنـد                 
  .الضرورة

  .موتىيجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة، كيال يعبث بجثث ال) ب(
  ).جثث النساء ال يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات، إال إذا لم يوجدن) ج(
               في مسألة نزع الملكية الخاصة ألجل المصلحة العامة جاء في قـرار مجمـع

 هـ مـا    ١٤٠٨في  ) ٤/٤ ( ٢٩: الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي رقم      
حة العامة إال بمراعاة الـضوابط والـشروط        ال يجوز نزع ملكية العقار للمصل     : (نصه

  :الشرعية التالية
 أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما ال يقـل                -١

  .عن ثمن المثل
  . أن يكون نازعة ولي األمر أو نائبه في ذلك المجال-٢
جة عامة   أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حا            -٣

  .تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور
 أن ال يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفـه فـي االسـتثمار العـام أو                  -٤

  .الخاص، وأال يعجل نزع ملكيته قبل األوان
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم فـي األرض،               

  .)ى عنها ورسولهومن الغصوب التي نهى اهللا تعال
    فتاوى دار اإلفتاء المصرية   (جاء في ( هما نص) :    تعقيم المرأة كالخصاء للرجل

.. وبهذا يكون ربط المبايض حراماً كما قاله جمهور الفقهـاء         .. فى الحكم وهو الحرمة   
ال يصح أن يلجأ إليه إال عند الضرورة القصوى كتحقق الوراثة لمرض خبيـث أعيـا                

 ).رة تقدر بقدرهاالطب عالجه، والضرو
             ذهب المجلس األوروبي لإلفتاء إلى جواز التعامل ببعض المعـامالت الماليـة

 مـا  ٢/٤المحرمة ألجل قاعدة الضرورة، ولكن بقدر الحاجة، حيث جاء فـي القـرار     
نظـر  : حكم شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بالد اإلسالم          : (نصه

ها البلوى في أوروبا وفي بالد الغـرب كلهـا، وهـي    المجلس في القضية التي عمت ب  



 

 )٣٣٦٧(

والمجلـس فـي    ..  قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية        
ضوء األدلة والقواعد واالعتبارات الشرعية، ال يرى بأسـاً مـن اللجـوء إلـى هـذه       

ـ               رته، الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لـسكناه هـو وأس
بشرط أال يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه األساسي، وأال يكون عنـده       
من فائض المال ما يمكّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس فـي فتـواه           

 :على مرتكزين أساسيين
وإذا كـان المجلـس قـد       ).. الضرورات تبيح المحظورات  (قاعدة  : المرتكز األول 

 قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فإنه لم ينس القاعـدة   اعتمد على 
األخرى الضابطة والمكملة لها، وهي أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فلم يجز تملـك      

  ).والمسكن وال شك ضرورة للفرد المسلم ولألسرة المسلمة. البيوت للتجارة ونحوها
فتاء األوربي قد ال يسلّم من جهة تحقق وجود         وهذا الرأي الذي ذهب إليه مجلس اإل      

  .االضرار لتملك البيت، فإنه يندفع باإليجار ونحوه
  .الصور المستثناة من هذه القاعدة:  المطلب الثاني

ذكر الفقهاء رحمهم اهللا تعالى بعض الصور والمسائل الفقهية التي تخرج عن هـذه              
وهذا ما جعل بعض الفقهاء يزيد في       . القاعدة وال تطبق عليها لورود النص الشرعي بها       

ما ثبت علـى    : ( هذه القاعدة كالماً إلخراج هذه الصور المستثناة فعبر عن القاعدة بلفظ          
وهذا معنـى قـول     . )١()خالف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها، وقد يصير أصالً مستقالً         

بقـدرها فـال    ما جاز لضرورة يقـدر      : (بعض العلماء وهو ابن حجر الهيتمي الشافعي      
  .)٢()يقاس عليه

فهذه الصور المستثناة هي عنده صارت أصالً مستقالً بذاتها فال تدخل ضمن نطاق             
  .القاعدة

  :فمن المسائل المستثناة عن هذه القاعدة والتي ذكرها العلماء
   القرآن الكريم؛ كما قـال          . مسألة قصر الصالة فإنها شُرعت حالة الخوف بنص

ِخفْـتُم   ِإن الصالَِة ِمن تَقْصرواْ َأن جنَاح علَيكُم فَلَيس اَألرِض ضربتُم ِفي وِإذَا{: اهللا تعالى
                                         

، وابن الوكيل )١/١٩٢مختصر من قواعد العالئي وكالم اإلسنوي  (ذكرها بهذا اللفظ ابن خطيب الدهشة في        ) ١(
  ).٢/٣٧٢األشباه والنظائر (في كتابه 

  .٣/٩٠الفتاوى الفقهية الكبرى البن حجر الهيتمي ) ٢(



– 

  )٣٣٦٨(

ثم عممت في جميع األسفار . )١(}مِبينًا عدوا لَكُم كَانُواْ الْكَاِفِرين ِإن كَفَرواْ الَِّذين يفِْتنَكُم َأن
فليس علـيكم جنـاح أن   {:  لعمر بن الخطاب  فعن يعلي بن أمية قال قلتُ      )٢(المباحة

عجبتُ ممـا  : ، فقد أمن الناس فقال}تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا      
صدقة تصدق اهللا بها عليكم فـاقبلوا       : (  عن ذلك فقال    عجبتَ منه فسألتُ رسول اهللا      

 .)٣()صدقته
           على رؤؤس النخل وذلك    ومن الصور أيضاً مسألة بيع العرايا؛ وهي بيع التمر

ـِعني ِمن حائطك ثمر نخـالت      : (أن يجيء الشخص إلى صاحب المزرعة فيقول له        ب
، أي بتقديرها قبل صـالحها، فيبيعـه المـزراع إياهـا،        )بأعيانها، بخَرِصها من التمر   

وقد أباحهـا   . ويقبض منه التمر حاالً، ويسلِّم إليه النخالت يأكل تمرها إذا بدا صالحها           
رخَّـص فـي العرايـا       أن النبي    كما ثبت ذلل من حديث زيد بن ثابت          ي  النب

 .)٤(بخرِصها
  : واألصل في هذا البيـع أنـه حـرام لحـديث ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا                   

والمزابنة أن يبيع الثمر بكيـل إن       : (قال ابن عمر    ).   نهى عن المزابنة    أن النبي   (
ع ثمر الشجر قبل صالحه بثمٍر مثلـه؛ ألنـه     ، فال يجوز بي   )٥()زاد فلي وإن نقص فعلي    

بيع ماٍل ربوي بمثله متفاضل وفيه نسأ فدخل فيه نوعا الربا إضافةً لوجود الغـرر فـي             
  .تقدير مقدار الثمرة

ولكن أجيز بيع ثمر في مثِله بشروط محددة ومنها أن ال يتجـاوز المبيـع مقـدار                 
  . المشقة عليهمخمسة أوسق فقط؛ ألن المقصود التخفيف عن الناس وعد

والعرايا في األصل أبيحت للفقراء ألنهم يحتاجون إلى التمر في غير وقتـه فجـاز           
ولكـن هـذه   . لهم بيع شيٍء من تمر نخيِلهم بتمٍر حاٍل ألجل دفع الحاجة، وهذه ضرورة  

                                         
  .١٠١سورة النساء، آية ) ١(
  .١/١٩٢ مختصر من قواعد العالئي وكالم اإلسنوي، البن خطيب الدهشة )٢(
  .٦٨٦رواه مسلم في صحيحه كتاب الصالة، باب صالة المسافرين وقصرها، حديث رقم ) ٣(
  ).٣/٢٨(، ومسلم )٢٠٦٤(رواه البخاري ) ٤(
  ).٣/٢٧(، ومسلم )٢٠٦٣(رواه البخاري ) ٥(



 

 )٣٣٦٩(

الضرورة لم تُقدر بقدرها بل تعدتهم إلى غيرهم؛ فالعرايا تجوز حتى لألغنيـاء أيـضاً               
 .)١( وعدم التفريق بين الفقراء واألغنياءلورود النص

         فإنه أبيح للزوجـة أن     ). الخلع( ومن الصور المستثاة التي صارت أصالً بذاته
ثم جـاز   .  تخالع زوجها إذا طلبت هي ذلك على سبيل الرخصة إذا دفعت إليه صداقَه            

 .)٢(الخلع إذا دفع األجنبي الماَل للرجل نيابة عن المرأة
   اً التي مثَّل بها الفقهاء علـى االسـتثناء مـن هـذه القاعـدة        ومن الصور أيض
حيث جوز مع تعسر إقامة الزوج البينةَ على زنا زوجته فكان اللعان جـائزاً              ). اللعان(

  .)٣(لدفع الضرر عنه، ثم جاز حيث يمكن إقامته البينة على األصح

                                         
  .٣٦ضاح القواعد الفقهية الشيخ عبد اهللا اللحجي الحضرمي ص، إي١/٢١٣األشباه والنظائر للسيوطي ) ١(
  .٣٦، إيضاح القواعد الفقهية للحجي ص١/٢١٣األشباه والنظائر للسيوطي ) ٢(
  .٣٦، إيضاح القواعد الفقهية الشيخ عبد اهللا اللحجي الحضرمي ص١/٢١٣األشباه والنظائر للسيوطي ) ٣(

  .عيةأي عند فقهاء الشاف) على األصح(والمقصود 



– 

  )٣٣٧٠(

  الخاتمة
  : عدد من األمورأحمد اهللا على توفيقه وفضله، وقد تبين من هذا البحث

معنى هذه القاعدة، وما يشاكلها في المعنى من القواعد المشابهة، وما قد يشبهها             / ١
  .لكن يختلف عنها فيا لحكم

  .أن هذه القاعدة قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، دل عليها الكتاب والسنة/ ٢
  .أن هذه القاعدة أطبق العلماء على ذكرها في كتبهم، واستدلوا بها/ ٣
  .أهمية هذه القاعدة، وأنها تستخدم في التطبيقات الفقهية وغيرها/ ٤
أن هذه القاعدة لها الكثير من التطبيقات الفقهية، سواء فـي االجتهـاد الفقهـي               / ٥

  .المذكور في كتب الفقهاء، أو في التطبيقات المعاصرة
غيـر  عنـد تنزيلهـا علـى       : أحدهما: يكون الخطأ في هذه القاعدة من جهتين      / ٦

  .عند القياس على المستثنى، فإنه ال يقاس عليه غيره: والثاني. الضرورات
  



 

 )٣٣٧١(
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 تناول البحث المستثنيات باجتهاد فقهاء الشافعية دون المستثنيات بـالنص،           :المستخلص
أو بالقواعد الشرعية وغيرها، في كتاب الجنايات، ويتكون من مقدمة،  وتمهيد، وثالثـة            

  .مباحث، وخاتمة، وقد كانت المقدمة في بيان أهداف البحث، ومنهج البحث، وخطته
عريف االستثناء في اللغة واالصطالح، وكذلك تعريف االجتهـاد         وأشتمل التمهيد على ت   

  في 
  .اللغة واالصطالح، وتعريف الجنايات في اللغة واالصطالح

عن المستثنيات في باب شروط وجوب القـصاص، وفـي          : وتحدثت في المبحث األول   
عـن  : عن المستثنيات في باب استيفاء القصاص، وفي المبحث الثالـث         : المبحث الثاني 

مستثنيات في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، ثم جاءت الخاتمـة لتلخـيص               ال
  .نتائج البحث

  . المستثنيات، االجتهاد، الجنايات:الكلمات المفتاحية
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Exceptions through Jurisprudence of Shafi’i Jurisconsults in The Book of 

Assizes: Comparative Jural Study 

JAWAHER ABDULLAH ABDULAZIZ ALSHITRI 

Abstract: The research handles exceptions through jurisprudence of shafi’i 

jurisconsults save those exceptions stated for, in the book of assizes, in writing 

or in sharia’ norms of legality …etc. The research consists of: an introduction, 

prelude, three topics and a conclusion. The introduction presents goals, 

methodology and plan of the research.  

The prelude contains the definitions of: exceptions, Jurisprudence and assizes in 

respect to language and terminology. In the first topic, I addressed the 

exceptions in the chapter of conditions of considering retribution as a must, the 

second topic discussed the exception in the chapter of retribution fulfillment, and 

in the third topic I talked about the exceptions in respect to what makes 

retribution due except human life chapter. At last, the conclusion has come to 

summarize the research results. 
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  المقدمة
      إن الحمد هللا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شـرور أنفـسنا ومـن               
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله اهللا                  
وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدى األمانة، ونـصح               

 اهللا عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه، واقتفى أثره إلـى يـوم      األمة، صلى 
  .الدين، وسلم تسليما كثيراً

إن الفقه اإلسالمي الذي ينظم حياة المسلمين له أصول ثابته يعتمد عليها، ولـه تـراث                 
، ثم إجماع األمة، إذ مـا  -  -سابق ينهل منه، فاألصول هي كتاب اهللا، وسنة رسوله  

  - :) O P Q R - إال ولها في الكتاب والسنة ما يدل عليهـا، قـال اهللا              من مسألةٍ 
S T U V ()١(.  

والتراث هو ما وصلنا عن سلفنا الصالح من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم ممن لهـم       
اجتهادات، واستنباطات، واستثناءات، بذلوا في الوصول إليها الـنفس والنفـيس، وقـد             

ستثنى الفقيه بعض الفروع من المسائل، فـإن اسـتثناءه يكـون    فإذا ا زخرت بها كتبهم، 
بحسب ما أدى إليه اجتهاده، وذلك ألن فقهاء اإلسالم بذلوا جهودهم فـي تقـديم الفقـه                 

   .اإلسالمي إلى البشر في أبهى صوره، وأيسر طرقه
المـستثنيات  (ولما كانت المستثنيات جديرة بالدراسة والبحث، عزمـت علـى دراسـة            

لمعرفة صحتها من عدمها، والقول الـراجح       ) فقهاء الشافعية في كتاب الجنايات    باجتهاد  
  .من المرجوح، وأسأل اهللا التوفيق والسداد

  :أهداف البحث
  ).الجنايات(جمع المستثنيات باجتهاد فقهاء الشافعية في كتاب/ ١
  .الوصول إلى القول الراجح في هذه المستثنيات بإثباتها، أو عدم ذلك/ ٢
  .فة الطريقة التي سار عليها الفقهاء في االستثناءمعر/ ٣

  :منهج البحث
  .المنهج االستقرائي، االستنباطي: المنهج المتبع في هذا البحث هو

  :خطة البحث
  .مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة: قسمت البحث إلى

  :التمهيد، وفيه فرعان

                                         
  ].٣٨[اآلية ، األنعام سورة )١(



– 
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  .تعريف االستثناء لغة، واصطالحا: الفرع األول
  .تعريف االجتهاد لغة، واصطالحا:  الثانيالفرع

  :وفيه مطلبانالمستثنيات في باب شروط القصاص، : المبحث األول
  .الـمكِره: ال يجب القصاص بغير المباشرة، باستثناء: المطلب األول
  : يجب القصاص على الـمكــــــره، باستثناء: المطلب الثاني

  .ا إذا كان الـمكره صبيا، أو مجنونً-١
  .ماًال ظاكِره سلطانًمـإذا كان ال -٢

  :وفيه مطلبانالمستثنيات في باب استيفاء القصاص، : المبحث الثاني
السيد يقيم القصاص على    : ال يستوفى القصاص إال بإذن اإلمام، باستثناء      : المطلب األول 

  .عبده
:  ثناءيصح إذن اإلمام لمستحقي القصاص استيفائه فـي الـنفس، باسـت           : المطلب الثاني 

  .المرأة
وفيـه  المستثنيات في باب ما يوجب القـصاص فيمـا دون الـنفس،       : المبحث الثالث 

  :مطلب
  . ما إذا كانت زائدة الجاني أكبر: يقطع الزائد بالزائد عند اتحاد المحل، باستثناء

  .                                   وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
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  يدالتمه
  : وفيه ثالثة فروع

  :تعريف االستثناء في اللغة، واالصطالح: الفرع األول
  : تعريف االستثناء في اللغة:أوال

 يـستخرج   جكاسـتخر ،  اسـتثنى يـستثني اسـتثناء     : االستثناء مصدر استثنى، تقـول    
، وهذه الحروف الثالثة في غالب إطالقاتهـا        )٢( واأللف والسين والتاء زائدة    )١(استخراجاً

، وحيث إن األلف والسين والتاء حروف زائـدة،         )٣(لسان العرب تكون لطلب الفعل    في  
  .ثنى يثني ثنياً: يقال) ثني(فحروفه األصلية الثاء والنون والياء، فمصدره 

  :ومجمل المعاني التي ذكرها علماء اللغة ستة معان، وهي
  . )٤(تكرير الشيء، والعطف، والمحاشاة، واإلخفاء، والصرف، والكف والرد

، أجـد أقربهـا للمعنـى       )ثنـى (وبعد النظر والتأمل في المعاني التي يستعمل فيها لفظ          
االصطالحي هو الصرف، فالمستثنى يصرف عن حكمه األصلي، وعن قاعدته العامـة            

  .إلى حكم آخر، هو أقرب إلى تحقيق مقصود الشرع
   :تعريف االستثناء في االصطالح: ثانيا

بيان مـا لـم يـرد بـأول     ": ستثناء، وأقربها للمراد، قولهم اختلف الفقهاء في تعريف اال    
  : ، وذلك لما يلي)٥("الكالم

أو إحدى أخواتها، والتعليق بالمشيئة،     ) إال(أنه مانع جامع؛ ألنه يشمل البيان بـــ        / ١
  .وكل ما يقتضي المغايرة، والمخالفة لكالم سابق

  .تميزه بوضوح العبارة وإيجازها/ ٢
  . )٨( والتسلسل)٧( والدور)٦(لتناقضسالمته من ا/ ٣

                                         
 ).٩٦ص (االستغناء في أحكام االستثناء : ينظر) ١(
 ).٣/٢٤٧(، همع الهوامع )١/٢٠٨(حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك : ينظر) ٢(
 ). ٩١ص (االستغناء في أحكام االستثناء : ينظر) ٣(
: مادة) ٦/٥١١(، لسان العرب    ]ث ن ى  : [مادة) ١٠/١٩٣(م  ، المحكم والمحيط األعظ   ]ثني[مادة  ) ١٥/١٤٠(تهذيب اللغة   : ينظر) ٤(
 ].ثنى[

  ).٤/٥٥(روضة الطالبين ) ٥(

معجـم  . هو اختالف قضيتين بالسلب، واإليجاب بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة، واألخرى كاذبة    : التناقض) ٦(
  ).١٢٤ص (مقاليد العلوم في الحدود والرسوم 

  ).١٠٩ص (التعريفات . يء على ما يتوقف عليه غيرههو توقف الش: الدور) ٧(

 ).٩٦ص (التوقيف على مهمات التعريف . هو ترتيب أمور غير متناهية: التسلسل) ٨(
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  :شرح التعريف
جنس في التعريف، يفيد دخول كل أنواع البيان سواء كان هذا البيـان بـأدوات               ): بيان(

  .االستثناء أو غيرها مما سبق بيانه
؛ ألن الكـالم لـم يتنـاول        )١(قيد، أي أن المستثنى غير مقصود في الكالم       ): ما لم يرد  (

  .)٢(المستثنى أصالً
  .المستثنى منه: قيد ثان، والمراد به): بأول الكالم(

  :تعريف االجتهاد في اللغة، واالصطالح: الفرع الثاني
  :تعريف االجتهاد في اللغة: أوال

  ).جهد(االجتهاد على وزن افتعال، مصدر اجتهد، وهو مشتق من الفعل الثالثي 
  :في اللغة لها عدة معاٍن منها) جهد(ومادة 

  .)٤(المبالغة والغاية وبذل الوسع: بفتح الجيم هي: ، وقيل)٣(لجيم، المشقةهي بفتح ا/ ١
  .)٥(بضم الجيم وبفتحها لغتان، بمعنى الطاقة/ ٢

نجد أنها تدور حول بذل الوسـع       ) الجهد(وبعد التأمل في المعاني التي يستعمل فيها لفظ         
بـذل طاقتـه    والطاقة في طلب أمر من األمور، حتى يصل إلى غايته ومقصوده، ومن             

  .ووسعه في شيء فقد تحصلت له المشقة
وهذا هو المعنى المقصود في تعريفنا االصطالحي، حيث يـستفرغ المجتهـد وسـعه               

  .وطاقته للوصول إلى حكم شرعي
  :تعريف االجتهاد في االصطالح: ثانيا

 حيث كان للفقهاء اجتهادات في استنباط األحكام الشرعية، فقد اختلفت ألفاظ الفقهاء فـي             
وذلك لما  " استفراغ الفقيه الوسع؛ لتحصيل ظن بحكم شرعي      : ":  وأقربها للمراد  تعريفه،

  :يلي

                                         
  ).٢٢/٣٧٠(الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف ) ١(

  ).٢/٤٤٢(البحر المحيط : ينظر) ٢(

، ]ج ه د[مـادة     ) ٤/١٥٣(، المحكم والمحيط ]جهد[ مادة   )١/٤٦٠(، الصحاح   ]جهد[مادة  ) ٦/٣٧(تهذيب اللغة   : ينظر) ٣(
  ].جهد[مادة ) ٧/٥٣٤(، تاج العروس ]جهد[مادة ) ٦/٧٠٨: (لسان العرب

، ]ج ه د[مادة ) ٤/١٥٤(المحكم والمحيط   ] جهد[مادة  ) ٦/٣٧(، تهذيب اللغة    ]ج ه د  [مادة  ) ١/٤٥٢(جمهرة اللغة   : ينظر) ٤(
 ]. جهد[مادة ) ٦/٧٠٨(لسان العرب 

، لسان ]ج ه د[مادة ) ٤/١٥٣(، المحكم والمحيط ]جهد[مادة ) ١/٤٦٠(، الصحاح ]جهد[مادة ) ٦/٣٧(تهذيب اللغة : ينظر) ٥(
 ].جهد[مادة ) ٧/٥٣٤(، تاج العروس ]جهد[مادة ) ٦/٧٠٨(العرب 
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  .تميزه بالوضوح والبيان، وإيجاز العبارة/ ١
  .كونه جامعاً ألفراد المعرف، مانعاً من دخول غيرها في التعريف/ ٢

  :شرح التعريف
 الوسع من الفقيه بحيث تحـس       بذل: جنس في التعريف، وهو   ): استفراغ الفقيه الوسع   (

، وفيه إشارة إلى خروج المقصر في اجتهـاده إذا كـان   )١(النفس بالعجز عن مزيد طلب   
  .)٢(بإمكانه الزيادة عليه عن حقيقة االجتهاد

قيد، أي تحصيل حكم يسوغ فيه االجتهاد، وهي األحكـام الظنيـة؛ ألن    ): لتحصيل ظن (
  . )٣(االجتهاد غالبا ما يؤدي إلى ظن

: ، ودخل فيـه   )٤(يخرج االجتهاد في األحكام اللغوية، والعقلية، والحسية      ): حكم شرعي ب(
      .األصولية، والفرعية

  : تعريف الجنايات في اللغة واالصطالح: الفرع الثالث
  : الجنايات في اللغة:أوال

ـ ه اِإلنـسان م   الذَّنب والجرم وما يفعلُ   : الِجنايةُأخذُ الثَّمرِة من شجِرها، و    ) جنَى(مادة   ا م
مثـل التَّجـرِم وهـو أن       : والتَّجنّي ا واآلخرِة، ييوِجب عليِه العقاب أو القصاص في الدن      

    ا لم تَفعلهذنب عي عليكةً يجِنـي ِجنايـةً علـى             ،  يدِريرج على نفسِه إذا جر نى فالنوج
  .)٥(قوِمِه
  : الجنايات في االصطالح:ثانيا

التعدي على البدن بمـا     : ء في تعريف الجنايات على أقوال، أرجحها قولهم       اختلف الفقها 
  .)٦(و غيرهأيوجب قصاصا 

  :وذلك لما يلي
  .   أن التعريف جامع مانع •
.                                                           النقيضين  أو اجتماع، أو التسلسل،أنه ال يستلزم المحال كالدور •

                                         
  ).٤/٤٥٨(، شرح الكوكب المنير )٨/٣٨٦٦(، التحبير شرح التحرير )٤/٤٨٨(البحر المحيط : ينظر) ١(

  ).٤/١٦٩(اآلمدي : ، اإلحكام)٣/٣٧٠(التقرير والتحبير : ينظر) ٢(

 ).٤٢٧ص (الشثري : ، األصول والفروع)٤/٤٥٨(شرح الكوكب المنير : ينظر) ٣(

  ).٤/٤٨٨(، البحر المحيط )٢/١٠٢٥(، نهاية السول )٣/٢٤٦(، اإلبهاج في شرح المنهاج )٤/٢٠(كشف األسرار : ينظر) ٤(

مادة ) ٣٧/٣٧٤(، تاج العروس    ]جنى[مادة  ) ١٤/١٥٥(، لسان العرب    ]جنى[مادة  ) ١/٤٨٢(م مقاييس اللغة    معج: ينظر) ٥(
  ].ج ن ي[

  ).٤/٨٥(اإلقناع لطالب االنتفاع : ينظر) ٦(



– 
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  . ه موجز واضح العبارةأن •
  :شرح التعريف

خرج به اإلتالف المشروع كالدفاع عن النفس، والقصاص، وإقامـة الحـدود ونحـو            : )التعدي(
  .ذلك
 بحرب   فإن كان مأخوذً   ، المال :يحترز ما لو كان التعدي على غير البدن وهو        : )البدن(

فية مـن حـرز     خ خذأسمي حرابة إذا كان بغير تأويل، وإن كان بتأويل سمي بغيا، أو             
  .       وقوة سلطان سمي غصبا،يسمى سرقة، وما كان منها بعلو مرتبةف

 المسمى قذفا، وقد يكون التعدي على الفـروج،         :وقد يكون التعدي على األعراض وهو     
   .    ولواط، وسفاح،وهو المسمى زنى

نمـا  وقد يكون بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب وهـذه إ             
  .      يوجد فيها حد الخمر فقط

 وال ماال، وإنمـا     ، فإنها ال توجب قصاصا    ،خرج بهذا القيد الحدود   : )قصاصا أو غيره  (
  .  أو القطع، أو الجلد،فيها الرجم



 

 )٣٣٨١(

  :وفيه مطلبانالمستثنيات في باب شروط وجوب القصاص، : المبحث األول
  :وفيه فرعانالمباشرة، ما يستثنى من عدم وجوب القصاص بغير : المطلب األول
  .حكم القصاص بغير المباشرة:  الفرع األول

  :صورة المسألة
إذا تسبب إنسان في جناية، كمن حفر حفرة، فسقط فيها إنسان فمات، أو وضع حجـراً                 

  في الطريق فتلف به إنسان، فهل يجب القصاص عليه؛ لكونه تسبب في قتله أم ال؟
  :تحرير محل النزاع

 على أن من قتل مسلماً حراً، ليس هو له بولٍد، وال انفصل             -رحمهم اهللا    – اتفق الفقهاء 
  .)١( ذلك القاتل إن شاءمنه قاصداً، عامداً، مباشراً لقتله بنفسه، أن لولي المقتول قتَل

 له، عن طريق التـسبب فـي        واختلفوا في من قتل نفسا مسلمة مكافئة له، ولم تكن بولدٍ          
  :نعلى قولي؟ قتله، هل يقتص منه

  :القول األول
ن القتل بالتسبب ليس له حكم مستقل، بل تدور عليه أحكام أنواع القتل الثالثة، بحـسب             إ

  :تحقق وصف القتل في كل نوع من أنواعه أو عدم تحققه، وهي كما يلي
حكمه حكم القتل العمد، فيجب فيه القصاص، أو الديـة المغلظـة، وعليـه الكفـارة                / أ

  :)٣(ربعةإذا توافرت فيه الشروط األ ،)٢(والحرمان من الميراث
  .    قصد الجاني للقتل/ ١
  .   )٤(قصد الجناية/ ٢
  .أن يهلك ذلك المعين المقصود بسبب هذه الجناية/ ٣
  .أن تكون هذه الجناية تقتل عادة/ ٤
  : إذا اختل أحد الشروط السابقة، فيكون/ب

                                         
  ).٢/١٥٧(، األفصاح )٢٢٥ص (مراتب اإلجماع : ينظر) ١(

،  حاشية البجيرمي على الخطيـب       )٧/١١٩(ضة الطالبين   ، رو )٥/١٨٨(، المهذب   )٣٨٠- ٢/٣٧٨(ابن عبدالبر   : الكافي: ينظر) ٢(
  ).١٢/١٣(، المغني )٤٦٦ص (، اإلرشاد )٤٩٩- ٤/٤٩٨(

، منتهـى   )٥/٣٤٧(، نهايـة المحتـاج      )٦/١٨٦(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       )٨/٣٠٥(مواهب الجليل   : ينظر) ٣(
  ).٥/٥(اإلرادات 

ة؛ ألن القصد أمر مغيب، فأنيطت معرفته بأمٍر ظاهٍر داٍل عليـه، واألمـر       قصد الجناية يعرف من خالل اآللة المستعمل      ) ٤(
أحمد أبو رخيه : الوجيز: ينظر. الظاهر الملموس هنا هو اآللة؛ ألن الجاني غالباً ما يختار اآللة القاتلة لتحقيق مقصده الجنائي

 ).٢١٦ص (



– 

  )٣٣٨٢(

ثم، والكفارة، والحرمان من    حكمه حكم قتل شبه العمد، فيجب فيه الدية مغلظة، مع اإل          • 
  .)١(الميراث

  . )٢(جب فيه الدية مخففة، والكفارة، والحرمان من الميراثتحكمه حكم قتل الخطأ، ف• 
 وبموجب ظهور، أو اختفاء هذه الشروط قد        يدخل في ذلك جميع صور القتل بالتسبب،      و

نـد  ، وهـو الـصحيح ع     )٣( وبه قـال المالكيـة     يجب القصاص بالتسبب، وقد ال يجب،     
 .        رحمهم اهللا تعالى– )٥(،  وإليه ذهب بعض الحنابلة)٤(الشافعية

  : القول الثاني
 الديـة   هبن القتل بالتسبب له حكم مستقل بذاته، فال يجب فيه القصاص، وموج           إ

هـو  ، و)٧(، وبعـض الـشافعية  )٦(على العاقلة ال غير، وهو ما ذهب إليه الحنفية   
  .(٩))٨(المذهب عند الحنابلة

  :ةــاألدل
  :أدلة القول األول

ثم ، فقطعه، بسرقة -  - أن رجلين شهدا على رجٍل عند علي         :ثبت في األثر   ما   -١
لو كُنتُما تعمدتُماه-) :   -فقال علي ، هذا الذي سرق: جاءه أحد الرجلين برجل فقال 

  .)١٠(وأغرمهما دية األول، فأبطل شهادتهما عن اآلخر ، )لقَطعتُكُما

                                         
، منهـاج  )٥٨٦-١١/٤٨٣(عي ن في مذهب اإلمام الشاف، البيا)١٢/٢٨٠(الذخيرة ، )٢/٣٧٧(المقدمات الممهدات  : ظرين) ١(

  ). وما بعدها٧/٢٣٢(ابن قاسم : ، حاشية الروض المربع)١٩-١٢/١٥(، المغني )٤٩٤-٤٨٣ص  (الطالبين

  .المراجع السابقة: ينظر) ٢(

  ).٦/١٨٦(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٨/٣٠٥(، مواهب الجليل )٢/٧٢٣(الجامع بين األمهات : ينظر) ٣(

 ).٥/٢٩٧(، مغني المحتاج )١٠-٨/٩(، أسنى المطالب )٧/١١٩(روضة الطالبين : ينظر) ٤(

  ). ٨/٢١٨(، المبدع )٢/٣٢٨(المحرر : ينظر) ٥(

، حاشية ابـن عابـدين      )٢/١٢٥(، خالصة الدالئل    )٦/٢٧٢(، بدائع الصنائع    )٥/٤٣٨(شرح مختصر الطحاوي    : ينظر) ٦(
)١٠/١٩٢.(  

 في وجوب الدية على العاقلـة،  - فيما اطلعت عليه–فعية على عدم وجوب القصاص، ولم أجد نصا لهم       نص بعض الشا   )٧(
،           )٤/٤٠٨(، المجمـوع المـذهب   )٣٥٤ص (اللبـاب فـي الفقـه الـشافعي         : وأنه ال كفارة وال يحرم من الميراث، ينظر       

  ).٥٩٥ص (السيوطي : األشباه والنظائر

 إن قصد الجناية، فشبه عمـد،  - كحفر بئر، ونصب سكين، أو حجر، أو نحوه، تعديا-من قتل بسبب و: " قال ابن النجار  ) ٨(
  ).٥/١٤(منتهى اإلرادات ". وإال فخطأ 

 ).٥/١٤(، منتهى اإلرادات )٤/٩٤(اإلقناع : ينظر) ٩(

، وابن أبي شيبة في مـصنفه بنحـوه،         ]١٨٤٦١[، رقم   )١٠/٨٨(رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، باب من نكل عن شهادته،             ) ١٠(
ـاب       ] ٢٨٤٧٠[، رقم   )١٤/٢٩٢(كتاب الديات، باب الرجالن يشهدان على رجل بالحد،          = والبخاري في صحيحه معلقًا بـصيغة   الجـزم، كت



 

 )٣٣٨٣(

  :ستدالل باألثروجه اال
القصاص في الـنفس مـن   فيكون نص في القصاص بالتسبب فيما دون النفس، أن األثر   

  .باب أولى؛ ألنهما توصال إلى قتله بما يقتل غالبا
  .)١( أن المتسبب قد تسبب في القتل، بما يفضي إليه عادة، فأشبه المباشرة -٢

  :أدلة القول الثاني
يصال فعٍل من القاتل بالمقتول، ولم يوجد، فعرفنا أنـه           أن مباشرة القتل إنما تكون بإ      -١

  جري مجراه، وإنما هـو سـبب متعـٍد،         ُأ وال شبهه، وال خطأ، وال ما        اليس بقاتٍل عمد
  . )٢(فنوجب الدية على عاقلته للحاجة إلى صيانة النفس المتلفة من الهدر

 مباشـرة، والجـزاء      أنه يعتبر في القصاص المساواة، والقتل تسبباً ال يساوي القتل          -٢
  .)٣(قتل بطريق المباشرة

  : ويمكن أن يناقش
بأن عدم المساواة ال تنافي وجوب القصاص عليه، إذا كان عمداً عدوانا، ومـا دام أنـه                 
ثبت القصاص في المباشرة، فيجوز أن يثبت في التسبب؛ ألنه أحد نـوعي القتـل، وال                

 .فرق، كقتل الجماعة بالواحد
  :الترجيح

 رجحان القـول  – والعلم عند اهللا -قوال، وإمعان النظر في األدلة يظهر لي  بعد بسط األ  
إن القتل بالتسبب ليس له حكم مستقل، بل تدور عليه أحكـام القتل الثالثة              : األول القائل 

  :بحسب تحقق وصف كل نوع من أنواعـــه في حادثة معينة، وذلك لما يلي
  .قوة أدلة هذا القول/ ١
لقصاص على المتسبب، إغالقًا لباب التسارع إلـى القتـل بطريـق            أن في إيجاب ا   / ٢

التسبب، فإنه لو لم يترتب عليه ما ترتب على المباشرة؛ التخـذه النـاس وسـيلة إلـى           
  .اإلتالف

                                                                                                     
ـننه   )٣/١٩٤٩(،  ]٣٤٧٦[الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، أو يقتص منهم كلهم، رقم               = مختـصرا،      ، ورواه الدار قطني في س

، إال ابن أبي شيبة فهو من طريق خالس عـن  - - ، وكلهم من طريق الشعبي عن علي ]٢٩٤[، رقم )٣/١٠٢(كتاب الحدود والديات وغيره،   
ـناده صـحيح   : وقال الحافظ . إسناده صحيح على رأي الشافعي    : قال ابن الملقن  .  ومن خالل دراسة السند يتبين أن األثر صحيح        - علي   . إس
 ).٤/١٣١٩(، التلخيص الحبير )٨/٣٩٦(لبدر المنير ا: ينظر

  ).٥/١٤٣(ابن قدامة : الكافي: ينظر) ١(

  ).١٠/١٢٩(، حاشية ابن عابدين )٧٩-٢٦/٧٨(المبسوط ) ٢(

  ).٦/٢٨٢(، بدائع الصنائع )٢٦/٢١٧(المبسوط : ينظر) ٣(



– 

  )٣٣٨٤(

أن الشريعة اإلسالمية من مقاصدها سد الذرائع الموصـلة إلـى إزهـاق النفـوس،          / ٣
اص في حالة العمد العدوان، وإن اختلـف        وذهاب األرواح، فكان لزاماً أن يوجب القص      

  .نوع القتل
  :وفيه مسألةحكم المستثنى، : الفرع الثاني  

  .كِرهمحكم ال
  :صورة المسألة

إذا َأكره رجٌل رجالً مكلفاً بتهديٍد بقتٍل، أو غيره على قتل معيٍن معصوٍم مكافًئا له فقتله،                
  لقتل أم ال؟ فهل يجب القصاص على المكِره وإن كان غير مباشر ل

  :تحرير محل النزاع
  .)٢(، وأنه صحيح نافذ)١( في جواز اإلكراه بحق- رحمهم اهللا – بين الفقهاء ال خالف

على أن من ُأكره بغيِر حٍق على قتِل معيٍن معصوم، أنه ال يجوز له اإلقدام               كما أجمعوا   
  .)٣(على قتله، ويلحقه اإلثم إذا قتله

اد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عـاقالً بالغـاً مختـاراً           اتفقوا على أن القاتل الذي يق     و
  .)٤(للقتل مباشراً له 

اختلفوا في المكلف المكِره بغير حق على قتل معـيٍن معـصوٍم، هـل يجـب                إال أنهم   
  :على ثالثة أقوال؟ القصاص عليه

  : القول األول
 علـى المكـِره،      القـصاص    معصوم، فيجب   قتِل معينٍ  مكلفاً بغيِر حٍق على    هكرإذا أَ 

ــادراً  ــون ق ــريطة أن يك ــه   ش ــدد ب ــا ه ــاع م ــى إيق ــب ، )٥(عل ــه ذه                           وإلي

                                         
 الحاكم المولي على الطالق بعد التربص إن لم يِفئ، إقامة الحدود، وإكراه: وهو ما وافق داعية اإلكراه داعية الشرع، نحو) ١(

: األشباه والنظـائر ) ١٦/٢١١(، فتح الباري )٩/١٥٣(حاشية ابن عابدين : ينظر. وإكراه العنَّين على الفرقة بعد مضي المدة     
  ).١٠/٣٥١(، المغني )٢٨٠ص (السيوطي 

شرح ) ٣/١٥٠(ابن العربي : ، أحكام القران)٩/١٥٣(ين ،  حاشية ابن عابد)٤/٤٣٠(مجمع األنهر وملتقى األبحر : ينظر) ٢(
، مغنـي المحتـاج   )٢٨٠ص  (الـسيوطي   : ، األشباه والنظـائر   )٣/٦٣(، منح الجليل    )٣/٧٥(الخرشي على مختصر خليل     

  ).٢/٣٧٥(، جامع العلوم والحكم )٥/٣٩٢(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )١٠/٣٥١(، المغني )٢/٣٦٠(

، الجـامع ألحكـام القـران       )٣/١٤٥(ابن العربـي    : ، أحكام القران  )٣/٢٧٤(، الهداية   )٦/١٨٧(لصنائع  بدائع ا :  ينظر )٣(
  ).  ٥/٣٠٣(، مغني المحتاج )٢/٩(ابن السبكي : ، األشباه والنظائر)٢/١٣٦(، المجموع المذهب )١٢/٤٧٣(

  ).٢/٤٧١(بداية المجتهد ) ٤(

روضـة  ) ٩/٢٣٥(، العناية شرح الهداية     )٦/٢٣٣(، تبيين الحقائق    )٦/١٨٤(، بدائع الصنائع    )٢٤/٤٨(المبسوط  : ينظر) ٥(
  ، )١٠/٣٥٣(، المغني )١٦/٢١١(، فتح الباري )٢/١٢٧(، المجموع المذهب )٦/٥٥(الطالبين 



 

 )٣٣٨٥(

هو الـصحيح مـن مـذهب       ، و )٤(المالكيةبه قال   ، و )٣)(٢(ومحمد بن الحسن   )١(أبو حنيفة 
  .)٦(الحنابلةهو المذهب عند ، و)٥(الشافعية

  : القول الثاني
 قتل معيٍن معصوٍم، فال يجب القصاص على المكِره، وإنما           مكلفاً بغير حق على    هكرإذا أَ 

 . رحمه اهللا –من الحنفية  )٨)(٧(تجب الدية في ماله ثالث سنين، وإليه ذهب أبو يوسف
  :القول الثالث

 وإنما   مكلفاً بغير حق على قتل معيٍن معصوٍم، فال يجب القصاص على المكِره،            هكرإذا أَ 
،  من الـشافعية  )١٢)(١١(، وابن سريج   من الحنفية  )١٠)(٩(زفر وإليه ذهب    يجب على المكره،  

  .جميعا رحمهم اهللا –  )١٣(وهو وجه مخرج عند الحنابلة

                                         
  ).٦/١٩٠(، بدائع الصنائع )٤٥٠ص (، رؤوس المسائل )٢/٦٩٩(، النتف في الفتاوى )٨/٤٥١(شرح مختصر الطحاوي : ينظر) ١(

  ).٦/١٩٠(، بدائع الصنائع )٤٥٠ص (، رؤوس المسائل )٢/٦٩٩(، النتف في الفتاوى )٨/٤٥١(شرح مختصر الطحاوي : نظري) ٢(

 ، حنيفـة يصحب أب،  الْحسن بن عبيد اللَّه بن مروانند ب م مح :الهم، وِقيل و فرقَد الشيباِني م   ن محمد بن الحسن ب     هو أبو عبد اهللا،    )٣(
–، وآخـرون، تـوفي   وروى عن مالك والثوري، كان مقدما في علم العربية، والنحو، والحساب   ،  سف ثم عن أبي يو    ،وعنه أخذ الفقه  

، )١٢٦ص (أخبار أبي حنيفة وأصـحابه     : ينظر. األصل، الجامع الكبير، اآلثار وغيرها    :  ه، له من المصنفات    ١٨٩ سنة   - رحمه اهللا 
  ). وما بعدها١/٢٧٣(، تاج التراجم )٥٢٧- ١/٥٢٦(الجواهر المضية 

  ).٦/١٩٠(، حاشية الدسوقي )٨/١٧(، شرح الزرقاني على مختصر خليل )٨/٣٠٦(مواهب الجليل : ينظر) ٤(

 ).٥/٣٥٥(، نهاية المحتاج )٧/١٠(، روضة الطالبين )١٢/٩٣(نهاية المطلب : ينظر) ٥(

 ).٥/١٦(، منتهى اإلرادات )٤/٩٧(، اإلقناع )١١/٤٥٥(، المغني )٢/٢٩٥(المستوعب : ينظر) ٦(

 الفقيه، أخذ الفقه عن اإلمام أبو حنيفة، وهو القاضي ،األنصارييعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن   هو أبو يوسف،    ) ٧(
:  ه، وله من المصنفات١٨٢ سنة -  رحمه اهللا–المقدم من أصحابه، وولي القضاء لثالثة خلفاء، المهدي، والهادي، والرشيد، توفي 

 ). وما بعدها٣١٥ص (، تاج التراجم ) وما بعدها٢/٢٢٠(الجواهر المضية : ينظر. صار، والحجة، وغيرهااألمالي، واختالف األم
  ).٦٠٢ص (، الدر المختار )١١/٦٠(، البناية شرح الهداية )٦/١٩٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(

حنيفة وفاة، وأكثرهم استعماال للقياس، اشـتغل  هو أبو الهذيل، زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم العنبري الكوفي، أقدم أصحاب أبي     ) ٩(
مغاني األخيـار   : ينظر.  ه ١٥٨ سنة   - رحمه اهللا –أوال بعلم الحديث، ثم علم الفقه والقياس، وكان فقيهاً متقناً حافظاً قليل الخطأ، توفي               

 ). ١٧٠- ١٦٩ص (، تاج التراجم )٣٣١- ١/٣٣٠(

  ).٢/٣٥٥(، الجوهرة النيرة )٣/٢٧٤(، الهداية )٣/٢٧٤(، تحفة الفقهاء )٨٥- ١٢/٨٤(المبسوط : ينظر) ١٠(

: كان يقال له   حامل لواء الشافعية في زمانه، وناشر مذهب الشافعي       ،  البغدادي،  أحمد بن عمر بن سريج القاضي     هو أبو العباس،    ) ١١(
الرد على ابـن  : مصنفات ه وله من ال٣٠٦ سنة   - رحمه اهللا –، وكان على مذهب السلف، وتولى القضاء بشيراز، توفي          الباز األشهب 

، طبقات الشافعية   )١٠٩- ١/١٠٨(طبقات الفقهاء   : ينظر. داود الظاهري في القياس، والرد عليه في مسائل اعترض بها على الشافعي           
 ). وما بعدها٣/٢١(الكبرى 

  ).٧/١٠(، روضة الطالبين )١٠/١٢٨(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ١٢(

) ٢٥/٥٧(الشرح الكبير على المقنـع      : ينظر. ة امتناع قتل الجماعة بالواحد وأولى     خرجه أبو بكر السمرقندي من رواي     ) ١٣(
  ).٢/١٧٥(قواعد ابن رجب 



– 

  )٣٣٨٦(

  :ةـــاألدل
  :أدلة القول األول

 ¦ ¥ ¤( :أن معنى الحياة أمر البد منه في باب القصاص، قال تعــالى           / ١
ص فـي حـق      القـصا  تـشريع ، ومعنى الحياة شرعاً واستيفاء ال يحصل إال ب        )١()§

  .)٢(المكِره
 تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالباً، فوجب عليه القصاص، كمـا لـو                الـمكِره أن/ ٢

  .)٣(رماه بسهم
  .)٤(أنها مباشرة مع سبب ملجئ، فوجب أن يتعلق الحكم بالسبب/ ٣

  :أدلة القول الثاني
بهة من الجـانبين،    أن المكره قاتُل حقيقة ال حكماً، والمكِره بالعكس، فتمكنت فيه الش          / ١

  . )٥(فال يجب فيه القصاص
  :نـوقـش

ال نسلم بكون اإلكراه يورث شبهة ومع وجوده يسقط القصاص، فإن اإلكراه قتل بغيـر               
  . )٦(حق ال يحتمل اإلباحة بحال

أن وجوب القصاص يعتمد المساواة، وال مساواة بين المباشرة واإلكراه، فال يمكـن             / ٢
  .)٧(النعدام المساواة بينهما ؛إيجاب القود على المكِره

  :ويمكن أن يناقش
 فإن القتل متى ما توافر فيـه وصـف   )إلكراهواالمباشرة بين  مساواة ال( : قولكم ال نسلم 

العمد العدوان وجب القصاص وال فرق، فكما وجب بالمباشرة وجب بالتسبب؛ ألنه أحد             
  .نوعي القتل

                                         
  ].١٧٩[سورة البقرة، اآلية ) ١(

  ).١٩٢-٦/١٩١(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 شرح منتهـى اإلرادات  ،)٨/٢٢٢(، المبدع )٥/١٤٣(ابن قدامة : ، الكافي)٥/٢٧(المهذب في فقه اإلمام الشافعي   : ينظر) ٣(
)٦/٢٠.(  

  ).٤/٩٣(القاضي عبد الوهاب : اإلشراف) ٤(

  ).٦/٢٤٣(تبيين الحقائق ) ٥(

، الشبهة وأثرها )٢/٣١٨(األحمدي : ، اختالف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة اإلسالمية)٦/١٨٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
  .  ه١٤٢٨عام سم الفقه والتشريع بجامعة نابلس،لة ماجستير مقدمة لقوهي رسا) ١٩٥ص (إلهام طوير : في الحدود والقصاص

  ).٢٤/٨٨(المبسوط : ينظر) ٧(



 

 )٣٣٨٧(

 لـسقوط القـصاص     ؛ب، فوجبت الديـة   أنه قتل بسب  : أما دليل وجوب الدية على المكِره     
  . )١(ووجبت في ماله؛ ألنه قتل عمٍد تحول إلى مال، والعاقلة ال تعقل العمد

  :أدلة القول الثالث
  .)٢()  m n o p q r s  ( : قوله تعالى/ ١

  : باآليةوجه االستدالل
 حقيقـةً   ، والقاتل هو المكـره    )٣(هو سلطان استيفاء القود من القاتل     : أن المراد بالسلطان  

  .)٤( لكونه غير مباشر؛وحكماً فلم يجب القصاص على المكِره
  :يمكن أن يناقش وجه االستداللو

بأن القتل اشترك فيه المكِره والمكره، هذا بإلجائه واآلخر بمباشـرته، وإيجابـه علـى               
  .المكره دون المكِره ظلم

 ألن األصـل فـي      ؛أن القتل فعل حسي، وهذا ال يجزئ فيه االستناد لغير الفاعـل           / ٢
  . )٥( وأضيف إلى غيره،األفعال أن يؤاخذ بها فاعلها إال إذا سقط حكم فعله شرعاً

  :يمكن أن يناقشو
             أننا نسلم بكون المكِره لم يباشر القتل حساً، إال أنه وإن لم يباشره حس   ا، ا فقد باشره حكم

ح المكره كاآللـة بيـده،       يصب ه لما أقدم المكره على القتل، فحينئذ      ؤأال ترى أنه لوال إلجا    
  .فليس له أي إرادة

  :الترجيح
 رجحـان القـول األول،   – والعلم عند اهللا   – لي   تبينبعد عرض األقوال وبسط األدلة، ي     

بوجوب القصاص على المكِره، إذا أكره مكلفاً بغير حـق علـى قتـل معـيٍن،                : القائل
  :به، وذلك لما يليمعصوٍم، مكافٍئ له شريطة أن يكون قادرا على إيقاع ما هدد 

  . وسالمتها من المعارضة، قوة أدلتهم-١
٢-  أن المكِره  متسبب   له، وقد أوجب اهللا عليه القود لتعمـده، وال يـصح             بالقتل متعمد 

  .إسقاطه إال بدليل، وال دليل على ذلك

                                         
  ).٢/٣٥٣(الجوهرة النيرة : ينظر) ١(

  ]٣٣[سورة اإلسراء، اآلية ) ٢(

  ).٣/٢٦٠(الجصاص : أحكام القرآن: ينظر) ٣(

  ).٢٤/٨٥(المبسوط : ينظر) ٤(

  ).٨/١٣٥(، تكملة البحر الرائق )٦/٢٤٣(تبيين الحقائق : ينظر) ٥(



– 

  )٣٣٨٨(

 أن عدم إيجاب القصاص على المكِره، فيه فتح باب العدوان على اآلخرين، وتنعـدم        -٣
، فـسداً لـذلك     ا، فما عليه إال أن يكره مكلفً      أحد اة، فكل من تسول له نفسه قتلَ      معه الحي 

  .الباب نوجب عليه القصاص
 حفظ النفـوس،    : أن وجوب القصاص على المكِره، مستند إلى مقاصد الشرع، وهو          -٤

  .وحقن الدماء، مبالغة في حسم مواد القتل، واستبقاء لجنس اإلنسان
  :وفيه فرعانمن عدم وجوب القصاص على الـمكره، ما يستثنى : المطلب الثاني

  .حكم القصاص على الـمكره: الفرع األول
  :صورة المسألة

ا على ذلك، فهـل يقـتص   ه على قتل معين معصوم، فأقدم على قتله مكر مكلفٌهكِرإذا أُ 
  ، وال قصاص عليه؟ا أم يكون المكره مضطر منه

  :تحرير محل النزاع
على أن من ُأكره بغيِر حٍق على قتِل معيٍن معصوم، أنـه             -هم اهللا    رحم –الفقهاء  أجمع  

  .)١(ال يجوز له اإلقدام على قتله، ويلحقه اإلثم إذا قتله
 يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقالً بالغـاً مختـاراً           ،اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه      و

  .)٢( غير مشارك له فيه غيره،للقتل مباشراً
  .)٣(خوف القتل إكراهاتفقوا أن كما 

 ؟ه مكلف على قتل معيٍن معصوٍم، هل يجب القصاص عليـه كِراختلفوا فيما إذا أُ إال أنهم   
   :على قولين
  : القول األول

ــفٌ ــره مكل ــب   إذا ُأك ــل، وج ــصوم، فقت ــين مع ــل مع ــى قت ــق عل ــر ح  بغي
، )٦( المالكيـة  وبـه قـال    ، مـن الحنفيـة    )٥)(٤(القصاص عليـه، وإليـه ذهـب زفـر        

                                         
، )٢/١٣٦(، المجموع المذهب    )٣/١٤٥(ابن العربي   : ، أحكام القران  )٣/٢٧٤(، الهداية   )٦/١٨٧(بدائع الصنائع   : ينظر) ١(

 ).   ٥/٣٠٣(، مغني المحتاج )٢/٩(ابن السبكي : األشباه والنظائر
 ). ٢/٤٧١(بداية المجتهد ) ٢(
   ).١٠٩ص (مراتب اإلجماع ) ٣(
  ).١١ص (سبق ترجمته ) ٤(
 .)٩/٢٤٤(، العناية شرح الهداية )٦/١٩٠( ائع، بدائع الصن)١٢/٨٥(المبسوط : ينظر) ٥(
 ). ٦/١٩٠(، حاشية الدسوقي )٨/٣٠٦(، مواهب الجليل )٥١٧ص (، القوانين الفقهية )٢/٤٧٢(بداية المجتهد : ينظر) ٦(



 

 )٣٣٨٩(

رحمهــم اهللا – )٢(الحنابلــة وبــه قــال ،)١( مــن مــذهب الــشافعيةرمــشهوالهــو و
   . ىتعال

  : القول الثاني
 بغير حق على قتل معين معصوم، فال يجب القصاص عليه، وإليه ذهب             إذا ُأكره مكلفٌ  

، وهو المذهب المعتمد عند الحنفيه، وإليه ذهب الشافعي في          )٥)(٤(ها، وصاحب )٣(أبو حنيفة 
  . تعالىرحمهم اهللا – )٦(قول له

  : األدلــــة
  :أدلة القول األول

  : عموم النصوص الدالة على وجوب القصاص دون تفريق بين مكره وغيره، ومنها-١
  . )٧()f e d c b a ` _ ^ ] g \ (: قوله تعالى/ أ

ا اللَّه  لَّ، يشهد أن ال إله إ     ٍم مسل ٍئلُّ دم امر  ِحال ي : (أنه قال  -  -عن النبي   ثبت  ما  / ب
والماِرقُ مـن الـديِن   ،  ينس بالنَّفِس، والثَّيب الزا   فالنَّ :ُل اللَّه، إلَّا بإحدى ثالث    ورسوأنِّي  

  .)٨()التَّارك للجماعِة
 أنه قتله عمدا ظلما؛ الستبقاء نفسه، فأشبه ما إذا اضطر إلى أكـل إنـسان، فقتلـه                  -٢

  .  )٩(ليأكله

                                         
، فتح الجـواد بـشرح اإلرشـاد        )٤٧٠ص  (، منهاج الطالبين    )١٠/١٣٩(، العزيز شرح الوجيز     )٧/٣٢٦(األم  : ينظر) ١(
 ). ٥/٣٥٥(نهاية المحتاج ) ٣/٢٨٢(

، منتهـى اإلرادات  )٤/٩٧(، اإلقناع )٨٥ص (، القواعد والفوائد األصولية    )٢/١٣٦٤(الهاشمي  : رؤوس المسائل : ينظر) ٢(
 ).٥٧٨ص (، الفتاوى السعدية )٥/١٦(

، الفتاوى الهنديـة  )٩/١٦٢(، حاشية ابن عابدين )٢/٦٩٩(، النتف في الفتاوى )٨/٤٥١(شرح مختصر الطحاوي   : ينظر) ٣(
)٥/٤٤ .( 

 .رحمهما اهللا تعالى–أبو يوسف، ومحمد بن الحسن ) ٤(

 ).٦/٢٤٣(، تبيين الحقائق )٧٨٩ص (، مجمع البحرين )٣/٢٧٤(، تحفة الفقهاء )٤٠٥ص (رؤوس المسائل : ينظر) ٥(

 .)٣/٢٨٤( حلية العلماء ،)٥/٢٨(، المهذب )١٥/١٦٠(لحاوي الكبير ، ا)٧/٣٢٦(األم : ينظر) ٦(

 . ]١٧٨[ اآلية ،سورة البقرة) ٧(

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ (:رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قولـه تعـالى      ) ٨(
م مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب ما يباح بـه د   و،  )٣/١٩٤٤(،  ]٦٨٧٨[ رقم   )¨ §

  .  –، من طريق مسروق عن عبداهللا بن مسعود ]١٦٧٦[، رقم )٧٩٨ص (المسلم، 

 ). ١١/٤٥٦(، المغني )١٠/١٣٩(، العزيز شرح الوجيز )٥/٢٧(المهذب : ينظر) ٩(



– 

  )٣٣٩٠(

يره؛ ألن حرمة غيـره، مثـل حرمـة          أن المكره ال عذر له في إحياء نفسه بقتل غ          -٣
 فاستويا، وصـار وجـود   ،نفسه، فلم يكن إحياء نفسه بالغير أولى من إحياء الغير بنفسه         

  . )١(العذر كعدمه فاقتضى أن يجب القود بينهما، كوجوبه لو لم يكن مكرهاً
  : أدلة القول الثاني

تي الخطـأ، والنـسيان،   رِفع عن ُأم(: أنه قال -  -عن النبي جاء في الحديث   ما   -١
  .)٢()وما استكرهوا عليه

  : بالحديثوجه االستدالل
  .)٣(أن هذا عام، حيث لم يفرق بين القتل وغيره

  :نوقش وجه االستدالل 
أن هذا محمول على ما اختص بحقوق اهللا تعالى دون حقوق اآلدميـين، كالمـضطر إذا       

  .)٤( فإنه يقتل به،قتل إنسانا ليأكله
لجأ على القتل بواسطة التهديد بالقتل، فيصير قاتال باقتضاء طبعه إيثاراً            أن المكره م   -٢

لحياته، فهو آلة للمكِره فيما يصلح آلة له، وهو القتل، وعليه فال يكـون علـى المكـره                
  .)٥(قصاص وال دية وال كفارة؛ ألن الفعل يضاف إلى الفاعل ال إلى اآللة

                                         
 ).  ١٥/١٦١(الحاوي الكبير ) ١(
ـاء عـن ابـن     ]٢٠٤٥[قم  ، ر )٣/٢٠١(طالق المكره والناسي،    : ، كتاب الطالق، باب   مختصرارواه ابن ماجه في سننه       )٢( ، من طريق عط

ـا   - - كتاب إخباره ، مختصرا، ورواه ابن حبان في صحيحه )إن اهللا وضع عن أمتي   ( بلفظ   عباس عن مناقب الصحابة، باب ذكر اإلخبار عم
ـاكم  ]٤٢٧٢[، رقـم  )٣/٤٠٣(والدار قطني في سننه بنحوه، كتاب النذور،     ،]٧٢١٩[، رقم   )١٦/٢٠٢(،  وضع اهللا بفضله عن هذه األمة      ، والح

ـاوز ( بلفظ ، وكلهم من طريق عبيد بن عمير عن ابن عباس ]٢٨٦٠[، رقم   )٢/٢٣٦(، كتاب الطالق    مختصرافي المستدرك    ، ورواه )إن اهللا تج
من طريق نافع عن ابـن       ،]١٥٠٩٤[، رقم   )٧/٥٨٤(والطالق، باب ما جاء في طالق المكره،         ، كتاب الخلع  مختصراالبيهقي في سننه الكبرى     

رفع عـن  ( : "قال الزيلعي غيرهم من أحاديث جمع من الصحابة، لكن كلها ضعيفة، كما قال اإلمام أحمد،          رواه  ، و )وضع عن أمتي  ( بلفظ   رعم
، هذه أحاديث منكرة، كأنها موضـوعة : فقال أبي...  وهذا ال يوجد بهذا اللفظ، وإن كان الفقهاء ال يذكرونه إال بهذا اللفظ   ،)أمتي الخطأ  والنسيان     

 - - عـن النبـي    ليس يروى فيه إال عن الحسن  : ا، وقال وقد أنكره اإلمام أحمد جد    : "، قال ابن رجب   "وال يصح هذا الحديث وال يثبت إسناده        
، جامع العلوم   )٦٦- ٢/٦٤(نصب الراية   ". ا  إن الوليد بن مسلم روى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مثلَه، فأنكره أيض              : مرسالً، وقيل ألحمد  

ـيص  : تنظر هذه الشواهد فـي و، إال أن هذا الحديث له شواهد من القران والسنة،      )١/٥٩٣(الجبرين  : ، شرح عمدة الفقه   )٢/٣٦١(الحكم  و التلخ
 ).٢/٣٦١(، جامع العلوم والحكم )٢/٤٦٥(الحبير 

 ). ٨/٤٥٤(شرح مختصر الطحاوي : ينظر) ٣(

 ).٤/٢٥ (ىالبن المنج: قنع، الممتع في شرح الم)١٥/١٦١(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(

 ). ١١/٦١(البناية شرح الهداية : ينظر) ٥(



 

 )٣٣٩١(

  : نوقش
يح، فإنه متمكن من االمتناع، ولذلك أثم بقتله، وحـرم   غير صح)إن المكره ملجأ : (قولكم

عليه، وإنما قتله عند اإلكراه ظنا منه أن في قتله نجاة نفسه، وخالصه من شر المكـِره،            
  .)١(فأشبه القاتل في المخمصة ليأكله

  .)٢( فأشبه قتل الصائل، أنه قتله دفاعاً عن نفسه-٣
  : نوقش

، ولهذا ال يأثم بقتل الصائل، والمكره يـأثم         تد يباح دفعه  ألن الصائل مع  بعدم التسليم؛   / أ
  .)٣(، وبهذا يبطل كونه آلةإجماعا كما سبق

أنه قد أباح نفسه بالطلب فصار مقتوالً بحق، وهـذا مقتـول            الصائل  أن المعنى في    / ب
  .)٤(بظلم فافترقا

القتل بأن يؤمر    أن اإلكراه يكون تارة على القول بأن يتلفظ بكلمة الكفر، وتارة على              -٤
بالقتل، ثم ثبت أن حكم الكفر يزول باإلكراه، فوجـب أن يكـون حكـم القتـل يـزول                

  .)٥(باإلكراه
  : نوقـــش

  :القياس على التلفظ بكلمة الكفر، قياس مع الفارق، ووجه الفرق ما يلي
د أن التصون عن كلمة الكفر حق هللا وحده، والتصون عن القتل حق هللا وعباده، فـشُد          / أ

 مبنية على المسامحة، وحقوق العبـاد مبنيـة علـى           -  -؛ ألن حقوق اهللا     األمر فيه 
  .)٦(المشاحة

أن مفسدة القتل تتحقق، ومفسدة الكفر ال تتحقق؛ ألن مفسدته االستهزاء واالحتقـار             / ب
  . )٧(والمكره غير مستهزئ وال محتقر، إذ ال يتحقق ذلك مع اإلكراه

    
  

                                         
 ). ١١/٤٥٦(المغني ) ١(

  ). ١٠/١٣٩(العزيز شرح الوجيز ) ٢(
  ).١٠/١٣٩(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(

 ). ١٥/١٦٢(الحاوي الكبير ) ٤(

 ). ١٥/١٦١(الحاوي الكبير ) ٥(

 ).٢/٢٧٠ (قواعد األحكام في إصالح األنام: ينظر) ٦(

  ).٢/٢٧٠(قواعد األحكام في إصالح األنام : ينظر) ٧(



– 

  )٣٣٩٢(

  :الترجيح
يتبـين أن   ، والنظر فيما أورد على كل دليـل مـن مناقـشات،    األدلةوقوال   األ بيانبعد  

 بغير حق على    إذا ُأكره مكلفٌ  بأنه  : القول األول، القائل  هو   - والعلم عند اهللا   - الراجح
  :، وذلك لما يليقتل معين معصوم، فقتل، وجب القصاص عليه

  .، وسالمتها من المناقشات المؤثرةة هذا القول قوة أدل-١
٢-       ه ردعأن في إيجاب القصاص على المكر  ا لكل من تسول له نفسه قتل نفس        ا وزجر

ن المكره إذا علم أنه يقتل قصاصاً بمن قتله، كف عن           إ لداعية اإلكراه، حيث     ؛بغير حق 
  .القتل وارتدع

 أن في وجوب القصاص على المكره درء للمفسدة حيث يرتـدع اآلخـرون عـن                -٣
  .القتل إذا علموا أنه سيقتص منهماالعتداء على األنفس ب

  :وفيه مسألتانحكم المستثنى، : الفرع الثاني
  .ا أو مجنونًا،إذا كان المكره صبي :المسألة األولى
  :صورة المسألة

إذا أكره مكلف وكان صبيا، أو مجنونًا على قتل إنسان ظلماً، فهل يقتص مـن المكـره                 
   عنهما؟وإن انعدم تكليفه، أو يكون مسقطًا للقصاص

  : حكم المسألة
، أو  )١( على عدم وجـوب القـصاص علـى صـبي          -رحمهم اهللا تعالى  –اتفق الفقهاء   

  .)٣( مكرهين)٢(مجنون
    :ومستند ذلك ما يلي

عن النَّائِم حتى   : رفع القلم عن ثالثة   : ( أنه قال  -  - ما جاء في الحديث عن النبي        /١
  .)٤()نُوِن حتى يعِقليستيقظَ، وعن الصبي حتى يحتِلم، وعن المج

                                         
 . سواء كان مميزا، أو غير مميز) ١(
يراد بالمجنون هنا ما كان مطبقا، أو كان مجنون غير مطبق لكنه أكره في حالة جنونه، و أما لو أكره على القتل في حالة ) ٢(

 . كره العاقلإفاقته، فحكمه حكم العاقل، وتجري عليه أحكام الم
، البيان فـي  )٢/٢٧٧(، اإلقناع في مسائل اإلجماع )٧/٥٢(، االستذكار )٤٥٦ص  (الزمخشري  : رؤوس المسائل : ينظر) ٣(

 ). ٢٣٢ص (، مراتب اإلجماع )١١/٤٨١(، المغني )٧/١٧(، روضة الطالبين )١١/٣٠٣(مذهب الشافعي 
، وابن ماجه في سننه، كتاب الطالق، باب طـالق المعتـوه   ]٢٤٦٩٤[، رقم )٤١/٢٢٤(، - –رواه اإلمام أحمد في مسنده، مسند عائشة        ) ٤(

، رقـم  )٦/٤٥١(كتاب الحدود، باب في المجنون يـسرق أو يـصيب حـدا،     ،  ، وأبو داود في سننه    ]٢٠٤١[، رقم   )٣/١٩٨(والصغير والنائم،   
= سـود  األ ، مـن طريـق  ]٥٥٩٦[، رقم )٥/٢٦٥(زواج، األ  ، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب الطالق، باب من ال يقع طالقه من       ]٤٣٩٨[



 

 )٣٣٩٣(

  :وجه االستدالل بالحديث
أن ارتفاع التكليف عن الصبي، والمجنون في المأمورات والمنهيـات، وسـقوط اإلثـم              

  .عنهما، يقتضي سقوط القصاص عنهما
  .)١()عمد الصبي والمجنُوِن خطٌَأ: ( أنه قال-  -ما روي عن علي / ٢

  :وجه االستدالل باألثر
 عن الصبي والمجنون يلِحقُ عمدهما بالخطأ، فلما انعدم وجـود قـصد             أن انعدام القصد  

  .صحيح من الصبي والمجنون، كان حكمه الخطَأ، وسقوط القصاص
أن القصاص عقوبة مغلظة، فلم تجب على الصبي وزائل العقل؛ لقصور عقلهما، أو             / ٣

  .)٢(نقصانه، كالحدود
  :تثناء، وذلك لما يلي صحة االس- واهللا أعلم –ومما سبق ذكره، يظهر 

  . قوة أدلتهم، والسيما أنها قد اعتضدت باالتفاق الحاصل بين علماء األمة-١
 أن قتلهما لم يتمحض عمدا عدوانا، فلم يجب عليهمـا القـصاص، كمـا لـو كانـا       -٢

  .مخطئين
 أن الحكمة من القصاص زجر النفوس الباغيـة عـن العـدوان، ولـيس للـصبي                 -٣

  .ا عنهوالمجنون عمد حتى يزجر
  .ماًال ظاكِره سلطانًإذا كان الم :المسألة الثانية
  : صورة المسألة

إذا أكره السلطان رجال، بقتل معين معصوم ظلما، فقتله المكره، فهل يجـب القـصاص         
  على المكره، أم ال؟

                                                                                                     
ـام   : عن عائشة، ومن خالل دراسة اإلسناد يتبين أن الحديث حسن، ففيه حماد بن أبي سليمان، وقد قال عنه ابن حجر             = ـه أوه . فقيه صـدوق ل

  .)٢/٧٦(، والحاكم في المستدرك )١/٣٥٥(وقد صححه ابن حبان في صحيحه ). ١٦٤ص (تقريب التهذيب 
، والبيهقي في  ]١٨٣٩٣[، رقم   )١٠/٧٠( رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، باب المجنون والصبي والسكران،             )١(

، من طريق الحسين بن     ]١٦٠٨٢[، رقم   )٨/١٠٨ (   سننه الكبرى مختصرا، كتاب الجراح، باب ما روي في عمد الصبي،          
 أن األثر ضعيف جدا، ففيه إبراهيم بن محمد المدني قال عنه ابـن  عبداهللا عن أبيه عن جده، ومن خالل دراسة اإلسناد يتبين      

السنن الكبرى : ينظر. إسناده ليس بقوي: إسناده ضعيف، وقال ابن عبدالبر: ، وقال البيهقي)٦٤ص (متروك، التقريب : حجر
 ).  ٧/٥٢(، االستذكار )٨/١٨(
 ). ١١/٤٨١(المغني ) ٢(



– 

  )٣٣٩٤(

  :تحرير محل النزاع
 معـين    على عدم جواز إقدام المكره بغير حق على قتـل          - رحمهم اهللا    –أجمع الفقهاء   

  .)١(معصوم وأنه يلحقه اإلثم إذا قتله
  .)٣(، وأنه صحيح نافذ)٢(كما ال خالف بينهم في جواز إكراه السلطان على القتل بحق

إال أنهم اختلفوا فيما إذا أكره السلطان مكلفًا على قتل معيٍن معصوم بغيـر حـق، هـل               
  :يجب القصاص على المكره؟ على قولين

  : القول األول
السلطان مكلفًا على قتل معين معصوم بغير حـق، فيجـب القـصاص علـى               إذا أكره   

، )٦( من الحنفية، وهـو المـشهور مـن مـذهب المالكيـة       )٥)(٤(المكره، وإليه ذهب زفر   
  . رحمهم اهللا جميعا– )٨( وهو المذهب عند الحنابلة)٧(واألظهر من مذهب الشافعية

  :القول الثاني
عين معصوم بغير حق، فال يجـب القـصاص علـى    إذا أكره السلطان مكلفًا على قتل م   
  . رحمهم اهللا جميعا– )١٠(، وقول عند الشافعية)٩(المكره  وهو المذهب عند الحنفية

                                         
، الجامع ألحكـام القـران      )٣/١٤٥(ابن العربي   : ، أحكام القران  )٣/٢٧٤ (    داية، اله )٦/١٨٧(بدائع الصنائع   : ينظر) ١(
 ).   ٥/٣٠٣(، مغني المحتاج )٢/٩(ابن السبكي : ، األشباه والنظائر)٢/١٣٦(، المجموع المذهب )١٢/٤٧٣(
أحدا على بيع ماله ليـوفي     وذلك كإكراههم على إقامة الحدود، وعلى فعل الصالة، وأداء الزكاة، وكذا لو أكره السلطان               ) ٢(

 ).٢/٣٧٥(، جامع العلوم والحكم )٢٨٠ص (السيوطي : األشباه والنظائر: ينظر. دينه، فهو إكراه بحق
، جـامع العلـوم والحكـم       )٢٨٠ص  (السيوطي  : ، األشباه والنظائر  )٧/٨٠(، منح الجليل    )٤/٤٠(مجمع األنهر   : ينظر) ٣(
)٢/٣٧٥ .( 
  ).١١ ص(سبق ترجمته ) ٤(
 .)٩/٢٤٤(، العناية شرح الهداية )٦/١٩٠( ، بدائع الصنائع)١٢/٨٥(المبسوط : ينظر) ٥(
 ). ٢/٤٧٢(، بداية المجتهد )٢/٣٧٠(، الكافي )١٠/٢٤٩(النوادر والزيادات : ينظر) ٦(
  ).٧/١٦(، روضة الطالبين )١١/٣٥١(، البيان )١٥/١٦٠(، الحاوي الكبير )٧/٣٦٢(األم : ينظر )٧(
  .)٥/١٦(، منتهى اإلرادات )٨/٢٢٣(، المبدع )١١/٥٩٩(ي المغن: ينظر) ٨(
 ). ٩/١٦٣(، حاشية ابن عابدين )٦/٢٤٣(، تبيين الحقائق )٦/١٩٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٩(
 ).  ١٥/٣٤٣( كفاية النبيه  ،)١٥/١٦٠(، الحاوي الكبير )٧/٣٦٢(األم : ينظر) ١٠(



 

 )٣٣٩٥(

  :األدلــة
  :أدلة القول األول

ن ، إمـا أ يِنظـر  النَّ فهو بخيِر قتيٌل لهَلِتومن قُ: ( أنه قال-  - ما ثبت عن النبي    -١
ويداقى وإما أن ي١()د(.  

  :وجه االستدالل بالحديث
أن حق أولياء القتيل ثابت بالقود أو الدية، سواء كان قتله بإكراه القاتل علـى القتـل، أو         

  .غير ذلك
  .)٢( أن القصاص حكم يتعلق بالقتل، فوجب أال يسقط باإلكراه، كالمأثم-٢
قتلـه   أنه قصد قتل من يكافئه الستبقاء نفسه، فوجب عليه القود، كمـا لـو جـاع ف                 -٣

  .)٣(ليأكله
  :أدلة القول الثاني

ومـا  ، النِّـسيان رِفع عـن ُأمِتـي الخَطَـأ، و     : ( أنه قال  -  - ما روي عن النبي      -١
  .)٤()استُكِرهوا عليِه

  :وجه االستدالل بالحديث
هذا عام في كل مكره، سواء أكرهه سلطان أو غيره، وهو عام فيمن أكره على قتل، أو                 

 .وهضرب أو طالق، أو نح
  :نوقـش وجه االستدالل

  .)٥(أن القتل ال يباح باإلكراه، والحديث منزل على ما سواه/ أ
  .)٦(أنه محمول على ما اختص بحقوق اهللا تعالى دون حقوق اآلدميين/ ب

  :ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة

                                         
ومسلم في ] ٦٨٨٠[، رقم )٣/١٩٤٥(قتل له قتيل فهو بخير النظرين، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من   ) ١(

، رقم )٦١٥ص (صحيحه مختصرا، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها، إال لمنشد على الدوام،    
 .  -، من طريق أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة]٤٤٥[
  ). ١٥/٣٤٣(كفاية النبيه ) ٢(
  ). ١١/٣٥١ (ان في مذهب اإلمام الشافعيالبي )٣(
  ).١٨ ص(أحمد، وسبق تخريجه  رواه ابن ماجه وغيره، والحديث أنكره اإلمام) ٤(
 ). ٤/٣٤(فيض القدير شرح الجامع الصغير : ينظر) ٥(
 ). ١٥/١٦١(الحاوي الكبير ) ٦(



– 

  )٣٣٩٦(

 -  -، فإن لفظ اإلكراه عام يشمل حق اهللا         - -أنه ال يسلم بأنه مختص بحقوق اهللا      
  .وحق العباد

  .)١( أنه قتله دفاعا عن نفسه، فأشبه قتل الصائل-٢
  :نوقــش

بأن القياس قياس مع الفارق، حيث إنه قتله ظلما مختارا، فـأثم إثـم القتـل، بخـالف                  
  .)٢(الصائل؛ فإنه جاٍن بالصيال؛ بدليل أن قاتله ال يأثم إثم القتل

ياته، فيصير آلة للسلطان فيما يـصلح        أن المكره محمول على القتل بطبعه إيثاراً لح        -٣
أن يكون آلة له وهو اإلتالف، وعليه فال يصح نسبة الفعل لآللة، وينقل حكم المباشـرة                

  .)٣(للمكِره
  :نوقــش

بأن هذا غير صحيح، بل إن الفعل قد تعدى من المكره إلى من أكره على قتله، والفعـل               
خذ به الفاعـل؛ ألن تعديـه لفـضل         إذا تعدى حكمه إلى غير الفاعل، كان أولى أن يؤا         

  .)٤(قوته
  :الترجيح

 هـو القـول األول،      - والعلم عند اهللا   –بعد ذكر األقوال وبسط األدلة، يتبين أن الراجح         
إذا أكره السلطان مكلفًا على قتل معيٍن معصوم بغير حق، فيجب القصاص على             : القائل

  :المكره  وذلك لما يلي
  .مناقشات المؤثرة قوة أدلتهم، وسالمتها من ال-١
 أن القصاص شرع لحكمة الزجر والردع، والقتل باإلكراه مـن الـسلطان الظـالم               -٢

  حاصل، 
  . فلو لم يجب القصاص على المكره؛ ألدى إلى الفساد، فوجب القصاص حسماً لمادته

                                         
 ).  ١٥/٣٤٣(كفاية النبيه ) ١(
 . )٧/٦٤(التهذيب في فقه اإلمام الشافعي ) ٢(
 ). ١٥/١٦٠(، الحاوي الكبير )١٢/٨٧(المبسوط : ينظر) ٣(
  ).١٥/١٦٢(الحاوي الكبير ) ٤(



 

 )٣٣٩٧(

  :وفيه مطلبانالمستثنيات في باب استيفاء القصاص، : المبحث الثاني
وفيـه  نى من عدم إذن اإلمام وحضوره في استيفاء القصاص،          ما يستث : المطلب األول 

  :فرعان
  .حكم اشتراط إذن اإلمام وحضوره عند استيفاء القصاص :الفرع األول

  : صورة المسألة
إذا أقدم مكلف على قتل مكافئ له، ثم أمسك أولياء المقتول بالقاتل، وقامت عليه البينـة                

 غير إذن اإلمام وحـضوره لمكـان إقامـة    بذلك، فهل لهم أن يقيموا القصاص عليه من       
  القصاص  أم ال؟

  :تحرير محل النزاع
 على أن من قتل مكافًئا له عامدا لقتله من غير تأويـل، أن               – رحمهم اهللا    –اتفق الفقهاء   

  .)١(لولي القتيل قتل ذلك القاتل إن شاء
  : واختلفوا في استيفاء الولي من غير إذن اإلمام وحضوره، على ثالثة أقوال

  :القول األول
إن إذن اإلمام وحضوره عند استيفاء القصاص واجب، وإن خالف الولي فقتل القاتل فقد              

، والمـذهب عنـد     )٤(، وهو قول عند الشافعية    )٣(، وإليه ذهب المالكية   )٢(استوفى، ويعزر 
  .)٥(الحنابلة

  :القول الثاني
واجـب، وهـو    إن إذن اإلمام واجب، وحضوره عند استيفاء القصاص مستحب غيـر            

  . رحمهم اهللا جميعا– )٧(،  وهو وجه عند الحنابلة)٦(األصح من مذهب الشافعية

                                         
  ).٢٢٥ص (مراتب اإلجماع : ينظر) ١(

البيان فـي فقـه اإلمـام الـشافعي         : ينظر. وذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى عدم التعزير؛ ألنه استوفى حقه          ) ٢(
 ).٣٠٣ص (شومان : ، عصمة المال والدم في الفقه اإلسالمي)٦/٥٠(، مطالب أولي النهى )١١/٤٠٥(

  ).٦/١٧٩(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١٣٤ص (أقرب المسالك لمذهب مالك  ،)٨/٣٢٥(مواهب الجليل : ينظر )٣(

 ).٢/٤٧(، تحرير الفتاوي )١٥/٤٥٥(كفاية النبيه :ينظر) ٤(

، اإلقنـاع  )٢٥/١٧١(، اإلنـصاف  )٤١٥ص (، المنور في راجح المحرر )١١/٥١٥(، المغني )٢/١١٢(الهداية  : ينظر) ٥(
 ).١٨٤ص (، الجناية على األطراف في الفقه اإلسالمي )٤/١١٥(

، )٢٠/٥٤٤(، الهداية إلى أوهام الكفاية      )٤٧٩ص  (، منهاج الطالبين    )١١/٤٠٥(البيان في مذهب اإلمام الشافعي      :  ينظر )٦(
 ).٨/٤٣٦(ج ، تحفة المحتا)٥٢٦ص (روض الطالب 

 ).٦٢ص (، اإلسالم وضرورات الحياة )٢٥/١٧٢(، اإلنصاف )٨/٢٥٠(، المبدع )٥/٩٦(المستدرك على مجموع الفتاوى : ينظر) ٧(



– 

  )٣٣٩٨(

  :القول الثالث
، وأبـو   )١(إن إذن اإلمام في استيفاء القصاص غير الزم، وإليه ذهـب الحنفيـة            

 رحمهـم اهللا    – مـن الـشافعية      )٥)(٤(، ومنصور التميمـي   )٣)(٢(إسحاق المروزي 
  .جميعا
  :األدلـة

  :لقول األولأدلة ا
أن ال تَقتُلُوا َأحدا إلَّـا      (:  أنه كتب إلى اآلفاق    -  - ما ثبت عن عمر بن الخطاب        -١

  .)٦()ِبِإذِني
  :وجه االستدالل باألثر

  . يقتضي اشتراط اإلذن، وهو صريح في الداللة عليه-  -أن كالمه 
س فـي   أن وجوب القصاص، واستيفاؤه يفتقر إلى اجتهاد ونظـر؛ الخـتالف النـا      -٢

  .)٧(شرائط الوجوب، وكيفية االستيفاء
 أن االستيفاء إنما يجب بآلة مخصوصة، واإلمام هو المتفقد لها، وأمر الدم خطيـر،               -٣

  .)٨(فال وجه لتسليط اآلحاد عليه
  

                                         
، حاشـية ابـن   )١٦٦ص (، مجمع الضمانات  )٣/٥٩١(، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق       )٥/٢٦٤(فتح القدير   : ينظر) ١(

  ).١٠/١٥٠(عابدين 

اق، إبراهيم بن أحمد المروزي، ورع زاهد، أخذ عن ابن سريج، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، لـه مـن              هو أبو إسح   )٢(
 سـنة  -رحمه اهللا–شرح المختصر، والتوسط بين الشافعي والمزني لما اعترض به المزني في المختصر، توفي        : المصنفات

 ). ١٠٦-١/١٠٥(ابن قاضي شهبة : ة،  طبقات الشافعي)٢/١٧٥(تهذيب األسماء واللغات : ينظر.  ه٣٤٠

  ).٨/٤٢١(، النجم الوهاج )١٥/٤٥٦(، كفاية النبيه )١٠/٢٦٥(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(

التميمي، الفقيه الضرير، كان أديبا عاقال حاد المناظرة، أخذ الفقه مـن أصـحاب              لحسن، منصور بن إسماعيل بن عمر       هو أبو ا   )٤(
: ينظـر .  ه ٣٠٦ سـنة    - رحمه اهللا –المستعمل، والمسافر، والهداية، وغيرها، توفي      :  من المصنفات  الشافعي، وأصحاب أصحابه، له   

 ).٢٣٥ص (، طبقات الشافعيين )١٠٧ص (طبقات الفقهاء 

  ).٨/٤٢١(، النجم الوهاج )١٥/٤٥٦(، كفاية النبيه )٧/٨٩(روضة الطالبين  ،)١٥/٢٥٨(الحاوي الكبير :  ينظر)٥(

] ٢٩٠٩٣[، رقـم  )١٤/٤٥٤(ة في مصنفه مختصرا، كتاب الحدود، باب في درء الحدود بالـشبهات،         رواه ابن أبي شيب   ) ٦(
، من طريق عبد الملك ]١٧٠٤٨[، رقم )٨/٤١٠(  مستكرهة،    تاب الحدود، باب من زنى بامرأة     والبيهقي في سننه الكبرى، ك    

وهذا إسناد : ين أن األثر صحيح، وقال األلباني     ، ومن خالل دراسة اإلسناد يتب     - رحمه اهللا    –بن ميسرة عن النزال بن سبرة       
 ).٨/٣١(إرواء الغليل . صحيح على شرط البخاري

  ).٤٢٣ص (، غاية البيان شرح زبد ابن رسالن )٥/٣٥٠(مغني المحتاج  ،)١٠/٢٦٥(العزيز شرح الوجيز :  ينظر)٧(

  ).١٥/٤٥٦(كفاية النبيه ) ٨(



 

 )٣٣٩٩(

  :أدلة القول الثاني
يـا  : ، فقـال )١( يقود آخر ِبِنـسعةٍ    -  -أن رجال جاء النبي     :  ما ثبت في الحديث    -١

نعم، فقـال النبـي                    : ، فقال )َأقَتَلتَه؟: (-  - هذا قتل أخي، فقال رسول اهللا        رسول اهللا، 
-  -) :كاِحبص ونَك٢()د(.  

  :وجه االستدالل بالحديث
  .أن هذا الحديث صريح في جواز استيفاء القصاص من غير حضور اإلمام

  :نوقش وجه االستدالل
 من الدم بعد إثبات مقدماته من حضور القاتـل عنـد             إنما مكن الولي   -  -أن النبي   

الحاكم ومطالبة الولي بالقصاص عنده، ورؤية جسد القتيل وعلمه به، فكان ذلك بمثابـة              
  .)٣(حضوره

 أن اشتراط حضور السلطان ال يثبت إال بنص، أو إجماع، أو قيـاس، ولـم يثبـت              -٢
  .)٤(شيء من ذلك

  :ويمكن أن يناقش
 الـسابق   -  -، وقول عمر بـن الخطـاب        )٥(الحديث السابق أن هذا مردود بمفهوم     

وعلى فرض عدم وجود نص في المسألة، فإن دليـل المـصلحة المتحقـق فـي         الذكر،
حضوره، وكذلك سد ذريعة الظلم والعدوان على الجاني كاف في ذلك؛ ألنـه موضـع               

  .التشفي فال يؤمن من االعتداء عليه
  :أدلة القول الثالث

 بنص القرآن، وباإلجماع، وما كان هكذا لم يفتقر في استيفائه إلى إذن              أنه حق ثبت   -١
  . )٦(اإلمام

  :ويمكن أن يناقش

                                         
، النهاية فـي غريـب   )٢/٤٠٤(ابن الجوزي  : غريب الحديث : ينظر.  وغيره سير مضفور، يجعل زماما للبعير    : النسعة) ١(

 ).١١٨٩ص (الحديث واألثر 

رواه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب صحة اإلقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل مـن          ) ٢(
  .-، من طريق علقمة بن وائل عن أبيه ]١٦٨٠[، رقم )٨٠١ص (القصاص، 

 ). ٤/٤٢٧(األبي : اكمال اكمال المعلم: ينظر) ٣(

  ).٥١٦-١١/٥١٥(المغني  ) ٤(

 .)دونَك صاِحبك( --وهو قوله ) ٥(

  ).١٥/٤٥٦(كفاية النبيه ) ٦(



– 

  )٣٤٠٠(

نسلم ثبوت استيفائه للولي وأنه حق له، وهذا ال يعارض وجوب إذن اإلمام وحـضوره،            
  . عملًا باألدلة

ر  القياس على الشفعة، وسائر الحقوق، بجامع جواز التصرف في الكلَّ دون حـضو           -٢
  .)١(اإلمام

  :ويمكن أن يناقش
  :القياس على الشفعة قياس مع الفارق؛ ألمرين

أن القصاص اجتمع فيه حقان وإن كان حق العبد غالبا، بخالف الشفعة التـي فيهـا                /  أ
  .حق للعبد خالص

أن القصاص فيه نفع خاص ألولياء المقتول، وعام للنـاس مـن تحقيـق الزجـر                / ب
  . فيها نفع خاص للشفيع، فافترقاوالردع، بخالف الشفعة التي

  :الترجيح
 رجحـان القـول األول،   – والعلم عنـد اهللا  –بعد ذكر األقوال، وبسط األدلة، يتبين لي       

  :إن إذن اإلمام وحضوره عند استيفاء القصاص واجب؛ لمرجحات منها: القائل
  . قوة أدلته، وسالمتها من المناقشات المؤثرة-١
  .، والبعد عن الفوضى أن ذلك أدعى لحفظ األمن-٣
تعظيم األحكام والحـدود  :  أن األخذ بهذا القول يترتب عليه آثار وفوائد ظاهرة، منها   -٤

  .)٢(الشرعية، وإعطاؤها مكانة في نفوس الناس
  : وفيه مسألةحكم المستثنى،  :الفرع الثاني

  .حكم إقامة السيد القصاص على عبده من غير إذن اإلمام وحضوره
  :صورة المسألة

ـأراد                     إذا وجب للسيد على رقيقه قصاص، كأن قتل عبده ابنه، أو قتل أخاه، أو عبـده اآلخَـر، ف
  استيفاء القصاص منه، من غير أن يرفع ذلك إلى اإلمام؛ ألخذ إذن منه، فهل له ذلك؟

  :تحرير محل النزاع
جائز، وال   على أن السيد إذا أقاد عبده بأمر اإلمام، أن ذلك            - رحمهم اهللا    –اتفق الفقهاء   

  . )٣(يقتص منه في ذلك

                                         
  ).٧/٨٩(روضة الطالبين  : ينظر)١(

  ).٩/٢٨٦(الغنام : اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية) ٢(

 ).٢٢٧ص  (جماع مراتب اإل: ينظر) ٣(



 

 )٣٤٠١(

  :، على قولين)١(واختلفوا فيما إذا قتله بحق كاستيفاء القصاص من غير إذن اإلمام
  :القول األول

  .)٢(إن إذن اإلمام عند استيفاء السيد من عبده واجب، وهو وجه عند الشافعية
  :القول الثاني

واجب، وهـو األصـح مـن       إن إذن اإلمام عند استيفاء السيد القصاص من عبده غير           
  . رحمهم اهللا– )٣(مذهب الشافعية

  :األدلـة
  :أدلة القول األول

  :يمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي
 األدلة التي استُدل بها لتحريم االقتصاص من أي قاتل دون إذن اإلمام، والتي سـبق            -١

  .ذكرها
إذن اإلمـام، فلـم    أن السيد ال يملك استيفاء القصاص من عبده بعد عتقه من غيـر          -٢

  .يملك استيفاء القصاص منه في حال رقه
  .، ويحتاج إلى اجتهاد ومعرفة)٤( أن أمر الدماء خطير-٣

  :أدلة القول الثاني
  :يمكن أن يستدل لهذا القول فيما يلي

 أن للسيد والية خاصة على عبده، ولإلمام والية عامة، والخاصة مقدمة على العامة              -١
  .لتصرف في عبده ما ال يملكه اإلمام، فلم يشترط إذنهبل أولى، فإنه يملك ا

  :ويمكن أن يناقش
  .أن والية اإلمام عامة، فتشمل الرعية مطلقا دون تفريق/ أ

أن تصرف السيد على عبده مقيد بما فيه صـالح لـه بمقتـضى الملكيـة، إال أن                  / ب
ـ             ان سـيدا علـى     للقصاص أمرا عظيما، وشأنًا كبيرا، فال يحكم به آحاد الناس، وإن ك

  .رقيقه

                                         
  . نص في المسألة– فيما اطلعت عليه –لم أجد للحنفية والمالكية والحنابلة ) ١(

  ).٥/٣٥٠(مغني المحتاج : ينظر) ٢(

حاشـية  ) ٤/٥٦(الديباج في شرح المنهـاج       ،)٤/٣٥(، العباب   )٢/٤٧(، تحرير الفتاوي    )٨/٤٢١(النجم الوهاج   : ينظر) ٣(
 ).٥/١٨(الجمل على شرح منهج الطالب 

  ).١١/٤٠٥(البيان في مذهب اإلمام الشافعي  ) ٤(



– 

  )٣٤٠٢(

 القياس على الحدود، فإن للمولى أن يقيم الحد على مملوكه من غير إذن اإلمام، وقد                -٢
، فكذلك استيفاء   )٢( أنها قتلت جارية لها سحرتها     – رضي اهللا عنها     – )١(ثبت عن حفصة  

  .القصاص
  :ويمكن أن يناقش

  .)٣(ها بغير أمره تغيظ عليها، وشق ذلك عليه؛ لقتلها إيا-  -أن عثمان / أ
أن القياس على الحدود قياس مع الفارق، فإن الحـدود حـق هللا تعـالى، بخـالف                 / ب

  .القصاص فهو حق للمخلوق يسقط بالعفو
 أن من ملك إقامة التعزير على مملوكه بغير إذن اإلمام، ملك إقامة القصاص عليـه                -٣

  .كالحاكم
  :ويمكن أن يناقش

رق، فإن التعزير تأديب وإصالح، بخالف القـصاص        القياس على التعزيز قياس مع الفا     
  .الذي هو استيفاء حق

  :الترجيح
 رجحـان القـول األول،   - والعلم عنـد اهللا  –بعد النظر في األقوال، واألدلة، يتبين لي      

  :إن إذن اإلمام عند استيفاء السيد القصاص من عبده واجب، وذلك لما يلي: القائل
  . قوة أدلة هذا القول-١
لك يحفظ لإلمام هيبته، فال والية ألحد في تنفيذ شيء من األمور التي يـدخلها                أن ذ  -٢

  .االجتهاد، وذهاب األرواح، وإن كان بحق من غير إذن اإلمام

                                         
، وأخت عبد اهللا ألبيه وأمه، ، وكانـت قبـل            --هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوي، زوج النبي            )  ١(

ـ :  قال--ارتجعها، وذلك أن جبريل  تطليقه ثم  -- تحت خنيس بن حذافة، وقد طلقها النبي  --النبي   صة راجع حف
ابن : معرفة الصحابة: ينظر. ه٤٥:    ، وقيل٤١ سنة -رضي اهللا عنها–فإنها قوامة صوامة، وإنها زوجتك في الجنة، توفيت 

 ).١٨١٢-٤/١٨١١(، االستيعاب )٩٤٧ص (منده 

طريق محمد بـن عبـد   ، من ]١٤[، رقم )٦٠٢ص (رواه اإلمام مالك في الموطأ مختصرا، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر،     ) ٢(
ـاب قتـل الـسحرة،          –الرحمن عن حفصة     رضي اهللا عنها، ورواه الشافعي في مسنده مختصرا، كتاب القتل والقصاص والديات والقـسامة، ب

، من طريق عمرو بن دينار عن بجالة به، ورواه ابن وهب في جامعه مختصرا، كتاب القسامة والعقـول والـديات،         ]١٦١٠[، رقم   )٢/٢٥٢٩(
، وابن أبي شيبة في مـصنفه،  ]١٨٧٤٧[، رقم )١٠/١٨٠(، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب اللقطة، باب قتل الساحر،        ]٤٩٨[، رقم   )٢٨٦ص  (

ـه إن            ]٢٨٤٩١[، رقم   )١٤/٣٠١(كتاب الديات، باب الدم يقضي فيه األمراء،         ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب القسامة باب تكفير الساحر وقتل
ـين أن األثـر     - - ، من طريق نافع عن ابن عمر ]١٦٤٩٩[، رقم )٨/٢٣٤(كالم كفر،   كان ما يسحر به      ـناد يتب ـة اإلس ، ومن خالل دراس

 .صحيح

  ).١٢/٢٧٢(، المغني )٨/٢٣٤(للبيهقي : السنن الكبرى: ينظر) ٣(



 

 )٣٤٠٣(

 ترسيخ خطر الدماء في أنفس الرعية، والسيد وإن كان له والية خاصـة، فإنهـا ال                 -٣
  .تسوغ اإلقدام على االستيفاء من غير إذن اإلمام

لمستحقي القصاص من استيفائه فـي   ما يستثنى من صحة إذن اإلمام    :الثانيالمطلب  
  :وفيه فرعانالنفس، 

  .  حكم تمكين اإلمام لمستحقي القصاص من استيفائه في النفس:الفرع األول
  :صورة المسألة

إذا ثبت للوارث العارف القادر والية على المقتول، وطلب من اإلمام تمكينه من ذلـك،               
  تمكينه من االستيفاء، أم أنه يمنع من المباشرة؟فهل لإلمام 

  :تحرير محل النزاع
 على أن من قتل حرا مسلما عامدا من غير تأويل أن لـولي              -رحمهم اهللا –اتفق الفقهاء   

  . )١(ذلك المقتول أن يطلب من الحاكم القصاص من ذلك القاتل إن شاء
  :سه من القاتل على قولينواختلفوا في تمكين ذلك الولي من استيفاء القصاص بنف

  :القول األول
أن يكـون  : يصح تمكين اإلمام لمستحقي القصاص من استيفائه في النفس بشرط         

،         )٣(، وهـو المـشهور عنـد المالكيـة        )٢(قادرا على مباشرته وبه قال الحنفيـة      
  . رحمهم اهللا جميعا– )٥(، وهو المذهب عند الحنابلة)٤(وإليه ذهب الشافعية

  : الثانيالقول
 من المالكية،   )٧)(٦(يمنع اإلمام مستحقي القصاص من استيفائه في النفس، وبه قال أشهب          

  . رحمهم اهللا جميعا– )٨(وهو وجه عند الحنابلة

                                         
  ).٢٢٥ص (مراتب اإلجماع : ينظر) ١(

 .)١٠/١٤١(، حاشية ابن عابدين )٦/٢٨٨(بدائع الصنائع  :ينظر) ٢(

، حاشية الدسوقي علـى الـشرح الكبيـر    )٨/٢٤(، شرح الخرشي على مختصر خليل   )٨/٣٢٥(، مواهب الجليل    )٦/٤٣٣(المدونة  : ينظر) ٣(
)٦/٢٦٢.(  

، نهايـة   )٥/٣٥١(، مغني المحتاج    )٧/٨٩(، روضة الطالبين    )١٥/١٨٨(،      الحاوي الكبير         )٥٩٩ص  (القفال  : محاسن الشريعة : ينظر) ٤(
 ).٤/٥٦(، الديباج في شرح المنهاج )٥/٣٩٢(المحتاج 

  ).٥/٣٥(، منتهى اإلرادات )٨/٢٥٠(، المبدع )٣٣٨ص (، الوجيز )١١/٥١٦(، المغني )٢/١٠٥(الهداية  : ينظر)٥(

 ابـن   والصدق، انتهت إليه رئاسة مصر بعد وفـاة        يها عالما، جمع بين الورع    هو أبو عمر، أشهب بن عبد العزيز القيسي الجعدي، كان فق          ) ٦(
 ). ١/٣٠٧(، الديباج المذهب )٣/٢٦٢(ترتيب المدارك : ينظر.  ه٢٠٤ سنة – رحمه اهللا –القاسم، توفي 

  ).٨/٢٤(، حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل )١٢/٣٤٥(، الذخيرة )٣/١١٠٥(عقد الجواهر الثمينة : ينظر) ٧(

  ).٢٦/١٧٥(، اإلنصاف )٢/٣٤١(المحرر : ينظر) ٨(



– 

  )٣٤٠٤(

  :األدلــــة
  :أدلة القول األول

 m n o p q r s t u v w x (:  قوله تعـالى   -١
y z {  ()١(.  

  :وجه االستدالل باآلية
سلطة القتل كما هي ثابتـة فـي      : لولي المقتول سلطانًا على القاتل، وهي     أثبتت اآلية أن    

  .)٢(المطالبة بالقصاص، فهي ثابتة أيضا في استيفاء القصاص منه
ـ ومن قُِتَل لـه قَِتيـٌل ف      : ( أنه قال  -  - ما ثبت في الحديث عن النبي        -٢ ـ خَو ب ه ِر ي

  .)٣() يقاد أنام وإ،يودىأن إما : النَّظريِن
  :الستدالل بالحديثوجه ا

تخيير أولياء القتيل بين القصاص والدية، يفيد استحقاقهم له، ومـن تمـام االسـتحقاق                
  .تمكينهم من فعله

يا رسـول   :  يقود آخر ِبِنسعٍة، فقال    -  - ما ثبت في الحديث أن رجلًا جاء النبي          -٣
: -  -م، فقال النبـي     نع: ، فقال )َأقَتَلتَه؟: (-  -اهللا، هذا قتل أخي، فقال رسول اهللا        

)كاِحبص ونَك٤()د( .  
  :وجه االستدالل بالحديث

الحديث واضح الداللة في صحة تمكين اإلمام ولي المقتول من استيفاء القـصاص مـن            
  .القاتل

  .)٥( أنه حق له متميز، فكان له استيفاؤه بنفسه إذا أمكنه، كسائر الحقوق-٤
  :أدلة القول الثاني

  .)٦(جروح، فكما ال يليها الولي خشية التعذيب، فكذلك هنا القياس على ال-١
                                         

  ].٣٣[ة اإلسراء، اآلية سور) ١(

  ). ١٧/٤٤٠(، جامع البيان في تأويل القران )١٠٣٦ -٢/١٠٣٥(تفسير اإلمام الشافعي : ينظر) ٢(

، ومسلم في ]٦٨٨٠[، رقم )٣/١٩٤٥(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ) ٣(
، ]٤٤٥[، رقـم  )٦١٥ص (ا وخالها وشجرها ولقطتها إال لمنشد على الدوام، صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيده  

 .-من طريق أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 

                  رواه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب صحة اإلقرار بالقتل وتمكين ولي القتيـل مـن القـصاص،           ) ٤(
 .- ، من طريق علقمة بن وائل عن أبيه ]١٦٨٠[، رقم )٨٠١ص (

  ).٥١٧-١١/٥١٦(المغني ) ٥(

  ).١٢/٣٤٥(الذخيرة : ينظر) ٦(



 

 )٣٤٠٥(

  :نوقش
أن الجروح إنما منع منها مخافة الزيادة على محٍل ال يجوز استيفاؤه، وال يمكن تالفيـه،       

  .)١(بل ربما يفضي إلى النزاع واالختالف، بأن يدعي الجاني زيادة وينكرها المستوفي
النتقام من المقتـول مـن أن يكـون االسـتيفاء      أن الولي قد يكون بلغ به التشفي وا      -٢

  .فرصة له لالعتداء عليه والتمثيل به، فسدا لذريعة االعتداء والتمثيل يمنع
  :ويمكن أن يناقش

أن الولي إذا كان كما قلتم يحتاج إلى شفاء غيظه فال سبيل إلى تخفيف ذلك إال بتمكـين                  
دم التمكين إلى أن يعتدي على أقـارب         القود بنفسه، بل ربما يحمله ع      ءاإلمام له باستيفا  

  . القاتل حتى يشفي غليله
  . القياس على الحدود، في إسناد واليتها إلى اإلمام دون أحد من الرعية-٣

  :ويمكن أن يناقش
القياس على الحدود قياس مع الفارق، فإن الحدود حق هللا تعالى إال ما وقع فيه خـالف                 

  .نى القصاص على المشاحةوالقصاص من حقوق العباد، لذلك كان مب
  :الترجيح

 رجحـان القـول األول،   - والعلـم عنـد اهللا  –بعد النظر في األقوال، واألدلة يتبين لي      
أن : بصحة تمكين اإلمام لمستحقي القصاص من استيفائه فـي الـنفس، بـشرط            : القائل

  :يكون قادرا على مباشرته، وأن يأمن الحيف، وذلك لما يلي
  .ا من المناقشات المؤثرة قوة أدلته، سالمته-١
 أن تمكين اإلمام للولي فيه مراعاة لمقصد القصاص من ذهاب حنق األولياء، وشفاء              -٢

  .غيظهم
  .)٢( أن موضوع القصاص التشفي، وهو في حال مباشرتهم له أشفى-٣

                                         
  ).١١/٥٣٣(المغني : ينظر) ١(

  ).١٥/١٨٨(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(



– 

  )٣٤٠٦(

  : وفيه مسألةحكم المستثنى، : الفرع الثاني
  . حكم استيفاء المرأة للقصاص   

  :صورة المسألة
ا ثبت القتل بالبينة أو اإلقرار، وصدر الحكم بالقصاص على القاتل بعد توافر شروطه              إذ

وانتفاء موانعه، ثم إن من أولياء المقتول امرأة قد طلبت مباشرة القصاص، فهل لإلمـام               
  تمكينها، أم تمنع؟

  :تحرير محل النزاع
ير تأويل أن لـولي      على أن من قتل حرا مسلما عامدا من غ         -رحمهم اهللا –اتفق الفقهاء   

  . )١(ذلك المقتول إذا كان رجلًا شابا قتل ذلك القاتل إن شاء عند إذن اإلمام
  :واختلفوا فيما إذا كان ذلك الولي امرأة هل لها تولي القصاص؟ على قولين

  :القول األول
  .   )٣(، وهو الصحيح من مذهب الشافعية)٢(تمنع المرأة من مباشرة استيفاء القصاص

  :لثانيالقول ا
– )٤(للمرأة مباشرة استيفاء القصاص إن كانت جلدة قوية، وهو وجـه عنـد الـشافعية              

  . رحمهم اهللا
  :األدلـة

  :أدلة القول األول
  :ويمكن أن يحتج لهذا القول بما يلي

  .)٥()لن يفِلح قوم ولَّوا أمرهم امرَأةً: ( أنه قال-  - ما جاء في الحديث عن النبي -١
  :ل بالحديثوجه االستدال

                                         
  ).٢٢٥ص (مراتب اإلجماع : ينظر) ١(

غاية ما ذكروه أن الولي إن كان يحسن مكنه اإلمام وإن           لم أجد للحنفية والمالكية والحنابلة تنصيص على هذا المستثنى، ف         ) ٢(
  .كان ليس من أهل االستيفاء منعه

، السراج الوهـاج    )١٥/٤٥٩(، كفاية النبيه    )٧/٩٠(، روضة الطالبين    )١٢/١٢٠(، نهاية المطلب    )٧/٢٧٦(األم   :ينظر) ٣(
)١/٤٩١.( 

   ).٨/١٨٣(المهمات في شرح الروضة والرافعي : ينظر) ٤(
، من ]٤٤٢٥[، رقم )٢/١٢٢٠(إلى كسرى وقيصر،  --ه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب كتاب النبي          روا) ٥(

  .     -طريق الحسن عن أبي بكرة 



 

 )٣٤٠٧(

أن في الحديث دليلًا على عدم جواز تولية المرأة شيًئا من األحكام العامة بين المسلمين،               
  .)١(وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها

 أن والية المرأة للقصاص مظنة الخطأ والتعـدي؛ لمـا يعتريهـا مـن العاطفـة،                 -٢
  .والضعف

للفتنة والتكشف، ومخالطة للرجال، وهو ممنـوع شـرعا،    أن في توليتها له تعرضا   -٣
  .وما يؤدي للممنوع ممنوع

  :أدلة القول الثاني
  : أدلة لهذا القول، إال أنه يمكن أن يستدل لهم بما يلي- فيما اطلعت عليه –لم أجد 

  . أن المرأة من أولياء المقتول فكان لها حق في استيفائه، كسائر األولياء-١
  :ويمكن أن يناقش

أن المرأة ليست كسائر األولياء؛ لما يعتريها من ضعف، فال يؤمن أن ترتعد يدها عنـد                
  .تنفيذ القصاص، فتتعدى في القصاص بتعذيب المقتص منه

 قياس والية استيفاء القصاص على والية المرأة في بيت زوجها، بجـامع أن كـال                -٢
  .منهما والية خاصة تستطيع المرأة القيام بها

  :يناقشويمكن أن 
  :أن القياس على والية المرأة في بيت زوجها قياس مع الفارق؛ ألمرين

والمـرَأةُ  (: -  -أن والية المرأة في بيت زوجها قد ثبت النص بها، وهـو قولـه          / أ
  .، بخالف تولي المرأة للقصاص)٢() ومسُئولَةٌ عن رِعيِتها،راِعيةٌ ِفي بيِت زوِجها

 القصاص هي في الحقيقة استيفاء ومقاصة، بخالف والية المرأة في بيـت             أن والية / ب
  .زوجها فهي رعاية وتدبير

  :الترجيح
 رجحـان القـول األول،      – والعلم عند اهللا     –بعد عرض األقوال وبيان األدلة، يتبين لي        

  :بمنع المرأة من مباشرة استيفاء القصاص، وذلك لما يلي: القائل
  .، وسالمتها من المناقشات المؤثرة قوة أدلة هذا القول-١

                                         
   ).٨٩٧ص (سبل السالم ) ١(
، من طريق سالم ]٨٩٣[، رقم )٢٣٨-١/٢٣٧(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، ) ٢(

، ورواه مسلم في صحيحه مختصرا، كتاب  اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجـائر،    --عن عبد اهللا بن عمر      
  .-، من طريق نافع عن عبد اهللا بن عمر ]١٨٢٩[، رقم )٨٨٧-٨٨٦ص (



– 

  )٣٤٠٨(

 أن القصاص يحتاج إلى قوة في الجسد، وكمال في العقل، وتحكم في العاطفة، وهذا               -٢
  .غير متحقق في المرأة

 موافقة هذا القول لما تحرص عليه الشريعة اإلسالمية، من حفظ المرأة، وصـونها               -٣
يها أو تسقط عند مباشرة القتـل  عن أماكن الفتنة، ومخالطة الرجال، والمرأة قد يغشى عل    

  .، أو بعده، فتظهر بعض عورتها المحرم إخراجها أمام الرجال
 أن المرأة كما هو معلوم من فطرتها وضعف قلبها، هي غيـر محتملـة لمـشاهدة                 -٤

  .منظر الدماء في العادة، فكيف بمباشرتها للقصاص الذي هو أعظم من ذلك
وفيـه   يوجب القـصاص فيمـا دون الـنفس،    المستثنيات في باب ما   : المبحث الثالث 

  : مطلب
  :وفيه فرعانما يستثنى من قطع الزائد بالزائد عند اتحاد المحل، 

  . حكم قطع الزائد بالزائد عند اتحاد المحل:الفرع األول
  :صورة المسألة

إذا قطع مكلف أصبعا زائدا لمكافئ له، وكان للجاني زائد مثله في االسم والموضـع، أو     
ى سن زائدة وكانت للجاني مثلها في موضعها واسمها، فهل يجري القـصاص             جنى عل 

  بينهما، أم ال؟
  :تحرير محل النزاع

 أن الزائد ال يقطع بالزائـد عنـد اخـتالف           -رحمهم اهللا –ال خالف يعرف بين الفقهاء      
  .)١(المحل

  :واختلفوا في قطع الزائد بالزائد عند اتحاد المحل، على قولين
  :القول األول

، وهـو   )٣(، والـشافعية  )٢(ن الزائد يقطع بالزائد عند اتحاد المحل، وبه قـال المالكيـة           إ
  . رحمهم اهللا– )٤(المذهب عند الحنابلة

  

                                         
، العدة في شرح    )١٥/٤٠٦ (، كفاية النبيه  )٦/٢٤٣ (، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     )٦/٣٧٩ (بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ).٢/٢٣٠ (العمدة

، حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر    )١٠/٤٣(ابن عرفة   : ، المختصر الفقهي  )٣/١١٠٢ (عقد الجواهر الثمينة  : ينظر) ٢(
)٦/٢٤٣.(  

  ).٥/٣٣٥(مغني المحتاج ) ١٥/٤٠٦(، كفاية النبيه )١٠/١٧٣ (العزيز شرح الوجيز: ينظر) ٣(

   ).٦/٦٣( البهوتي :رح منتهى اإلرادات، ش)٨/٢٦٩ (، المبدع)٢٥/٢٥٨ (الشرح الكبير: ينظر) ٤(



 

 )٣٤٠٩(

  :القول الثاني
 – )٢(، وهو قول عند الحنابلة    )١(ال يقطع الزائد بالزائد وإن اتحد محلهما، وبه قال الحنفية         

    .رحمهم اهللا
  :األدلــة

  :أدلة القول األول
ــالى -١ ــه تع  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~(:  قول

¨ © ª « ¬ ® ¯  ()٣(.  
  :وجه االستدالل باآلية

أن اآلية عامة في القصاص من هذه األطراف وفي جميع الجروح، بعد تحقق شـروطه               
  .سواء كان أصلياً، أو زائداً، وما لم ينص عليه يقاس على المنصوص عليه

  .)٤( المحل، فوجب القصاص؛ لتساويهما أنهما اشتركا في االسم الخاص، مع اتحاد-٢
  :أدلة القول الثاني

أن المساواة في القيمة يقينًا شرط جريان القـصاص، وال مـساواة بـين الزوائـد؛ ألن            -١
الواجب في قطع الزائد حكومة عدل، وهي تعرف بالقيمة، والقيمة تعرف بـالحزر والظـن،      

  .)٥(وال يقين
  :ويمكن أن يناقش

  :من وجهين
غير مسلم، فإن العبد يقتـل بالعبـد مـع          ) إن المساواة في القيمة يقينا شرط     : (قولكم/ أ

  .التفاوت في القيمة
على فرض التسليم بأن اليقين هنا متعذر؛ فإنه يؤدي إلى إسقاط القصاص بالكليـة،              / ب

وحيث تعذر فإنه يصار إلى غيره، وهو غلبة الظن المعمول بها في الـشريعة، فيقطـع                
  .عند اتحاد المحلالزائد بالزائد 

                                         
، حاشية ابن عابـدين     )١٠/٢٩٠(، العناية شرح الهداية     )٢٨٣-٧/٢٨٢(، تبيين الحقائق    )٦/٣٧٩(بدائع الصنائع   : ينظر) ١(
)١٠/١٩٥.(  

  ).٢٥/٢٥٨(، اإلنصاف )٩/٣٨٣(الفروع : ينظر) ٢(

  ].٤٥[سورة المائدة، اآلية ) ٣(

  ).١١/٣٧٥(البيان في مذهب الشافعي : ينظر) ٤(

  ).١٠/٢٩٠(العناية شرح الهداية : ينظر) ٥(



– 

  )٣٤١٠(

  . )٢(، وال قصاص في المتزلزل)١( أن الزائد في معنى التزلزل-٢
  :ويمكن أن يناقش

  أن الزائد باألصلي أشبه من جهة الثبات، بل قد يكون أقوى من األصلي، وعليه فيلحق 
  .بأحكام األصلي

  :الترجيح
 هـو القـول األول،   –   والعلم عند اهللا   –بعد ذكر األقوال وبيان األدلة، يتبين أن الراجح         

  :إن الزائد يقطع بالزائد عند اتحاد المحل، وذلك لما يلي: القائل
  . قوة أدلة هذا القول-١
 أن العضو الزائد كاألصلي في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كاألصـلي فـي          -٢

  .وجوبه
  . أن العضو الزائد جزء من اآلدمي، فوجب القود فيه كما لو كان أصليا-٣

                                         
  ). ١١٥-٩٦ص (التوقيف على مهمات التعاريف : ينظر. االضطراب، وهو ضد الثبات: التزلزل) ١(

  ).٦/٣٧٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(



 

 )٣٤١١(

  :اتمةالخ
وفي نهاية هذا البحث أختمه بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها مـن خـالل                
هذا البحث على أن أعقب ذلك بذكر ما يرشد إليه البحث من توصيات رأيـت أهميتهـا             

  :من خالل دراستي لهذه المسائل، وذلك فيما يأتي
باجتهادهم، أهميـة هـذا    ظهر من خالل جمع ودراسة المسائل التي استثناها الفقهاء    -١

الموضوع وتشعبه، فكان ذلك داعيا إلى المزيد من العنايـة بـه مـن خـالل دراسـته            
  .وضبطه

 أن المستثنيات هي فروع فقهية، يجري فيها ما يجري في الفـروع األخـرى مـن                 -٢
اتفاق واختالف وتبعا لذلك أمكن تقسيم المستثنيات إلى مـستثنيات منـصوص عليهـا،              

 ينص عليها بحيث تكون المسألة مستثناة بناء على اجتهاد مذهب معـين،             ومستثنيات لم 
  .أو فقيه معين، وال تكون مستثناة عند غيرهم

 أن معنى االستثناء باجتهاد الفقهاء من الموضوعات التي لم يتناولها الفقهاء بالبيـان،     -٣
: قـول بأنـه   ولذلك تم تلمس معالمه من خالل النظر في كتبهم، وبناء على ذلك يمكن ال             

إخراج مسألة فقهية أو أكثر يظهر دخولها في األصل في حكم المستثنى منه بأي عبـارة    
  .تدل على ذلك اإلخراج

 من خالل مقارنة المذاهب في باب الجنايات، اتضح لي تفاوت الفقهاء فـي الكثـرة            -٤
والقلة من حيث االستثناءات، فالمذهب الـشافعي هـو أكثـر المـذاهب توسـعا فـي                 

  .تثنياتالمس
 أن استثناء الفقهاء الـمكِره الذي أكره مكلفًا بغير حق على قتل معين معصوم مـن                -٥

  .عدم وجوب القصاص بغير المباشرة، استثناء صحيح: مسألة
وجوب القصاص على الــمكره،  :  أن استثناء الشافعية للصبي والمجنون من مسألة    -٦

  .استثناء صحيح
وجوب القـصاص  : ره إذا أكرهه السلطان الظالم من مسألة أن استثناء الفقهاء الـمك    -٧

على الـمكره، استثناء فيه نظر، واألقرب عدم صحته؛ لرجحان القول القائل بوجـوب             
  .القصاص عليه

وجوب إذن اإلمام   :  أن استثناء الشافعية إقامة السيد القصاص على عبده، من مسألة          -٨
: قرب عدم صحته؛ لرجحان القـول القائـل  في استيفاء القصاص، استثناء مرجوح، واأل     

  .بوجوب إذن اإلمام عند استيفاء السيد القصاص من عبده



– 

  )٣٤١٢(

صحة إذن اإلمام لمستحقي القـصاص مـن        :  أن استثناء الشافعية المرأة، من مسألة      -٩
  .استيفائه في النفس، استثناء صحيح

  : التوصيات•
بالمستثنيات باجتهـاد الفقهـاء،     بعد دراسة المسائل السابقة في هذا البحث والتي تتعلق          

  :فإنني أوصي بوصايا أهمها
 أوصي بدراسة مصطلحات الفقهاء من خالل كتبهم الفقهيـة، والتوسـع فيهـا مـع         -١

الموازنة بين مصطلحات المتقدمين والمتأخرين منهم، وبيان وجه الفرق بين اسـتعمالها            
  .عند أهل الفقه وغيرهم من أهل الفنون األخرى

اسة المستثنيات الفقهية عند كل واحد من المذاهب الفقهية األربعة علـى             أوصي بدر  -٢
وجه الخصوص، أو جمع ودراسة المسائل المستثناة عند بعض أعالم المذاهب الفقهيـة             

  .والذي كان من المكثرين منها، كالخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج



 

 )٣٤١٣(

  :فهرس المصادر والمراجع
: ط د، بيـروت .  السبكي، علي بن عبد الكافي.لى منهاج الوصول إلى علم األصـول اإلبهاج في شرح المنهاج ع 

  . ه١٤١٦دار الكتب العلمية، 
  .هـ ١٤١٤ الطبعة الثانية، ،مكتبة الخانجي: ، القاهرة٢ط . أحمد بن الحسين البيهقي، .أحكام القرآن للشافعي

  .المكتبة التوفيقية: د ط، القاهرة. لباروديعماد ا: تحقيق.  ابن العربي، محمد بن عبد اهللا.أحكام القران
دار الكتـب العلميـة،     :  ، بيـروت  ٤ط  . عبد السالم هارون  : اعتنى به .  الجصاص، أحمد بن علي    .أحكام القران 

  . ه١٤٣٤
  .ه ١٤٠٥،  عالم الكتب:، بيروت٢ط . لحسين بن علي الصيمري، ا.أخبار أبي حنيفة وأصحابه

: ، المدينـة المنـورة  ١ط .  األحمدي، عبد العزيز بن مبروك. الشريعة اإلسالميةاختالف الدارين وآثاره في أحكام 
  . ه١٤٢٤الجامعة اإلسالمية،  

دار عالم الكتب،   : عبد اهللا التركي، د ط، الرياض     . د: تحقيق.  الهاشمي، محمد بن أحمد    .اإلرشاد إلى سبيل الرشاد   
  . ه١٤٣٢

المكتب اإلسـالمي،   : ، بيروت ١ط  . لباني، محمد بن ناصر الدين     األ .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      
  . ه١٣٩٩

  . ه١٤٣٠دار إحياء التراث، : ، بيروت٢ط . يوسف بن عبد اهللا ابن عبد البر، .االستذكار
  .ه١٤٠٢مطبعة اإلرشاد، : د ط، بغداد. طه محسن. د: تحقيق.  القرافي.االستغناء في أحكام االستثناء

دار : ، بيـروت  ١ط  . علي البجـاوي  : تحقيق .يوسف بن عبد اهللا    ابن عبد البر،     . األصحاب االستيعاب في معرفة  
  .هـ ١٤١٢الجيل، 

دار الكتـب  : ، بيـروت ٢محمد تـامر، ط  . د: اعتنى به .  زكريا األنصاري  .أسنى المطالب شرح روض الطالب    
  . ه١٤٣٤العلمية، 

بيت األفكار الدولية،   : جاد اهللا الخداش، د ط، عمان     : قتحقي.  السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن     .األشباه والنظائر 
  . م٢٠٠٦

دار : ، بيـروت  ١عادل عبد الموجود، علي عوض، ط       : تحقيق.  السبكي، تاج الدين عبد الوهاب     .األشباه والنظائر 
  . هـ١٤١١الكتب العلمية، 

ـليمان مـشه : اعتنـى بـه  .  البغدادي، عبد الوهاب بن علي     .اإلشراف على نكت مسائل الخالف     ، ١ط . ور آل س
  . ه١٤٢٩دار ابن القيم، الرياض، . الرياض

: ، الريـاض ١ط .  الشثري، سعد بـن ناصـر  .األصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما واألحكام المتعلقة بهما   
  . ه١٤٢٦كنوز إشبيليا، 

دار الكتـب   : وت، بيـر  ١محمد الشافعي، ط    : تحقيق. بن هبيرة، عون الدين يحيى    . األفصاح عن معاني الصحاح   
  . ه١٤١٧العلمية، 



– 

  )٣٤١٤(

  .ه١٤٢٠مكتبة أيوب، : نيجريا. أحمد بن محمد، د ط:  الدردير.أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك
دارة الملـك عبـد    : ، الريـاض  ٣عبد اهللا التركي، ط     : تحقيق. موسى بن أحمد  :  الحجاوي .اإلقناع لطالب االنتفاع  

  . ه١٤٢٣العزيز، 
  .دار الكتب العلمية: د ط، بيروت. بي، محمد بن خلفة األ.اكمال اكمال المعلم

دار إحيـاء التـراث العربـي،      : ، بيروت ٢علي محمد وعادل أحمد، ط      : تحقيق. محمد بن إدريس  : الشافعي. األم
  .  ه١٤٣٣

: ، الريـاض  ٢ط  . عبد اهللا التركي  : تحقيق. علي بن سليمان  :  المرداوي .اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف     
  . ه١٤٢٦الم الكتب، دار ع

دار الكتـب  : ، بيـروت ٢محمد تـامر، ط  : اعتنى به. محمد بن بهادر :  الزركشي .البحر المحيط في أصول الفقه    
  . ه١٤٢٨العلمية، 

  . ه١٤٢٥دار العقيدة، : ، القاهرة١ط .  ابن رشد الحفيد، أبي الوليد القرطبي.بداية المجتهد ونهاية المقتصد
دار : ، بيـروت ١محمـد درويـش، ط   : تحقيق. أبي بكر بن مسعود: الكاساني. لشرائعبدائع الصنائع في ترتيب ا    

  . ه١٤٣١إحياء التراث العربي، 
دار الهجـرة،  : ، الرياض١مصطفى عبد الحي وعبد اهللا كمال، ط : تحقيق. عمر بن علي :  ابن الملقن  .البدر المنير 

  . ه١٤٢٥
  . ه١٤٢٠دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط . محمود بن أحمد:  العيني.البناية في شرح الهداية

دار : ، بيـروت  ١قاسم النـوري، ط     : اعتنى به . يحيى بن أبي الخير   :  العمراني .البيان في مذهب اإلمام الشافعي    
  . ه١٤٢١المنهاج، 

  .ط د. زين الدين أبو العدل قاسم: بن قُطلُوبغا ا.تاج التراجم
، ٢عبـد الـسالم هـارون، ط    : تحقيـق .  مرتضى الحسيني محمد:  الحسيني .تاج العروس من جواهر القاموس    

  . ه١٤١٥دار التراث العربي، : الكويت
دار الكتـب  : ، بيـروت ٢ط  . أحمـد عنايـة   : تحقيق. عثمان بن علي  :  الزيلعي .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    

  . م٢٠١٠العلمية، 
، ١ط  . عبـد الـرحمن الجبـرين     : يـق تحق. علي بن سليمان  :  المرداوي .التحبير شرح التحرير في أصول الفقه     

  .  ه١٤٢١مكتبة الرشد، : الرياض
عبد الـرحمن   : تحقيق. أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم     :   العراقي .تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي     

  . ه١٤٣٢دار المنهاج، : بيروت. الزواوي
  .هـ ١٤١٥، دار الفكر: بيروتد ط، . سليمان بن محمد : البجيرمي.تحفة الحبيب على شرح الخطيب

  . ه١٤٠٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط .  السمرقندي، عالء الدين.تحفة الفقهاء



 

 )٣٤١٥(

عبد القـادر    و  ابن تاويت الطنجي   :تحقيق. القاضي عياض بن موسى   :  اليحصبي .ترتيب المدارك وتقريب المسالك   
  .ضالةمطبعة ف: ، المغرب١ط  ،سعيد أعرابومحمد بن شريفة  والصحراوي
  .م٢٠٠٩دار الكتب العلمية، : ، بيروت٣ط . محمد السود: تحقيق. علي بن محمد:  الجرجاني.التعريفات

دار : ، بيـروت ٢زكريا عميرات، ط : اعتنى به. محمد بن حسين:  الطوري.تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
  . ه١٤٣٤الكتب العلمية، 

مركز الدراسـات   : تحقيق. أحمد بن علي بن حجر    :  العسقالني . الكبير التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي     
  . ه١٤٢٦مكتبة نزار مصطفى الباز، : ، مكة٢والبحوث بمكتبة نزار، ط 

  .دار الكتب العلمية: ط د، بيروت. يحيى بن شرف:  النووي.تهذيب األسماء واللغات
  . م١٩٦٧دار الكتب العلمية، : ط د، بيروت. ريإبراهيم اإليبا: تحقيق. محمد بن أحمد:  األزهري.تهذيب اللغة

: عادل موجود وعلي معوض، ط د، بيروت      : تحقيق. الحسين بن مسعود  : البغوي. التهذيب في فقه اإلمام الشافعي    
  . ه١٤١٨دار الكتب العلمية، 

  .هـ ١٤١٠ ،عالم الكتب: ، القاهرة١ط . عبد الرؤوف بن تاج العارفين: المناوي. التوقيف على مهمات التعريف
مؤسـسة  : ، بيـروت ١أحمـد شـاكر، ط   : تحقيق. محمد بن جرير:  الطبري.جامع البيان عن تأويل آي القرآن     

  . هـ١٤٢٠الرسالة، ، 
: ، بيروت ٧، ط   إبراهيم باجس وشعيب األرناؤوط   : تحقيق. عبد الرحمن بن أحمد    :ابن رجب . جامع العلوم والحكم  

  .ه ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة
مركـز  : أحمد نجيـب، د ط، القـاهرة  . د: تحقيق. أبي عمرو عثمان بن عمر    :  ابن الحاجب  .هاتالجامع بين األم  

  .نجيبويه
الرسـالة العالميـة،                   : ،دمـشق ١ط . عبـد اهللا التركـي  : تحقيق. محمد بن أحمد:  القرطبي.الجامع ألحكام القرآن  

  . ه١٤٣٣
  . م١٩٨٧دار العلم للماليين، : ، بيروت١ط . مزي بعلبكير: تحقيق. محمد بن الحسن:  ابن دريد.جمهرة اللغة

دار البحـوث للدراسـات    : ، دبـي  ١ط  . نجـم عبـد اهللا    :   العيساوي .الجناية على األطراف في الفقه اإلسالمي     
  . ه١٤٢٢اإلسالمية، 

 دار  :مـصر ،  ١ ط   عبد الفتاح الحلو،   :تحقيق.  عبد القادر بن محمد    : القرشي .الجواهر المضية في طبقات الحنفية    
  . ه١٤٠٨هجر، 

  .مكتبة حقانية: د ط، باكستان. أبي بكر بن علي بن محمد: الحداد. الجوهرة النيرة على مختصر القدروي
  . م٢٠١١دار الكتب العلمية، : ، بيروت٣ط . محمد بن أحمد:  الدسوقي.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

  . ه١٤٢٨، ١١ط .  عبد الرحمن بن محمد: ابن قاسم.حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع
  .هـ ١٤١٧ ،دار الكتب العلمية: ، بيروت١ط . حمد بن عليم:  الصبان.حاشية الصبان على شرح األشموني



– 

  )٣٤١٦(

دار إحيـاء التـراث العربـي،    : ، بيروت١ط  . عبد اهللا عوامة  : تحقيق. علي بن محمد  :  الماوردي .الحاوي الكبير 
  . ه١٤٣٠

: ، بيـروت  ١محمد إسماعيل، ط    : تحقيق. محمد بن أحمد الشاشي   :  القفال .ذاهب الفقهاء حلية العلماء في معرفة م    
  . م٢٠١٠دار الكتب العلمية، 

، ١ط  . أبو الفضل التميـاطي وأحمـد علـي       : تحقيق. علي بن مكي  :  الرازي .خالصة الدالئل في تنقيح المسائل    
  . ه١٤٢٨مكتبة الرشد، الرياض، : الرياض

  . ه١٤٢٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط . عبد المنعم إبراهيم: تحقيق.  محمد بن علي: الحصكفي.الدر المختار
دار المنهـاج،  : بيروت. ١الوليد الربيعي، ط : اعتنى به. علي بن محمد ابن مطير:  الحكمي .الديباج شرح المنهاج  

  . ه١٤٣٥
  .م٢٠١٢دار الغرب اإلسالمي، : ، تونس٤ط . محمد أبو خبزة: تحقيق. أحمد بن إدريس:  القرافي.الذخيرة

، ١محمد حـالق وعـامر حـسين، ط         : تحقيق. محمد أمين بن عمر   :  ابن عابدين  .رد المحتار على الدر المختار    
  . ه١٤٣١دار إحياء التراث العربي، : بيروت

عادل عبد الموجـود وعلـي معـوض، د ط،    : تحقيق. يحيى بن شرف:  النووي .روضة الطالبين وعمدة المفتين   
  . هـ١٤٢٣دار عالم الكتب، : الرياض

  . ه١٤٢٨، دار البشائر اإلسالمية، ٢عبد اهللا أحمد، ط : تحقيق. محمود بن عمر:  الزمخشري.رؤوس المسائل
بيـت  : ، األردن٢حسان عبد المنان، ط : اعتنى به . محمد بن إسماعيل  :  الصنعاني .سبل السالم شرح بلوغ المرام    

  . األفكار الدولية
  .دار المعرفة: د ط، بيروت. حمد الزهريم:  الغمراوي.ى متن المنهاجالسراج الوهاج عل

عبـد  ومحمد قره بللـي      و عادل مرشد وشعيب األرنؤوط   : تحقيق.  يزيد  ماجه  محمد بن  : القزويني .سنن ابن ماجه  
  .هـ ١٤٣٠دار الرسالة العالمية، : ، بيروت١ط  ،اللطيف حرز اهللا
: ، بيـروت ١ط  ،محمد كاِمل قره بلليوشعيب األرنؤوط  : تحقيق .شعثسليمان بن األ  :  السجستاني .سنن أبي داود  

  .ه ١٤٣٠، دار الرسالة العالمية
ـلبي   وشعيب االرنؤوط : يقحقت.  علي بن عمر   :  الدارقطني .سنن الدارقطني  عبـد اللطيـف   وحسن عبد المنعم ش

  .هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١، ط أحمد برهوموحرز اهللا 
دار الكتـب العلميـة،     : بيـروت  ،٣ط  . محمد عبد القادر عطا   : تحقيق .أحمد بن الحسين  : لبيهقي ا .السنن الكبرى 

  .ه ١٤٢٤
ـلبي   : تحقيق. أحمد بن شعيب بن علي الخراساني     :  النسائي .السنن الكبرى  ـنعم ش : ، بيـروت ١ط . حسن عبد الم

  .ه ١٤٢١، مؤسسة الرسالة
، ٤ط  . الشيخ عبد اهللا بن الجبـرين     : تحقيق. بد اهللا محمد بن ع  : الزركشي. شرح الزركشي على مختصر الخرقي    

  . ه١٤٣٠دار األفهام، : الرياض



 

 )٣٤١٧(

دار عـالم  : ، الرياض٢ط . عبد اهللا التركي: تحقيق. شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن :  ابن قدامة  .الشرح الكبير 
  . ه١٤٢٦الكتب، 

: حمد الزحيلي ونزيه حمـاد، د ط، الريـاض  م: تحقيق. محمد بن أحمد الفتوحي  :  ابن النجار  .شرح الكوكب المنير  
  . هـ١٤١٣مكتبة العبيكان، 

  . ه١٤٣١مكتبة الرشد، : ، الرياض٦ط . عبد اهللا بن عبد العزيز:  الجبرين.شرح عمدة الفقه
دار البـشائر،   : ، بيروت ١ط  . عضمت اهللا محمد  : تحقيق. أبي بكر الرازي  :  الجصاص .شرح مختصر الطحاوي  

  . ه١٤٣١
مؤسـسة الرسـالة،    : ، بيروت ٢ط  . عبد اهللا التركي  : تحقيق. منصور بن يونس  :  البهوتي .راداتشرح منتهى اإل  

  . ه١٤٢٦
  .ه١٤٠٤دار العلم للماليين، : ، بيروت٣ط . أحمد عطار: تحقيق. إسماعيل بن حماد:  الجوهري.الصحاح

مؤسـسة  :  ، بيروت ٢ط  . شعيب األرنؤوط : تحقيق. محمد بن حبان  :  البستي .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     
  . ه١٤١٤، الرسالة

، ١أبو قتيبـة الفاريـابي، ط       : اعتنى به . محمد بن إسماعيل الجعفي   : البخاري). الجامع الصحيح (صحيح البخاري   
  . ه١٤٣٣دار قرطبة، : بيروت

أبـو قتيبـة    : اعتنـى بـه   . مسلم بن الحجاج  :  النيسابوري ).المسند الصحيح المختصر من السنن    (صحيح مسلم   
  .ه١٤٣٠دار قرطبة، : ، بيروت٢ط . لفاريابيا

، ٢ط  . محمـود الطنـاحي   و ،عبد الفتاح الحلـو   : تحقيق.  عبد الوهاب بن علي    : السبكي .طبقات الشافعية الكبرى  
  .هـ ١٤١٣ دار هجر، :مصر

  . م١٩٧٠دار الرائد العربي، : ، بيروت١، ط إحسان عباس: تحقيق .إبراهيم بن علي:  الشيرازي.طبقات الفقهاء
محمد إسـماعيل،   : تحقيق. أحمد بن عمر المذحجي   : المرادي. العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي واألصحاب     

  . ه١٤٢٨دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط 
دار : ، دمـشق ٢عبد اهللا التركي، ط    : تحقيق. بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم     :  المقدسي .العدة في شرح العمدة   

  . ه١٤٣١الرسالة العالمية، 
: ، بيـروت  ١علي معوض وعادل عبد الموجود، ط       : تحقيق. عبد الكريم بن محمد   :  الرافعي .العزيز شرح الوجيز  
  . ه١٤١٧دار الكتب العلمية، 

  .ه١٤١٩المطبعة العصرية، : ، مصر١ط . عباس شومان. عصمة الدم والمال في الفقه اإلسالمي
دار : ، تونس ١ط  . حميد الحمر : تحقيق. عبد اهللا بن نجم   : ن شاس  اب .عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة      

  . م٢٠٠٢الغرب اإلسالمي، 
  .دار الفكر: د ط، بيروت. محمد بن محمد بن محمود: البابرتي. العناية شرح الهداية

  .ه١٤١٤دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط . محمد بن أحمد:  الرملي.غاية البيان شرح زبد ابن رسالن



– 

  )٣٤١٨(

أبـو قتيبـة الفاريـابي،                  : اعتنى به. أحمد بن علي بن حجر:  العسقالني.باري بشرح صحيح اإلمام البخاري   فتح ال 
  . ه١٤٣٢دار طيبة، : ، الرياض٤ط 

المكتبـة  : ، مـصر ١ط .  عبد الرؤوف بن تاج العـارفين الحـدادي  : المناوي.فيض القدير شرح الجامع الصغير  
  . ه١٣٥٦، التجارية الكبرى

: د ط، مـصر   . عبد الرحمن بـن أحمـد     :  ابن رجب  ).تقرير القواعد وتحرير الفوائد   (قواعد ابن رجب المسمى     
  . ه١٤٣١المكتبة التوفيقية، 

.             نزيه حماد وعثمـان ضـميرية     : تحقيق. عز الدين عبد العزيز   :  ابن عبد السالم   .قواعد األحكام في مصالح األنام    
  .ه١٤٣١دار القلم، : ،دمشق٤ط 

  . ه١٤٢٨المكتبة العصرية، : ، بيروت١ط . يوسف بن عبد اهللا: ابن عبد البر. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي
دار عالم الكتب، الريـاض،  : د ط، الرياض. عبد اهللا التركي: تحقيق. عبد اهللا بن أحمد المقدسي  :  ابن قدامة  .الكافي
  . ه١٤٣٢

دار الكتـب   : ، الريـاض  ٢ط  . عبد العزيز بن أحمد   :  البخاري .زدويكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم الب      
  . م٢٠٠٩العلمية، 

دار الكتب العلميـة،    : ، بيروت ١ط  . مجدي باسلوم : تحقيق. أحمد بن محمد  :  ابن الرفعة  .كفاية النبيه شرح التنبيه   
  .   م٢٠٠٩

  . ه١٤١٤دار صادر، : ، بيروت٣ط .  ابن منظور.لسان العرب
  . ه١٤٢٣دار عالم الكتب، : د ط، الرياض. إبراهيم بن محمد:  ابن مفلح.لمقنعالمبدع في شرح ا

  .م٢٠٠٩دار الكتب العلمية، : ، بيروت٣ط . محمد بن أحمد:  السرخسي.المبسوط في الفقه الحنفي
: بيروت. ١ط . خليل منصور: تحقيق. عبد الرحمن بن محمد:  شيخي زاده.مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحـر  

  . ه١٤١٩الكتب العلمية، دار 
رسالة ماجستير بقـسم  . سراج الدين بالل: تحقيق. خليل بن كيكلدي:  العالئي .المجموع المذهب في قواعد المذهب    

  . ه١٤١١٤الفقه بكلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 
. ١عبـد اهللا سـمكك، ط   : اعتنى بـه . محمد بن علي الشاشي:  القفال الكبير.محاسن الشريعة في فروع الشافعية 

  .   ه١٤٢٨دار الكتب العلمية، : بيروت
  . ه١٤٣٢دار عالم الكتب، : د ط، الرياض. عبد اهللا التركي: تحقيق.  لمجد الدين ابن تيمية.المحرر

دار الكتـب   : ، بيـروت  ١ط  . عبد الحميد هنداوي  : تحقيق. علي بن إسماعيل  :  ابن سيده  .المحكم والمحيط األعظم  
  . ه١٤٢١علمية، ال

مؤسسة خلف أحمد الخبتـور لألعمـال       ،  ١ط  . حافظ خير : تحقيق. محمد بن محمد  :  ابن عرفة  .المختصر الفقهي 
  .ه ١٤٣٥، الخيرية

  . ه١٤١٩دار ابن حزم، : ، بيروت١ط . ابن حزم الظاهري. مراتب اإلجماع



 

 )٣٤١٩(

  . ه١٤١٧ ، دار الحرمين،١ط . محمد بن عبد اهللا:  الحاكم.المستدرك على الصحيحين
مكتبـة األسـدي،            : ، مكـة المكرمـة    ٢ط  . عبد الملك الدهيش  : تحقيق. محمد بن عبد اهللا   :  السامري .المستوعب

  . ه١٤٢٤
دار البـشائر اإلسـالمية،   : ، بيروت١رفعت عبد المطلب، ط : تحقيق. محمد بن إدريس  :  الشافعي .مسند الشافعي 

  . ه١٤٢٦
  .هـ١٤٢١، مؤسسة الرسالة، ١ط . شعيب األرنؤوط وآخرين: تحقيق. أحمد بن محمد:  ابن حنبل.المسند

دار القبلـة،   : ، جـدة  ١ط  . محمد عوامة : تحقيق. عبد اهللا بن محمد   :  ابن أبي شيبة   .المصنف في األحاديث واآلثار   
  . ه١٤٢٧

سالمي، ، المكتب اإل  ٢ط  . حبيب الرحمن األعظمي  : تحقيق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني    :  الصنعاني .المصنف
  .  هـ١٤٠٣

المكتـب اإلسـالمي،   : ، دمـشق ١مصطفى بن سعد، ط :  الرحيباني.مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى   
  . هـ١٣٨١

، ١، ط محمـد عبـادة  : تحقيـق . عبد الرحمن بن أبي بكـر :  السيوطي.معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم     
  .ه ١٤٢٤، مكتبة اآلداب: القاهرة

دار الفكـر،                  : ط د، دمـشق . عبـد الـسالم هـارون   : تحقيق. أبي الحسن أحمد:  ابن فارس .لغةمعجم مقاييس ال  
  . ه١٣٩٩

،  ١، ط محمـد إسـماعيل  : تحقيـق . محمود بن أحمد:  العيني.مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار 
  .ه ١٤٢٧العلمية،  دار الكتب: بيروت

، ١علـي عاشـور، ط      : اعتنى بـه  . محمد بن محمد  : الشربيني. عاني ألفاظ المنهاج  مغني المحتاج إلى معرفة م    
  .دار إحياء التراث العربي: بيروت
دار عالم الكتـب،  : ، الرياض٥عبد اهللا التركي وعبد الفتاح الحلو، ط : عبد اهللا بن أحمد، تحقيق:  ابن قدامة .المغني
  . ه١٤٢٦

  .ه١٤٢٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط . د بن أحمدمحم:  ابن رشد الحفيد.المقدمات الممهدات
مكتبـة  : ، مكـة المكرمـة  ٣ط . عبد الملك الدهيش: تحقيق. المنجى بن عثمان :  التنوخي .الممتع في شرح المقنع   

  . ه١٤٢٤األسدي، 
اهللا عبـد  : تحقيـق . محمد بن أحمـد الفتـوحي  :  ابن النجار.منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات 

  . ه١٤٣٢دار عالم الكتب، : د ط، الرياض. التركي
  . ه١٤٠٩دار الفكر، : بيروت. حمد بن أحمدم:  عليش.منح الجليل

  . ه١٤٢٦دار المنهاج، : ، بيروت١محمد شعبان، ط : اعتنى به. يحيى بن شرف:  النووي.منهاج الطالبين
  . ه١٤٢٤دار البشائر،  : ، بيروت١د المنيس، ط ولي: تحقيق. أحمد بن محمد:  األدمي.المنور في راجح المحرر



– 

  )٣٤٢٠(

  . ه١٤١٢دار القلم، : ، دمشق١ط . محمد الزحيلي: تحقيق. الشيرازي
، ١أبو الفضل الدمياطي، ط     : اعتنى به . جمال الدين عبد الرحيم   :  األسنوي .المهمات في شرح الروضة والشافعي    

  . ه١٤٣٠دار ابن حزم، : بيروت
دار الكتـب العلميـة،   : بيـروت . ٢ط  . محمد  بن محمد المغربي    : الحطاب. خليلمواهب الجليل لشرح مختصر     

  . ه١٤٢٨
  .   ه١٤٢٦دار الحديث، : د ط، القاهرة. مالك بن أنس. الموطأ

  . ه١٤٢٥دار المنهاج، : ، بيروت١ط . محمد بن موسى:  الدميري.النجم الوهاج في شرح المنهاج
مؤسسة الريـان،  : ، بيروت١محمد عوامة، ط  : تحقيق. بد اهللا بن يوسف   ع: الزيلعي. نصب الراية ألحاديث الهداية   

  . ه١٤١٨
شـعبان  : تحقيـق . عبد الرحيم بـن الحـسن  :  األسنوي.نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم األصول 

  . هـ١٤٢٠دار ابن حزم، : ، بيروت١ط . إسماعيل
دار الكتـب  : ، بيـروت ٢محمد عطـا، ط  :  اعتنى به.محمد بن أحمد:  الرملي .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج    

  . ه١٤٣٤العلمية، 
دار الكتب  : ، بيروت ١ط  . محمد عثمان : تحقيق. عبد الملك بن عبد اهللا    :  الجويني .نهاية المطلب في دراية المذهب    

  . م٢٠١٠العلمية، 
مؤسـسة  : ، بيروت ١و، ط   رضوان مام : تحقيق. المبارك بن محمد  :  ابن األثير  .النهاية في غريب الحديث واألثر    

  . ه١٤٣٢الرسالة، 
دار : ، بيـروت ١ط . طـالل يوسـف  : اعتنى به. علي بن أبي بكر   :  المرغيناني .الهداية في شرح بداية المبتدي    

  . ه١٤٢٥إحياء التراث العربي، 
مؤسـسة  : عبد العال مكرم، د ط، بيـروت  : تحقيق. جالل الدين السيوطي  . همع الهوامع في شرح جمع الجوامع     

  . ه١٤١٣لرسالة، ا
  . ه١٤٣٠دار النفائس،  : ، األردن١ط .  ماجد أبو رخية.الوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعزير

. ناصر الـسالمة  : تحقيق. الحسين بن يوسف  :  ابن أبي السري   .الوجيز في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل        
  .ه١٤٢٣دار الفالح، : ، مصر١ط 
 
  



 

 )٣٤٢١(

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  مقدمة التحقيق
وِمن سيئاِت ، ونعوذ باهللا ِمن شرور أنفسنا، نستعينُه ونستغفره، إن الحمد هللا  

  .ومن يضِلْل فال هادي له، من يهِدِه اُهللا فال مِضلَّ له. أعماِلنا
، وأشهد أن  محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن ال إله إال اُهللا وحده ال شريك له  

وسلِّم ، وعلى آله وصحبه أجمعين، لهم صلِّ على عبدك ورسولك محمٍد النبي اُألِميال
  .تسليما كثيرا إلى يوم الدين

  :أما بعد  
أحد علماء الحنابلة  هي ِل- أخي القارئ الكريم -فهذه الرسالةُ التي بين يديك   

 لَّامِة أحمد بِن العلَّامِةعثمان بن الع لَّامةُفهو الع، ِمن بيت علٍم وأدٍب وتُقًى، األِجلَّاء
  .الفُتُوحي الحنبلي، تِقي الدين محمٍد ابِن النَّجاِر" منتهى اإلرادات"صاحِب 
 – وموضوع الرسالة في مسألٍة ِمن مسائل الوقف التي وقعت في زمن المؤلِّف  

 وقُوِة علِمهم بالشرع  وهي تقع كثيرا؛ وال سيما في أوقاِت نُضِج الناِس-رحمه اهللا 
وهذه المسألةُ تتعلَّق بحكِْم انتقال الوقف إلى الطبقاِت اآلتيِة جيلًا بعد ، وإيمانهم ِبِديِنهم

  ثم مصيِر هذا الوقف أخيرا إلى أين يُؤول؟، وبياِن كيفيِة تطبيِق ذلك وترتيِبه، جيل
  :-  رحمه اهللا تعالى –وقد سماها المؤلِّف 

  )ل في الوقف على النَّفِْس ثم الجيِل بعد الجيلالقول الجلي(

 
 

 
 

 
 

  األستاذ المشارك بكلية التربية األساسية
  لتطبيقي والتدريببالهيئة العامة للتعليم ا

  بدولة الكويت
 



– 

  )٣٤٢٢(

  : وتحقيِقها ِمن وجوٍهز أهميةُ هذه الرسالِةربوتَ
ساللِة بيوِت العلم واإلتقان؛ فهي ، أنها ألحد علماء الحنابلة األجالء: أحدها  

  . ارتِقي الدين محمٍد ابِن النَّج" منتهى اإلرادات"لعثمان حفيِد العالِم الجليِل صاحِب 
 أنها في موضوع الوقف الذي ما زالت الحاجةُ إلى تراثه المستِقلِّ :والثاني  

قائمةً؛ فهو ِمن الموضوعاِت التي لم تَنَْل حظَّها في باب التحقيق كما نال غيرها ِمن 
  .مسائل الفقه وأبوابه

 ولم ،ٍةوقد وجدناها في مكتبٍة خاص،  أن الرسالة إنما تُنشر ألول مرٍة:والثالث  
 وهذه ِمن األشياء النادرِة واألمور المِهمِة والمفيدِة ِجدا ،نَحصل إال على هذه النسخِة فقط

  .في باب إحياء تراثنا اإلسالمي
  :عملي في المخطوط  
، ثم قابلتُها مع مشايخَ كراٍم،  نَسخْتُ أولًا مصورةَ المخطوط ِبخَطِّي- ١  

تُوصحألخطاء ما فيها ِمن بعض اح .  
، ِمن ِذكِْر أسماِء سوِر اآليات وأرقاِمها،  عزوتُ ما يحتاج فيها إلى عزٍو- ٢

  .وكُتُِب الحديِث المرِوي فيها أحاديثُ الرسالة
 ترجمتُ لبعض األعالم غيِر المشهورين الذين ورد ِذكرهم في هذه - ٣

  . الرسالة؛ ِمما رأيت الحاجةَ إلى عمل ترجمٍة مختصرٍة لهم
وأدلةَ ، وحكمه،  جعلتُ قبل تحقيق الرسالِة تمهيدا ذَكَرتُ فيه تعريفَ الوقف- ٤
  .وأهميتَه والحكمِة منه، مشروعيته
بحسب ما توفَّر لدي ِمن المصادر ،  ذكرتُ ترجمةَ المؤلِّف في المقدمة-٥ 

  .التي ذَكَرتْ ترجمتَه؛ وهي ليستْ بكثيرة
وأن يرحم ويغفر ، وأن ينفع بهذه الرسالة، ي لكلِّ خيٍرأسأل اهللا تعالى أن يوفقن  

وعلى آله ، وصلَّى اُهللا على عبده ورسوله محمٍد، وأن يثيبني على ما قدمت، ِلمؤلِِّفها
  . وصحِبه وسلَّم



 

 )٣٤٢٣(

  وصفُ النسخة المخطوطة
؛ حيث  بتحقيق هذه الرسالة على نسخٍة واحدٍة– ِبحمِد اهللا تعالى وفضِله –قمت   

مكتبة ؛ ِمن  )٢٧٨ –ب /٢٧٥ورقة ( وهي مصورةٌ ضمن مجموٍع ِمن ي الموجودةُ؛ه
 الخاصة؛ بالحازمية -  رحمه اهللا تعالى -المحقِِّق الشيِخ الجليل زهير الشاويش 

  .ِببيروت
وهي بخطٍّ ، سطرا) ٢٥(وعدد أسطِرها ،  غيِر العنوانورقاٍت) ٣(وتقع في   

  . نسخي واضح
ِمن شهور سنِة واحٍد وتسعين ، ها في شهِر ذي القَعدِة المباركوقد تَم نسخُ

  .وألٍف وِمئٍة؛ على يد عبِد الوهاب الشَّطِّي البغدادي؛ كما كتبه في آخر المخطوطة
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٣٤٢٤(



 

 )٣٤٢٥(

  ١ترجمة المؤلِّف
ديِن شهاِب ال بِن ٢بِن القاضي العلَّامة تَِقي الديِن محمِد عثمان بن أحمد: هو

القاهري   الفُتُوِحي– بضم الراء - أحمد بِن عبد العزيز بِن علي بِن إبراهيم بِن رشٍْد 
  . الحنبلي؛ الشهير بابن النَّجار

فاضلًا ، بمصركان قاضيا بالمحكمة الكبرى . أحد أِجلَّاِء علماِء الحنابلة ِبمصر
قليَل ،  السمِت والسيرة والخُلُقحسن، س وخاصِتهممجلَّلًا ذا وجاهٍة ومهابٍة عند عامة النا

  . وإحاطةٌ بالعلوم العقلية، له في الفقه مهارةٌ كُلِّيةٌ، الكالم
اإلمام وعن ،  وعمه الجمال يوسفَهوأخذ الفقه عن والِد، وِلد بمصر وبها نشأ

 وتيهوعبِد الرحمن الب الشامي داويـَر   . الحنبليينمحمٍد الم
اني ومن قَّإبراهيم اللَّالعالمِة الشِّهاِب ؛ كينوأخذ العلوم العقليةَ عن كثير

   .عاصره
، لده القاضي محمٍدوأخذ عنه جماعةٌ كثيرون؛ كو: "٣"النَّعت أألكمل"وفي 

  . اهـ"وكثير، وعبِد اهللا بِن أحمد المقدسي، والقاضي محمٍد الحواوشي
في " منتهى اإلرادات"على " الحاشيةُ الجليلة": فاِت النافعةَ؛ فمنهاألَّف المؤلَّو

  . الفقه

                                         
النعت األكمل ألصحاب اإلمام "و) ٣/١٠٩(لمحمد أمين المحبي " خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر: "  انظر١

،  تحقيق محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة– الفكر  دار–) ٢١٦ص ( العامريلمحمٍد كماِل الدين الغزي" أحمد بِن حنبل
 تحقيق بكر بن عبد اهللا أبو زيد –) هـ١٢٩٥ت(لمحمد بن عبد اهللا بن حميد " السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة"و

، ١١٧ص(لمحمد جميل الشطي " مختصر طبقات الحنابلة"و،  مؤسسة الرسالة–عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . ود
  ).٦/٢٥٠(لكحالة " معجم المؤلفين"و، )١١٨

منتهى : (؛  هو صاحب الكتاِب القَيِم المشهوِر في الفقه الحنبلي)عثمان(القاضي محمد هذا جد صاحب رسالتنا   ٢
ى شَرح البهوتي المسم: وعليه شروح؛ منها، وهو مطبوع معروف، )وزيادات التَّنقيح مع المقِْنع جمِع اإلرادات في

 بابن الفُتُوِحي، الشهير العزيِز عبِد بِن أحمد بن محمد البقاء، أبو الدِين تَِقي: وهو). دقائق أولي النُّهى لشرح المنتهى(
 شيًئا عليه رأيت فما سنةً أربعين صحبتُه: الشعراني قال ).هـ٨٩٨( وِلد سنةَ .القضاة ِمن ،مصري حنبلي فقيه .النجار
 – أيضا –وله ). هـ٩٧٢( سنةَ - رحمه اهللا – توفي .جليسه مع أدبا أكثر وال منه منِطقًا أحلى أحدا رأيت ماو يِشينُه،

مختصر طبقات : "انظر. للسخاوي" المقاصد الحسنة في بيان كثيٍر من األحاديث المشتهرة على األلسنة"تلخيص كتاب 
للزِركْلي " األعالم"و، )٢/٢٥٥" (هدية العارفين"و) ١٨٥٣ ،٢/١٧٧٩" (كشف الظنون"و، )٨٧(لجميل لشطي " الحنابلة

   ).٨/٢٧٦" (معجم المؤلفين"و، )٦/٦(
  ).١١٨ص(لمحمد جميل الشطي " مختصر طبقات الحنابلة"وِمثْلُه في ). ٢١٩ص(لكمال الدين محمٍد الغزي   ٣



– 

  )٣٤٢٦(

 صاحب شرى الكريم األمجد ِبعدم : " رسالةً له بعنوان١"كشف الظنون"وذَكَرب
  ".تعذيب من يسمى ِبأحمد ومحمد

 ودِفن بتربة. وكانت وفاته بمصر؛ في شهر ربيٍع األول سنةَ أربٍع وستين وألٍف
  .المجاورين بتربة أبيه وجده؛ قريبا ِمن شيِخ الحنفيِة السراِج الهندي

فقْتعريف الو  
  : تعريفُ الوقْف: أولًا
  :  تعريفُه لغةً- ١
الموِقف؛ :  ومنه،مكانها على حبستَها إذا الدابةَ؛ وقَفْتُ: ؛ يقالسبالح: هو

  . ٢ِلحبِس الناس فيه للحساب
الو عمقوفٌ وأوقاف: قِْفوج٣و.  

 - والتحبيس والتسبيل ِبمعنًى، وهو ] الوقف: أي[هو : "وقال الخطيب الشربيني
وهي ، أوقفته إال في لغٍة تَِميِميٍة: أي حبستُه، وال يقال: وقفتُ كذا: الحبس، يقال: - لغةً 

س فلغةٌ وأما حب، ؛ فإن الفصيح أحِبس)حبس(رديئةٌ وعليها العامة، وهو عكس 
  .٤اهـ"رديئة

  . حبستُها في سبيل اهللا: وقَفْتُ الدار للمساكيِن وقْفًا: تقولو
ثَوٍب : أوقاف؛ مثل: والجمع، وشيء موقوفٌ؛ ووقْفٌ أيضا؛ تسميةً بالمصدر

  . وأثواٍب
  . وَأوقَفْتُها باأللف لغةٌ رِديئة

وليس في فَِصيح الكالِم ، أمسكتُ وأقلعتُ عنه: -  باأللف –وأوقفتُ عن الكالم 
أي شأٍن حملك على :  ما أوقفك ههنا؟ وأنت تريد:وفي قولك، ِإلَّا ِلهذا المعنى) أوقَفَ(

  .      من وقَفك؟ بغير ألف: الوقوف؟ فإن سألتَ عن شخٍص قلتَ
                                         

هدية : "- أيضا – وانظر). هـ١٠٦٧توفي سنة ( لحاجي خليفة القسطنطيني )١/٢٤٥(" كشف الظنون"  ١
  ).هـ١٣٩٩توفي (إلسماعيل الباباني البغدادي ) ١/٦٥٧" (العارفين

" حاشية العدوي على شرح الرسالة"و) ٤/٣٣٧(حاشية ابن عابدين "و) ٣/٤٠(للموصلي " االختيار: "  انظر٢
)٢/٢٦٣.(  
  ).٣/٥٧٥" (حاشية الجمل على شرح المنهج: "  انظر٣
  ).٥/١٥١" (المبدع في شرح المقنع: "انظرو). ٣/٥٢٢" (مغني المحتاج  "٤



 

 )٣٤٢٧(

.  يتعدىووقَفْتُها أنا؛ يتعدى وال، سكنَتْ: وقَفَِت الدابةُ تَِقفُ وقْفًا ووقوفاً: ويقال
  . ووقَفْتُه على ذنْبه، أي أطلعته عليه

  .١دام قائما: ووقَفَ يِقفُ وقُوفًا
  : تعريفه اصطالحا- ٢
حبس العيِن على ملِك : بأنه  - تبعا لقول أبي حنيفة –  الوقفَ الحنفيةُعرفَ - أ

   .٢الواقِف والتصدقُ ِبالمنفعة
 ملك على العيِن حبس:  فهو–وسفَ ومحمٍد  أبي ي–وأما على رأي الصاحبيِن 

  .٣العباد على نفعه يعود وجٍه على تعالى؛ اهللا
  .٤إعطاء المنافع على سبيل التأبيد: المالكية بأنهبعض وعرفه  -ب

جعُل منفعِة مملوٍك أو غَلَِّته ِلمستِحقٍّ بصيغٍة مدةَ ما يراه : وعرفه بعضهم بأنه
  .٥المحبس

حبس ماٍل يمِكن االنتفاع به مع بقاء عينه ِبقَطِْع : وعرفه الشافعية بأنه - ج
  .٦التصرِف في رقبته على مصِرٍف مباٍح موجوٍد

حبس ماٍل يمِكن االنتفاع به مع بقاء عينه : "الحنابلة بأنهبعض وعرفه  - د
 منافعه في الِبر؛ تقربا إلى اهللا ممنوٍع ِمن التصرِف في عينه بال عذٍر، مصروٍف

  .٧"تعالى
                                         

  ).١/٨٦٠" (القاموس المحيط"و) ٢/٦٦٩" (المصباح المنير"و) ٤/١٤٤٠(للجوهري " الصحاح: " انظر ١
 –) تبعا ألبي حنيفة رحمه اهللا (–ولهذا فهو عندهم ). ٤/٣٣٧" (حاشية ابن عابدين"و) ٣/٤٠(للموصلي " المختار: " انظر ٢

قُوَلكالعارية؛ فال يِتِه ِبَأن يواكم قيل َأو يعلَّقَه ِبموال يزوُل ِملكُه؛ إلَّا َأن يحكم ِبِه ح ملتقَى : "انظر. ِإذا ِمتُّ فقد وقَفْتُ: لزم
مجمع األنهر : "انظر. لكن استَثْنَوا ِمن ذلك المسجد؛ فإنه حبس على ملك اهللا تعالى باإلجماع). ٥٦٩، ١/٥٦٧(للحلبي " األبحر

 ).١/٧٣١(لشيخي زاده "  شرح ملتقى األبحرفي
للحلبي " ملتقَى األبحر: "انظر.  ولهذا؛ فالوقف عندهما يلزم ويزوُل ملكُه عنه مطلقًا بغير حكِْم الحاكم أو تعليِقه على موته ٣
)١/٥٧٠.( 
، الحبس غير المؤبد: ذا الحدأنه يخرج ِمن ه): ٦/١٨" (مواهب الجليل"لكن ذكر الحطاب في ). ٢/٢٦٣" (شرح الرسالة " ٤

  .خليل رحمه اهللاووقد صرح بجوازه ابن الحاجب 
  ).٩٨، ٤/٩٧(للدردير " الشرح الصغير: "  انظر٥
 ).٣/٥٧٦(لزكريا األنصاري " شرح المنهج: "وانظر). ٣/٥٢٢" (مغني المحتاج " ٦

 مع –) ٢/٣٩٧(البن النجار " منتهى اإلرادات"و) ٧/٣(ي للمرداو" اإلنصاف: "وانظر). ٥/١٥٢" (المبدع في شرح المقنع " ٧
  .هوتيلباشرح 



– 

  )٣٤٢٨(

  : حكْمه ومشروِعيتُه
قال اإلمام وجاء به شَرعنا الكريم؛ ،  الوقفُ إنما هو ِمن عمِل المسلمين-  
 أهُل الجاهليِة ": -  رحمه اهللا تعالى - الشافعي ِبسحي لَما؛ –وا وال أرضدار تُهِلمع 
ا ِبحررِسها تَبأهُل اإلسالم-ب سب١اهـ" وإنما ح.  

قال  وقد أجمع المسلمون على جواز الوقِف في أشياء؛ كالمساِجد والقناطر؛ - ١
 ال خالفَ بين اُألمِة في تَحبيِس المساجِد والقناطِر والمقابِر ": -  رحمه اهللا –القرطبي 

  .٢اهـ"تحبيس غيِر ذلكوإِن اختَلفوا في 
لكن ، ٣ ومشروعيِته مطلقًا الوقِف العلماِء اإلجماع على جواِزنَقََل بعضقد و

: ، وقال٥ولم يره شُريح: "٤"المبدع"يظهر أن في هذا نظرا في غيِر ما ذُِكر؛ فقد قال في 
هذا مذهب أهِل الكوفة، ولَعلَّه في غير المساجِد : قال أحمد. ال حبس عن فرائض اهللا

  ".ونحِوها
  .واألوُل قوُل أكثِر العلماء سلَفًا وخلفًا: " قول القرطبي في الخَالِف وقالثم ذكر

من يرد الوقفَ إنما يرد السنَّةَ التي أجازها النبي صلى اهللا عليه : قال أحمد
  .اهـ"وسلم وفَعلَها أصحابه

ية  ِمن الحنف– جماهير العلماء فذهب:  ثم اختلفوا في وقِْف غيِر ذلك- ٢
  . ٦جواز الوقف عموما؛ بل ِبنَدِبهإلى  –والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزٍم 

  حاكٍمن غير أن يتصل به حكملزم ِمييصح وهل : -  أيضا –ف هؤالء ثم اختل
أو يضاف إلى ما بعد الموت:  مخرج الوصايا؛ أيخرجمثلًا – ومنه أن يقول ِبأن ي - :

  ؟ هإذا ِمتُّ فقد وقَفتُ

                                         
  ).٤/٥٤" (األم " ١
  ).١٩/٢٢" (تفسير القرطبي  "٢
  ).٦/٢١٨" (بدائع الصنائع"و) ٣/٤١(للموصلي " االختيار: " انظر ٣
١٥٢، ٥/١٥١ ( ٤.(  
 ).٨/١٤٩(البن حزٍم " المحلى: " وانظر ٥

) ٢/٢٦٣" (حاشية العدوي"و) ٤/٧٥(للدردير " الشرح الكبير"و) ٢/٢١٦(عبد الوهاب ل" التلقين: "انظر للمالكية  ٦
) ٥/١٥١" (المبدع في شرح المقنع: "وللحنابلة) ٣/٥٢٢" (مغني المحتاج"و) ٢/٣٢٢(للشيرازي " المهذَّب: "وللشافعية

  ).٢/٣٩٧(للبهوتي " شرح منتهى اإلرادات"و



 

 )٣٤٢٩(

  :هماأحِد إال ِب ال يصح:قال أبو حنيفة ف-أ
  .إبطالُه لغيره يكن فَلَم مجتهٍد فيه؛ في قضاء أما صحتُه ِبحكِْم الحاكم؛ فألنه

ا ِبالوصية؛ فألنعنده - الوقف وأم - سبِن حيبمقتضى عملًا ملكه؛ على الع 
 التصدقُ يصح وال المساكين، على لمعدومِةا وغَلَّته ِبثمرته والتصدقُ ،)وقَفْتُ( :قوله

  .١بالوصية إال ِبالمعدوم
غير هذين  ِب يصح: والصاحبين ِمن الحنفيةوالشافعي وأحمد قال مالك و- ب
الوصفين وي٢ملز.  
 – ولو بغير هذين القَيديِن –  ونَدِبِه الوقفقد استدلُّوا على جواز مشروعيِةو

  :؛ فمنهاكثيرٍةِبأدلٍة 
؛ فإن أبا طلحةَ لَما ٣)لن تَنالوا الِبر حتى تُنِْفقوا ِمما تُِحبون: ( قوله تعالى- ١

؛ عن أنس بن ٤"صحيح البخاري"ففي في وقِْف بيرحاء وهي أحب أمواِله؛   رِغبسِمعها
ب كان أبو طلحةَ أكثر أنصاري بالمدينة مالًا ِمن نخٍل، أح: "مالٍك  رضي اهللا عنه يقول

ماِله إليه بيرحاء، مستقبلةَ المسجد، وكان النبي صلى اهللا عليه وسلم يدخلُها ويشرب ِمن 
ٍب، قال أنسا نزلت: ماٍء فيها طَي؛ قام أبو )لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون: (فَلَم

وإن ، ) تحبونلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما: (إن اهللا يقول! يا رسول اهللا: طلحةَ فقال
َأحب أموالي إلَي بيرحاء، وإنها صدقةٌ ِللَِّه أرجو ِبرها وذُخْرها عند اهللا، فَضعها حيث 

، وقد سمعتُ ما قلتَ، )٦شَك ابن مسلَمةَ (٥بٍخ، ذلك ماٌل راِبح أو رايحٌِ: َأراك اهللا، فقال
عُل ذلك يا رسول اهللا، فقسمها أبو أف: قال أبو طلحةَ. وَأرى أن تجعلَها في األقربين
  ".طلحةَ في أقاربه وفي بِني عمه

                                         
  ).٣/٤١(للموصلي " ختياراال"و) ٦/٢١٨" (بدائع الصنائع: "  انظر١
  ). ٢/٢٦٣" (شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: " انظر ٢
  .٩٢: اآلية/  سورة آل عمران ٣
٢٧٩٦ ( ٤.( 

أن أجره يروح : أي: بالياء" راِيح"و، وُأطِلق عليه صفةُ صاحِبه المتصدِق به، كثير الربح: أي: بالباء" راِبح"  ٥
  ).١٠/٧٥" (فتح الباري: " في- رحمه اهللا –ذكره الحافظ ابن حجٍر . ُل إليه وال ينقطع عنهأي يِص، إلى صاحبه

  .شيخُ البخاري في هذا الحديث، عبد اهللا بن مسلمةَ:  أي ٦



– 

  )٣٤٣٠(

باب إذا وقَفَ أرضا ولَم يبيِن الحدود؛ فهو جائز، : "وقد بوب البخاري عليه
  .١اهـ"وكذلك الصدقةُ

؛ عن أبي هريرة رضي اهللا عنه؛ أن رسول اهللا صلى ٢"صحيح مسلم" وفي - ٢
إال ِمن صدقٍة : إذا مات اإلنسان انقطع عنه عملُه إال ِمن ثالثٍة: " الاهللا عليه وسلم ق

  ".جاريٍة، أو ِعلٍْم ينتفَع به، أو ولٍد صالٍح يدعو له
 وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ": -  حمه اهللا –قال النووي 

  .٣اهـ"ثوابه
لى الوقف كما والصدقةُ الجاريةُ محمولةٌ عند العلماء ع: "قال الخطيب الشربيني

قُ عليه أعيانَها ٤قاله الرافعيالمتصد ِلكمه ِمن الصدقات ليست جاريةً؛ بل يغير ؛ فإن
 فهي نادرةٌ، فَحمُل -  وإن شملها الحديثُ - وأما الوصيةُ ِبالمنافع . ومنافعها ناجزا

  . ٥اهـ"الصدقِة في الحديث على الوقف َأولَى
 عمر أصاب«: مر رضي اهللا عنهما قالعن ابن ع ٦ وفي الصحيحين- ٣

 إني !اهللا رسول يا: فقال فيها، يستأمره وسلم عليه اهللا صلى النبي فأتى بخيبر، أرضا
 إن«: قال به؟ تأمرني فما منه، عندي أنفس هو قَطُّ مالًا ُأِصب لم بخيبر أرضا أصبتُ
 وال أصلُها، يباع ال أنه :عمر بها دقَفتص: قال .»بها وتصدقْتَ أصلَها، حبستَ شئتَ
،ثُ، وال يبتاعوال يور بقَ: قال .يوهفتصد ى وفي الفقراء في عمرقاب وفي القربالر 
 بالمعروف، منها يأكَل أن وِليها من على جناح ال والضيف، السبيل وابن اهللا سبيل وفي

   .»فيه متموٍل غير صديقًا يطِعم أو
  . ٧اهـ"وهو أوُل وقٍف في اإلسالم على المشهور: "ل الخطيب الشربينيقا

                                         
  ).٤/١١" (صحيح البخاري " ١
١٦٣١/١٤  (٢.(  
  ).١١/٨٥" (شرح النووي على مسلم  "٣
  ).٣/٥٧٦(ري لزكريا األنصا" شرح المنهج: " وانظر ٤
 ).٣/٥٢٣" (مغني المحتاج " ٥

  ).١٦٣٢/١٥" (صحيح مسلم"و) ٢٧٣٧" (صحيح البخاري " ٦
  ).٣/٥٢٣" (مغني المحتاج " ٧



 

 )٣٤٣١(

، وفي هذا الحديث دليٌل على صحة أصل الوقف": - رحمه اهللا –قال النووي 
  . "وأنه مخالفٌ ِلشوائِب الجاهلية

 إجماع المسلمين - أيضا –وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير؛ ويدلُّ عليه ": قال
  . "اِجِد والسقَاياتعلى صحة وقِف المس

وفيه أن الوقفَ ال يباع وال يوهب وال يورثُ؛ إنما يتبع فيه شرطُ : "قال
  .١اهـ"وفيه فضيلةُ الوقِف وهي الصدقة الجارية، وفيه صحة شروط الواقف، الواقف

بلَغني أن ثمانين :  في القديم- رضي اهللا تعالى عنه - وقال الشافعي - ٤
ا ِمني األوقافَ الصدقاِت صحاِبيمسي مات، والشافعيقاٍت محردقوا ِبصاألنصار تصد 
  .٢المحرمات

                                         
  ).١١/٨٦" (شرح مسلم  "١

وكان أبو يوسفَ يقوُل ِبقول أبي حنيفةَ حتى دخل بغداد فسِمع : قال النَّسفي): "٣/٤١(للموصلي " االختيار"وفي 
رماهـ"لو بلغ هذا أبا حنيفةَ لرجع إليه:  فرجع عنه وقالحديثَ ع.  

  ).٦/٢١٩(للكاساني " بدائع الصنائع: "وانظر). ٣/٥٢٣" (مغني المحتاج " ٢



– 

  )٣٤٣٢(

  صورة عنوان المخطوط
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٣٤٣٣(

  صورة الورقة األولى ِمن المخطوط
  
  
  
  
  
  

  
  



– 

  )٣٤٣٤(

  صورة الورقة األخيرة ِمن المخطوط



 

 )٣٤٣٥(

  ]النَّص المحقَّق[
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .سيدنا محمٍد وآله وصحبه وسلَّموصلَّى اهللا على   
 المنير هوفضلُ،  المتينالذي هو حبلُه، الحمد هللا الذي وفَقنا للتَّفَقُِّه في الدين  

  .وحجتُه الواضحةُ على الخلق أجمعين، وميراثُ األنبياء والمرسلين، المبين
لى آله وصحبه وع، م على خير خَلْقه المبعوِث رحمةً للعالَمينوالصالةُ والسال  
  .والعلماء العاملين، والتابعين
  وبعد:  
  :فهذه رسالةٌ لطيفةٌ؛ سميتُها  

  )القول الجليل في الوقِف على النَّفِْس ثم الجيِل بعد الجيل(
نُبذَةَ ، والطَّوِد الشامخ،  ذا الشرف الباذخ– ٢أن موالنا: ١والسبب الذي اقتضاها  

وفَصُل ، الذي هو بحر فضٍل ال تُخاض لُججه، اللة النبويةورأس الس، العصابة الهاشمية
وروض فتوٍن ال تُساوى ،  ال يطاول٣وطَوُل أدٍب، ِخطاٍب ال تُعارض أحكامه وحججه

بل الناظم ، والعارفُ ِبتَرصيفها وتنميقها، وفارس ميداِن البالغِة وناهج طريِقها، رهبواِك
 روِسها، لبروِدهالعقوِدها والراِقمِبِجلْوِة ع صونها وعفافها،  وزفافها٤والعاِلمِبم والمخِبر .  

  :فيأتي فيها ِبسحر المقال والتِّبيان، المتصرفُ في فنون الكالم ِببديع البيان  
عدي فَلَم القائلين نيا وال هزال    إذا قال بلْتَِمٍس في القوِل ِجدِلم        

                                         
  .والسياق يقتضي ما أثبتُّه أو نحوه، ؛ وهكذا رِسمت)اقتضا: (  في األصل١
  .لم يسمه المؤلِّفُ رحمه اهللا  ٢

 وخبر)ال: أي) (أنجواب( ِمن صفحٍة؛ وذلك عند قولهسيأتي بعد أكثر ) : قد صدر.(...  
للجوهري " الصحاح" الجبُل العظيم؛ كما في : ؛ والطَّود)وطَود أدٍب: (ولعلَّها، )وطَول أدٍب: (  هكذا في األصل٣
)٢/٥٠٢.(  
) ١/٤٩٣" (جمهرة اللغة: "انظر. هوقتَ إبرازها وكَشِْفها ل: أي، ما يعطيه الزوج عروسه وقتَ الجلْوة:   الِجلوة٤
 ).١/١٣٢" (المعجم الوسيط"و



– 

  )٣٤٣٦(

  رها١ بالروضة الغنَّاء فاقتطف ِمن الِمغْراةفكأنَّما مأو غاص في البحار ،  زهر
  .فاستخرج دررها

  :فهو جِدير بقول من قال  
  في الحمِد حاء وال ميم وال داُل    تَملَّك الحمد حتَّى ما ِلمفتِخٍر

؟ ٢) صبراألم أقل لك إنك لن تستطيع مِعي: (ما باحثَه مباِحثٌ إال كَلَّ وقال له  
  .٣)ال تؤاِخذْني ِبما نِسيتُ وال تُرِهقْني ِمن أمري عسرا: (وال ذاكَره حاِفظٌ إال قال

  :  القدوةُ الذي أنشد فيه لسان اإلجماع بال نزاع٤وهو  
  وهذا زمان أنتَ ال شَك واِحده    ِلكُلِّ زماٍن واِحد يقتدى ِبِه

ـَكَِت العلماء ِمن ثمرات فروعه والعلَّامةُ الذي ما دخََل دوح ِع   لٍْم إال فَن
؛ ٦)أنا أنبُئكم ِبتأويله: (وال ذُِكر للتفسيِر نبٌأ إال كان أحقَّ أهل العصر بقوله، ٥وأصوله

وانتظمت في سلك الفضل غرائبه ، ألنه بحر العلوم الذي ظهرت عجائبه وفوائده
، )ما لي إال محمد: (مان لَعظَّمه ومجده وقالواإلمام الذي لو رآه أبو حنيفةَ النُّع، وفرائده

  :-آمين ، ِبجاِه جده األمين وآله، ودولتُه مؤيدةً، ال زالت ِعزتُه مؤبدةً
  :وهي،  بين حادثٍة٧قد صدر  
ثم ِمن بعده على أوالده ذكورا وإناثًا؛ ، أن واِقفًا وقَفَ وقْفًا على نفسه أيام حياته  

وينفرد به الواحد عند ، يشترك في ذلك االثناِن فما فوقهما في ذلك، ةبالفريضة الشرعي
ثم على ذُريته ونسله وعِقِبِه؛ طبقةً بعد ، ثم على أوالد أوالده كذلك، ٨وجوده ِبمفرده

  .وجيلًا بعد جيل، ونسلًا بعد نسل، طبقة
                                         

القاموس "وهي الطين األحمر؛ كما في ، وتُحرك، بسكون الغين، )المغْرة: (؛ ولعلَّه)الِمغْراة: (  هكذا في األصل١
 ). ٤٧٧ص" (المحيط

 .٧٥: اآلية/   سورة الكهف٢
 .٧٣: اآلية/   سورة الكهف٣
  .والسياق يقتضي ما أثبتُّه، )وهي: (  في األصل٤
 ).١/٩٥١" (القاموس المحيط. "استَمر في أكِْلِه ولم يعفْ منه شيًئا؛ كَفَِنك، كعِلم، فُنوكًا؛ أيضا:   فَنَـك في الطعاِم٥

  .٤٥: اآلية/   سورة يوسف٦
  ).أن موالنا: (- قبل أكثر ِمن صفحٍة تقريبا - ِههنا جواب قوِل٧  
  .والسياق يقتضي ما أثبتُّه، )بمفرد: (صل  في األ٨



 

 )٣٤٣٧(

ن مات منهم وتَرك  تَحجب الطبقةَ السفلى؛ إال م– أبدا –الطبقةُ العليا منهم   
فإن لم يترك ولدا وال ولد ولٍد وال ، انتقَل نصيبه إليه، ولدا أو ولد ولٍَد أو أسفَل ِمن ذلك

  .فِلمن في درجته وذِوي طبقِته ِمن أهل الوقف المذكور، أسفَل ِمن ذلك
  كن مات منهم قبل دخوله في هذا الوقِف واستحقاقه ِلشيٍء ِمن منافعه وتَروم 

واستحقَّ ما كان أصلُه يستِحقُّه أن لو كان حيا ، قام فرعه الوارثُ مقامه، فرعا واِرثًا
  .وحجِب األصل ِلفرعه، كلُّ ذلك مع مراعاِة الفريضة الشرعية، باِقيا

ولم يبق منهم أحد على ، وأبادهم الموتُ عن آِخِرهم، فإذا انقَرضوا ِبَأجمِعهم  
 أوالد البطون وال ِمن أوالد الظهور؛ ألن أوالد البطون داِخلون  ال ِمن–وجه األرض 

في هذا الوقف مع أوالد الظهور ِمن أهل كلِّ طبقٍة على النَّص والترتيِب المشروحيِن 
ثم ِمن بعِدهما على بِني عميِه ،  يكون وقفًا صحيحا شرعيا على أخت المـوِقف–أعاله 

ثم ِمن بعِد كلٍّ منهم على أوالده ذكورا وإناثًا بالفريضة ، ن ذلكأو من يوجد منهم حي
ثم على ذُريته ونسله وعِقِبه كذلك؛ على النَّص ، ثم على أوالده كذلك، الشرعية

  .والترتيب المشروِح ذلك أعاله
وأبادهم الموتُ عن آِخِرهم ولم يبق منهم على وجه ، فإذا انقَرضوا ِبَأجمِعهم  

ثم ِمن ، ض أحد؛ كان ذلك وقفًا صحيحا على من يوجد ِمن أوالد أخت الواقفاألر
فإن تعذَّر الصرفُ ، ١بعدهم يكون وقفًا مصروفًا على مصالح المسجديِن الكائنَيِن ِبكذا

وفقراء الثَّغر المذكوِر ، عليهما صِرفَ للفقراء والمساكيِن حيث كانوا وحيث وِجدوا
  .ممقدمون على غيره

، وفاطمةُ، ستَيتَةُ:  مات عن خمس بناٍت؛ هن– وهو منصور –ثم إن الواقفَ   
  .ويمن، وحليمةُ، وخديجةُ

  .وانتقلت حصتُهما ألخواِتِهما الثالث، فماتَتْ ستَيتَةُ وفاطمةُ عن غير ولد  
  ).فاطمة(وبنٍت تُدعى ) سالمةَ(ثم ماتت خديجةُ عن ولٍد يدعى   
  ).فاطمة(وأخِته ) آمنةَ(مات سالمةُ عن بنٍت تُدعى ثم   
  :ثم ماتت حليمةُ ويمن عن غير ولٍد  

                                         
 .  الظاهر أن هذا مذكور في الوقف الذي يتكلَّم عنه المؤلِّفُ رحمه اهللا١



– 

  )٣٤٣٨(

   أو تكون للفقراء؟١فهل تنتقُل ِحصتُهما لفاطمةَ ِبمفرِدها أو تكون لهما  
  :أقول  
لفاطمةَ دون آمنة؛ ألن آمنةَ ِمن الطبق السفلى ) حليمةَ(و) يمٍن(تنتقل حصةُ   
وفاطمة ِمن الطبقة العليا بالنسبة آلمنة؛ عملًا بما صرح به الواقفُ في ، فاطمةبالنسبة ل

الطبقةُ العليا . وجيلًا بعد جيل، ونسلًا بعد نسٍل، طبقةً بعد طبقٍة: (كتاب وقفه ِمن قوله
 تَحجب الطبقةَ السفلى؛ إال أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولٍد أو – أبدا –منهم 
 ؛ ٢]فإن لم يترك ولدا وال ولد ولٍد وال أسفَل ِمن ذلك، انتقل نصيبه إليه [ ِمن ذلك؛أسفَل

  .إلى آخره) فِلمن في درجته وذوي طبقته ِمن أهل الوقف المذكور
فلَم يستثِْن الواقفُ ِمن الطبقاِت المرتَّبِة إال من مات عن ولٍد؛ فإن حصةَ والده   
االستثناء جنس الولد فال يدخُل فيه غيره؛ ألن االستثناء إخراج فالمخرج ب، تنتقل إليه

لَتْأتُنَّني به إال أن : (- حكايةً عن يعقوب عليه السالم –بعِض الجملة؛ كقوله تعالى 
، فهذه يدخل فيها اإلخراج وليست ِمن الجملة، )ِبكُم(فاستثنى حالةَ اإلحاطِة ، ٣)يحاطَ بكم

ولو سكَتَ دونَها لم يدلَّ اللفظُ عليها مطابقةً وال تضمنًا ،  مخرجةٌ فقطبل حالةُ اإلحاطِة
  !وما كان مدلولًا للَّفظ؛ كيف يصدق عليه أنه مخرج ِمن الجملة؟، وال التزاما
أن اإلخراج يندرج فيه االستثناء والتخصيص بالصفة والغاية والشرط : واعلم  

ة والسمعية وقرائِن األحوال والعوائِد وغيِر ذلك؛ إِذ االستثناء هو واألدلِة المنفصلة العقلي
أو ما يعرض لها ِمن األحوال واألزمنة والبقاع والمحالِّ ، إخراج بعِض الجملة

  . بلفٍظ ال يستقلُّ بنفسه مع لفظ المخرج؛واألسباب
ِت  والعموما- نحو العدد - نريد به الجزئياِت ) بعض الجملة: (فقولُنا  

  .رأيت زيدا إال يده: واألجزاِء؛ نحو
  رقَدصلَّيتُ إال في جامع : والبقاِع، عند الزوال: واألزمنِة، ومثاُل األحواِل ي

وَأكِرم رجلًا إال زيدا وعمرا وخالدا؛ فإن كُلَّ ، اعِتقْ رقبةً إال الكفار: والمحالِّ، كذا

                                         
  .لفاطمة وآمنة:   أي١
وال يستقيم الكالم ،  حين نَقََل نَص الواقف– رحمه اهللا –وقد ذكره المؤلف ،   ما بين المعقوفين ساقطٌ ِمن األصل٢

  .ِبدونه
  .٦٦: اآلية/ سورة يوسف  ٣



 

 )٣٤٣٩(

ال قوةَ ِبسبٍب ِمن : ال حوَل وال قوةَ إال باهللا؛ أي:  نحوواألسباِب، أخَص فهو محلٌّ ِلأعمه
  .األسباب إال بقدرة اهللا ومشيئته

 أدلةُ العقول والعوائد والقرائن ١]به[خرج ): بلفٍظ ال يستقل بنفسه: (وقولُنا  
أو لفظًا ال ، والنَّسخ والمخصصات المنفصلة وما يذكر ِمن ذلك؛ إما لكونها ليست لفظًا

ستقلُّ بنفسه: (فلفظ، ستقلُّ بنفسهيليس فيها) ال ي.  
؛ كما تقدم  والغايِةِطر والشَّالصفِةخرج به التقييد ِب): مع لفظ المخرج: (وبقوله  

  .تمثيلُه
   ٍن(و) حليمةَ(تستحق حصةَ ) فاطمةَ(فإذا علمتَ هذا؛ تحقَّقْتَ أنم؛ ألن فاطمةَ )ي

فهي بنتُ سالمةَ بِن خديجةَ التي ) آمنةُ(وأما ، يمٍن وحليمةبنتُ خديجةَ التي هي أختٌ ِل
  ).يمٍن(و) حليمةَ(وأختُ ، هي بنتُ منصوٍر الواقِف
؛ ألن آمنةَ بنتُ سالمةَ )آِمنة(طبقةٌ عليا بالنسبة لـ ) فاطمةَ(أن : فتقرر لك بهذا

) فاطمةَ(دون ِمن فهي أ، وفاطمة بنتُ خديجةَ بنِت منصور، بِن خديجةَ بنِت منصور
  .هذا ما اقتضاه شَرطُ الواقف، ِبطبقٍة

 ما قاله ٢فيرده، تنتقل للفقراء) يمٍن(و) حليمةَ(إن حصةَ : وأما قوُل من قال  
 ِقِبه - " اإلسعاف"صاحبولو : " بقوله-  في أواخر ِذكِْر الوقف على أوالده ونسله وع

كان نصيبه منها ، لم يترك ولدا وال نسلًاوكلما حدث الموتُ على أحٍد منهم و: قال
 ولم يكن فوقه أحد ولم يذكر في سهم من ٣راجعا إلى البطن الذي فوقه ومات واحد منهم

، يموت عن غير ولٍد وال نسٍل شيًئا؛ يكون نصيبه راِجعا إلى أصل الغلَّة وجاِريا مجراها
على : (شيء إال بعد انقراِضهم؛ لقولهوال يكون للمساكيِن منها ، ويكون لمن يستحقُّها

  .  ٤انتهى كالمه)" ولدي ونسلهم أبدا

                                         
  .ولكنَّه يقتضيه السياق،   ما بين المعقوفين ليس في األصل١
  .والسياق يقتضي ما أثبتُّه، )فيرد: (  في األصل٢
 ...".ولو مات واحد منهم : "ولعلَّه، "اإلسعاف"  كذا في األصل وفي المطبوع ِمن ٣

 طبع بمطبعٍة –لدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي  لبرهان ا–) ١/١٠٢" (اإلسعاف في أحكام األوقاف  "٤
  .م١٩٠٢ -هـ ١٣٢٠ -٢ ط–هنديٍة باألزبكية بمصر 



– 

  )٣٤٤٠(

 – ولدي ٢]ولِد[على ولدي وولِد ولدي وولِد : (فإن قال: "١"الخالصة"قال في   
وال يصرف إلى ،  فإنه تُصرف الغلَّةُ إلى أوالده أبدا ما تناسلوا–فذَكَر البطن الثالثَ 
 أحد الفقراء ما بِقيس فَلِمن ولده وإن. 

 في وقفه؛ إذا ذَكَر الواقفُ بثالثِة بطوٍن ٣هكذا ذكر هالٌل: قال الفقيه أبو جعفٍر  
إال أن يذكر الواقفُ في ، واألقرب واألبعد فيه سواء، يكون الوقفُ عليهم وعلى من سفََل

فاألقرب أو يقول، ولديعلى ولدي ثم ِمن بعِدهم على ولِد : أو يقوَل، وقفه األقرب :
، فحينئٍذ يبدأ بما بدأ به الواقف؛ ألنه إذا ذَكر البطن الثالث فقد فَحشَ، بطنًا بعد بطن

واالنتساب موجود في حقِّ من قَرب ومن بعد؛ بخالف ، فيتعلَّق الحكم بنفس االنتساب
  .البطن الثاني؛ ألن الواسطةَ له واحد

فمات بعضهم؛ ، ده وجعَل آِخره للفقراءرجٌل أوقف أرضا على أوال: ثم قال  
  .فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء ال إلى ولد الولد، يصرف الوقفُ إلى الباقي منهم

، وجعَل آخَره للفقراء، على فالٍن وفالٍن: لو وقف على أوالده بأسمائهم فقال  
ف المسألة األولى؛  نصيب هذا الميِت إلى الفقراء؛ بخال٤فمات واحد منهم؛ فإنه يصرف

وها هنا وقَفَ على كلِّ ، وِبموت واحٍد منهم يبقَى أوالده، ألن هناك وقَفَ على أوالده
  .انتهى) فإن مات واحد منهم كان نصيبه للفقراء، واحٍد منهم وجعَل آِخره للفقراء

                                         
فقيه من كبار : طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين، افتخار الدين البخاري: وهو،   هو لطاِهٍر البخاري١

خزانة (مجلدان، و )  خ-صة الفتاوي خال(له ). هـ٥٤٢(وتوفي بسرخس ) هـ٤٨٢(الحنفية، وِلد ببخارى 
للزركلي " األعالم"و، )١/٢٦٥" (الجواهر المضية في تراجم الحنفية: "انظر)". ِنصاب الفقيه(و ) الواقعات

 مكتبة والمثنى ودار –) ٥/٣٣(لكحالة " معجم المؤلفين" و–م ٢٠٠٢ -١٥ ط – دار العلم للماليين –) ٣/٢٢٠(
  . بيروت–إحياء التراث العربي 

 .  ما بين المعقوفين ساقطٌ ِمن األصل٢
، أخذ العلم عن أبي يوسفَ وزفَر. فقيه ِمن أعيان الحنفية. البصري، هالل بن يحيى بن مسلم الرأي:   هو٣

ِديهوانةَ وابِن مى الحديثَ عن أبي عوور ، أحمد بن ةَ والحسنطَبقَح اِهللا بن قتيبة وعبد بن بِن وعنه أخذ بكار
له مصنَّفٌ في . وبذلك لُقِّب ربيعةُ شيخُ مالٍك، وإنما لُقِّب بالرأي لسعة علمه وكثرة فقهه وأخذه بالقياس. بسطام

م؛ بدار غراس ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥ -وقد طُِبع طبعةً حديثةً جميلةً [وله أحكام الوقف ، الشروط كان مقدما فيه
 سنة - رحمه اهللا –مات هالٌل ]. عبد اهللا الشعيب حفظه اهللاخالد / د. بتحقيق أخينا المفضال أ، بالكويت

  ).١٣/١٥٢" (معجم المؤلفين"و) ٨/٩٢(للزركلي " األعالم"و) ٢/٢٠٧" (الجواهر المضية: "انظر). هـ٢٤٥(
  .والسياق يقتضي ما أثبتُّه، )يصف: (  في األصل٤



 

 )٣٤٤١(

يبدأ بما بدأ به : ( جميعها صريحةٌ في المدعى؛ ال سيما قولُه١ النُّقوُل):فائدة(  
، للفقراء) يمٍن(و) حليمةَ(؛ فإنه نَص صريح في الرد على القائل بانتقال حصة )الواقف

 صريح ا –ونَصأيض – في حصة ) فاطمةَ(ال تكون مشاِركةً لـ ) آِمنةَ( في أن
هذا ما تحرر . ؛ ألن الواقفَ بدأ بالطبقة العليا واستثنى جنس الولد فقط)يمٍن(و) حليمةَ(

  .ِمن مذهب السادة الحنفية
منتهى " في كتابه – رحمه اهللا – فقد صرح بالمسألة الجد وأما مذهبنا؛   

؛ ٣على أن نصيب من مات ِمن غير ولٍد لمن في درجته والواقفُ مرتِّبو" :٢"اإلرادات
، شتركًا بين البطونوكذا إن كان م،  الذي هو منهم ِمن أهل الوقف٤]البطن[فهو ألهل 

فيشترك الجميع في مسألة ، فإن لم يوجد في درجته أحد؛ فكما لو لم يذكر الشرطَ
  .٥"ويختص األعلى في مسألة الترتيب، االشتراك
    

                                         
  .والسياق دالٌّ على ما أثبتُّه، )القول: (  في األصل١
 - هـ ١٤١٩ – بتحقيق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي – طبعة مؤسسة الرسالة –) ٣٧٦-٣/٣٧٣  (٢

  . م١٩٩٩
  ".والوقف مرتَّب": "المنتهى"  في ٣
  ".المنتهى"  ما بين المعقوفين من ٤
  :م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ – ط عالم الكتب –) ٢/٤١٩(ِللْبهوتي " دقائق أولي النهى لشرح المنتهى"  وفي ٥
ـَن في درجته والوقفُ مرتَّب: (لإن قا) و( كاألمثلة قبل األخير فمات ) على أن نصيب من مات عن غير ولٍد لم

المستحقين له دون باقي ) منهم ِمن أهل الوقف(أي الميتُ ) ألهل البطن الذي هو(أي نصيبه ) فهو(أحدهم 
ى بنيِه ثم أوالِدهم على أن من مات عن ولٍد فلو وقَفَ عل. البطون، ودون من لم يدخْل ِمن أهل الطبقة في الوقف

ومن مات عن غير ولٍد فنصيبه لمن في درجته؛ فمات أحدهم عن ابٍن والثاني عن ابنَيِن، وبِقي الثالثُ ، فنصيبه له
؛ فنصيبه الحيِني عملًا وبه الميِت أواالبنيِن عن أخيه وابِن عم ثم مات أحد فأكثر ه وله ابنه ألخيه والبن عم

ألنَّا لو لم نَخُص بنصيبه ) مشتركًا بين البطون(الوقفُ ) وكذا إن كان. (الذي مات أبوه دون عمه الحي وأوالِده
  .والظاهر أنه قصد شيًئا يفيد، أهَل البطن الذي هو منهم؛ لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط فائدةٌ

)ذكر الشرطَ(ِمن أهل الوقف ) فإن لم يوجد في درجته أحدألنه لم يوجد ما تظهر به ) فكما لو لم ي
وتخصيص بعض ، ألن التشريك يقتضي التسوية) في مسألة االشتراك(من أهل الوقف ) فيشترك الجميع(فائدتُه 

في مسألة (ِبنصيب الذي لم يوجد في درجته أحد : أي) األعلى به(البطن ) ويختص(البطون يفضي إلى عدمها 
  .اهـ"ألن الواقف رتَّب فيعمُل بمقتضاه حيث لم يوجد الشرط المذكور) الترتيب



– 

  )٣٤٤٢(

": حاشيته على التنقيح" في ١"التنقيح"صاحب : ونَقََل في شرحه على هذا المحلِّ        
أن من مات انتقل نصيبه إلى من في : ( وقْفًا وشَرطَ فيه في واقٍف٢قال ابن مفلٍح"

أنه ينتقل إلى أعلى درجٍة موجودٍة حالةَ : - وفيهم من هو أعلى منه وأنزل - ) درجته
أنه كما لو لم يذكر الشرط؛ قاله : ؛ فإنه وليس في درجته أحد فالحكم في ذلك٣وفاِته

  . ٤األصحاب
فيعمل بمقتضاها ،  وقد رتَّب الواقف٦ُ"الشرح" و٥"غنيالم"قد صرح به في : قلت  

  .فيستحقُّ األعلى، حيث لم يوجد الشرطُ المذكور
وبينتُ بطالن من زعم أن الوقفَ والحالةُ هذه ، وقد أفتينا بذلك غير مرٍة: ٧قال  

  .منقطع
هو وقفٌ : ٨]ولالفقهاء يق[بعض : وقال القاضي عالء الدين بن اللَّحاِم البعلي  

يكون ِألقرِب الموجودين ِمن أهل الوقف؛ عملًا بعموم : وبعضهم يقول، منقطع الوسط
فاقتضى أنه ال يأخذ أحد ِمن بطٍن مع ، الكالم األول؛ حيث جعله مرتَّبا ترتيب بطوٍن

من : واآلخَر، من مات عن ولٍد: أحدهما: لكن استثنى شيئين، وجود بطٍن أعلى منه

                                         
، ) هـ٨٨٥ت  (؛ عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان "اإلنصاف"صاحب ، المرداوي: هو" صاحب التنقيح  ١

وله ، وهو مطبوع، في مجلد واحد" اإلنصاف"اختصر فيه ، "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: "واسم كتابه
 بمكتبة الرشد بالرياض؛ ومعه – أيضا –حديثًا " التنقيح"وقد طُِبع ، هذا" التنقيح" نفسه حاشيةٌ على كتابه – أيضا –
الدر المنضد في : "وانظر). هـ٩٦٨ت (لموسى الحجاوي " التنقيح"وحاشيةٌ أخرى على ، للمرداوي نفِسه" تهحاشي"

  .ألخينا المفضال الشيخ الدكتور جاسم الفهيد الدوسري حفظه اهللا" ذهب اإلمام أحمدأسماء كتب م
  .واهللا أعلم، "قال أبو يعلى): "٣١٠ص" (حاشية التنقيح"الذي في   ٢
  ".حاشية التنقيح"والمثبت ِمن ، )وفاته(فقط دون كلمة ) حالة: (في األصل  ٣
  ).٥/١٧٦) (٨٨٤توفي (سحاق إبراهيم بن محمد ابن مفلح للبرهان أبي إ" المبدع في شرح المقنع: " انظر٤
  .  ط مكتبة القاهرة–) ١٤، ٦/١٣" (المغني: "انظر  ٥
  . دار الكتاب العربي–) ٦/٢١٩" (الشرح الكبير: "انظر  ٦
  ".حاشية التنقيح"؛ فهو استكماٌل لكالم صاحب "حاشية التنقيح"صاحب :   أي٧
  ".حاشية التنقيح"والمثبت ِمن ، اضحِة المراد في األصل  ما بين المعقوفين  كلمةٌ غير و٨



 

 )٣٤٤٣(

فيرجع هذا النصيب إلى أعلى البطون ، بِقي الباقي على عمومه،  غير ولٍد١]عن[مات 
  .انتهى" الموجودة ِمن أهل الوقف؛ عملًا بعموم الكالم األول

الوقفُ : ومنها: "- في القاعدة السابعة بعد المئة –" قواعده"وقال ابن رجٍب في   
ومن مات ، ت عن ولٍد فنصيبه لولده أبدا؛ على أن من ما٣ثم على ولدهم، ٢على ولده

فتناوال ، فكان في درجته عند موته اثنتاِن مثلًا، عن غير ولٍد فنصيبه لمن في درجته
  . ِمن التي قبلها٥؟ يخَرج فيه وجهاِن٤فهل يشاركهم، ثم حدثَ ثالثٌ، نصيبه

ر المقدسي؛ ألن وبه أفتى الشيخُ شمس الدين بن أبي عم، والدخوُل هنا َأولَى  
؛ بخالف الدرجة ٧ أعيان الموجودين عند الوقف٦الوقف على األوالد قد يلحظُ فيه

  .والطبقة؛ فإنه ال يلحظُ فيه إال مطْلَقُ الجهة
 من هو أعلى ِمن الموجودين وكان في الوقِف استحقاقُ ٨وعلى هذا؛ فلو حدثَ  

  .هىانت"٩األعلى فاألعلى؛ فإنه ينِْزعه منهم
كيف قال بانتزاع الحصة المنتقلة له بشرط الواقف؛ ألنه ما أخذها إال ! فانظر  

  .لكونه في درجته
  . هذا آِخر ما تلخَّص ِمن مذهِب اإلماِم أحمد رضي اهللا عنه  
  :وأقول  
  : ١٠في باب الوقف؛ في أبواب الِبر" اإلسعاف" قال صاحب ):فائدة(  

                                         
  .وليس في األصل" حاشية التنقيح"  ما بين المعقوفين من ١
  ).لو وقف على ولده): (١/٢٣٩" (القواعد"  في ٢
  ".القواعد"والتصويب من ، )ثم على ولد ولدهم: (  في األصل٣
 .وِمن السياق اآلتي" القواعد"والتصويب من ، )فهو يشاركهم: (  في األصل٤
  ".القواعد"والتصويب من ، )وجها: (  في األصل٥
  ".القواعد"والتصويب من ، )بلفظ فيه: (  في األصل٦
 ".القواعد"والتصويب من ، )عن الواقف: (  في األصل٧

  ".القواعد"والتصويب من ، )جدت: (  في األصل٨
  ).يفترغه منهم": (القواعد"  وفي ٩

  . بيروت– الرائد العربي  دار–) ١٤٠ص   (١٠



– 

  )٣٤٤٤(

فاحتاج ولده أو ولد ولِده أو ، واب الِبرهي صدقةٌ موقوفةٌ في أب: ولو قال"
الصدقةَ عليهم ِمن أبواب الِبر فُ إليه ِمن الغلَّة؛ ألنصروكذلك لو جعلها ، قرابتُه؛ ي

  ".موقوفةً على المساكين
ولكن ال يتعين بحيث ال يجوز الدفع ، فيكون ولده أو قرابتُه أحقَّ: "إلى أن قال  

عكان ِبج بل على وجه االستحباب واألفضلية، ِل قاٍضلغيره وإن.  
ولو عِزل القاضي أو مات؛ يجوز لمن يلي بعد أن يجريه عليه وأن يبطلَه؛   

ِل األول قضاءِن ِفعلعدم كَو.  
  .انتهى"١وحكْم ورثِته كَحكِْمه، ومن مات منهم أو استغنى سقَطَ  
   ة في"وقد نَقََل صاحبنية السر٣قال في الواقعات: "٢" شرح الفوائد الفقهيةالد :

ال يعطَى له ما لم يظهر ، فجاء واحد وادعى أنه فقير، رجٌل وقف على فقراء أوالده
  ". والدعوى ال تَثبتُ بقول المدعي، فقره عند القاضي؛ ألنه يدعي االستحقاقَ

  . مثله٤"الخَصاف"وفي ، هذه عبارته
                                         

  .اهـ"إن كانوا أقارب الواقف): "١٤٠ص" (اإلسعاف"  تَِتمتُّه في ١
مخطوطٌ هو شَرح منظومٍة للطَّرسوسي نفِسه، في شستربتي " الدرة السنية"و، نجم الدين أبو إسحاق الطَّرسوسي:  هو٢
وِلي قضاء دمشق بعد والده عماد . ِمن علماء الحنفية، نفقاٍض مص: إبراهيم بن علي بن أحمد: والطَّرسوسي هو). ٣٠٨٥(

) اإلعالم في مصطلح الشهود والحكام(و) اإلشارات في ضبط المشكالت: (وأفتى ودرس، وألَّف كتبا؛ منها) ٧٤٦سنة (، الدين
ذخيرة الناظر في األشباه والنظائر (يعرف بالفتاوي الطَّرسوِسية، و)  ط- أنفع الوسائل (و) االختالفات الواقعة في المصنفات(و
، ) خ-الدرة السنية في شرح الفوائد الفقهية (و)  خ-الفوائد البدرية (فقه، ويسمى ) الفوائد المنظومة(في فقه الحنفية، و)  خ-

) ١/٥١" (األعالم"و) ١/٤٧(البن حجر " الدرر الكامنة: "انظر). هـ٧٥٨( بدمشق سنة – رحمه اهللا –توفي . وغير ذلك
  ).١/٦٢" (معجم المؤلفين"و
، )هـ٥٤٢(هو اسم كتاٍب لطاهٍر البخاري الحنفي المتوفَّى سنةَ " خزانة الواقعات"و، وهو خطأ، "الواقفات: " في األصل٣

         المتوفى سنة ، أحمد بن محمد بن عمر الناطقي الحنفي: وكذلك هو اسم كتاٍب للشيخ اإلمام، )٢١ص(تقدمتْ ترجمتُه في 
  ).١/٧٠٣" (كشف الظنون"وهو مختصر مشهور بالواقعات؛ كما في ، ) هـ٤٤٢(
كان . فرضي حاسب فقيه.  بن مهير الشَّيباني، المعروف بالخَصاف- عمر :  وقيل–أحمد بن عمٍرو : هو،  أبو بكٍر الخَصاف٤

الخَصافُ رجٌل كبير : "قال شمس األئمة الحلواني. بعض كتبهمقدما عند الخليفة المهتدي باللَّه، فلما قُِتَل المهتدي نُِهب فذَهب 
أحكام : (له تصانيفُ كثيرةٌ؛ منها. توفي ببغداد. وكان وِرعا يأكل من كسب يده". وهو ممن يِصح االقتداء به، فى العلم
 -  رحمه اهللا –توفي .  ذلكوغير)  خ-أدب القاضي (و) الرضاع(و) الشروط(و) الوصايا(و)  ط-الحيل (و )  ط-األوقاف 

معجم "و) ١٨٦، ١/١٨٥(للزركلي " األعالم"و) ٨٨، ١/٨٧" (الجواهر المضية: "انظر. وقد قارب الثمانين) هـ٢٦١(سنة 
  ).٢/٣٥" (المؤلفين

في  "  خ-الجمع بين وقْفَي هالٍل والخَصاف " ولعبد اهللا بن الحسين الناصحي كتاب ): "٨/٩٢" (األعالم"قال الزركلي في 
  ".مجلد لطيف، اختصر به كتابيهما وأضاف إليهما زياداٍت ِمن كتب الحنفية



 

 )٣٤٤٥(

 على – أيضا –وهذا ال يختص بفقراء أوالده؛ بل يكون الحكم كذلك في الوقف 
  .وفي الوصيِة بالثلث، فقراء قرابته وعلى الفقراء مطلقًا

  .وأفتى عليه جماعةٌ ِمن علماء العصر، وكتبتُ في هذه المسألِة شيًئا مفردا
 أوصى بثلث ماله صدقةً وصيةَ شمِس الديِن ابِن نخلةَ؛ فإنه: وكان سبب ذلك

فأنكر بعض الناس ذلك ، وبِقيتُ لم أصرفْ شيًئا إلى أحٍد حتى يثبتَ فقره، للفقراء 
  .وال يحتاج إلى بينٍة تَشهد بفقره، أنا فقير: يكفي قوُل شخٍص: وقال

وأخطأ هذا القائُل وتبين خطَؤه بالمنقوِل عن أألصحاب في هذه المسألة بما 
إنه ال يدخل في الوقف : ما ذكره الخَصافُ في وقفه على فقراء قرابته وقالوب، ذكرناه

ِصحه١إال أن ينةً بذلك تَشهد له على فقره؛ جاز ذلك،  فقرأقام بي فإن.  
: فإن شهد له شاهداِن أنه فقير وكانت الشهادةُ له بعد أن جاءت الغَلَّةُ؛ قال: قلت

تهىان"ال يكون له ِمن الغلَّة شيء.  
فكيف يجوز ألحٍد ِمن قُضاِة السادة الحنفيِة أن يصرفَ ، فإذا كان األمر كذلك

  !ألحٍد شيًئا قبل ثبوت فقره؟
  .وحسبنا اُهللا وِنعم الوكيل، فال حوَل وال قُوةَ إال باِهللا العلي العظيم

  .انتهى
ِمن ، عدِة المباركوكان الفراغُ ِمن هذه المقدمة يوم الجمعِة؛ في شهِر ذي القَ

المعترف بالذَّنب ، شهور سنِة واحٍد وتسعين وألٍف وِمئٍة؛ على يد الفقير الحقير
  .آمين، غَفَر اُهللا له ولوالديه ولجميع المسلمين، عبِد الوهاب الشَّطِّي البغدادي، والتقصير

سيِدنا محمٍد وعلى آله ، وخاتم النبيين، وصلى اهللا على أشرف المرسلين
  .والحمد هللا رب العالَمين، وسلَّم تسليما كثيرا، وصحبه

   

                                         
  .ولعلَّ األصح ما أثبتُّه، )يصحح: (  في األصل١



– 

  )٣٤٤٦(

 فهرس المصادر والمراجع
 )مرتَّبةً حسب الحروف الهجائية(

 )هـ٦٨٣ت( الحنفي الموصلي مودود بن محمود بن اهللا عبد للعالمة – المختار لتعليل االختيار -
 -  هـ١٤٢٣ – ٢ط – بيروت – فةالمعر دار - العك الرحمن عبد خالد الشيخ :عليه علَّق –

  .م٢٠٠٢
 الحنفي الطَّرابلُِسي موسى بن إبراهيم الدين برهان للعالمة – األوقاف أحكام في اإلسعاف -

  .م١٩٠٢ -  هـ١٣٢٠ - ٢ط – بمصر باألزبكية هنديٍة بمطبعٍة طبع – )هـ٩٢٢ت(
الدمشقي  لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزِركِْلي -  األعالم -

  .م٢٠٠٢مايو /  أيار -١٥ ط– دار العلم للماليين -) هـ١٣٩٦ت(
- هـ٢٠٤ت(أبي عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس المطَِّلبي :  لإلمام الشافعي– اُألم ( -  

  .م١٩٩٠-هـ ١٤١٠ - بيروت –دار المعرفة 
 علي بن سليمان  للعالمة عالء الدين أبي الحسين– اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف -

 دار إحياء التراث العربي – تحقيق محمد حامد الفقي رحمه اهللا –) هـ٨٨٥ت(المرداوي 
  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ –

 للعالمة عالء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -  ٢ ط– دار الكتب العلمية -) هـ٥٨٧ت(الكاساني 

 للعالمة أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي –) في الفقه المالكي(لتلقين  ا-
 - أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني :  تحقيق–) هـ٤٢٢ت(البغدادي المالكي 

  .م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥ - ١ط  – العلمية الكتب دار
 الدين أبي عبد اهللا محمد  لإلمام شمس–) المشهور بتفسير القرطبي( الجامع ألحكام القرآن -

أحمد :  تحقيق-) هـ٦٧١ت(بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي القرطبي 
 - هـ ١٣٨٤ -٢ ط– القاهرة – دار الكتب المصرية -البردوني وإبراهيم أطفيش 

  .م١٩٦٤
وسننه وأيامه  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع -

 لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن –) وهو المشهور بصحيح البخاري(
محمد زهير بن ناصر : تحقيق  -) هـ٢٥٦ت(إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي 



 

 )٣٤٤٧(

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي (  دار طوق النجاة -الناصر
  .هـ١٤٢٢ -) رحمه اهللا

 –) هـ٣٢١ت( للعالمة اللغوي أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي – اللغة  جمهرة-
  .م١٩٨٧ - بيروت – دار العلم للماليين -رمزي منير بعلبكي : تحقيق

 للعالمة محيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد – الجواهر المضية في طبقات الحنفية -
  . كراتشي–مير محمد كتب خانه : الناشر –) هـ٧٧٥ت(بن نصر اهللا القرشي الحنفي 

 للعالمة عالء الدين أبي الحسن علي بِن –حاشية التنقيح المشِْبع في تحرير أحكام المقِْنع 
  . مكتبة الرشد بالرياض-)  هـ٨٨٥ت" (اإلنصاف" صاحب –سليمان 

 بن  للعالمة أحمد بن محمد– حاشية الطَّحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح -
 دار - محمد عبد العزيز الخالدي :  تحقيق–) هـ١٢٣١ت (–إسماعيل الطحطاوي الحنفي 

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ - ١  ط– لبنان – بيروت - الكتب العلمية 
 –لرسالة ابن أبي زيٍد القيرواني ) المنوفي الشاذلي( حاشية العدوي على شرح أبي الحسن -

:  تحقيق–) هـ١١٨٩ت(صعيدي العدوي للعالمة أبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم ال
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ -  بيروت – دار الفكر -يوسف الشيخ محمد البقاعي 

 للعالمة محمد أمين بن فضل اهللا بن محب – خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر -
  . بيروت– دار صادر -) هـ١١١١ت(الدين بن محمد المحبي الحموي الدمشقي 

 للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن –ة في أعيان المائة الثامنة  الدرر الكامن-
 - محمد عبد المعيد خان :  مراقبة- ) هـ٨٥٢ت(محمد بن أحمد بن حجٍر العسقالني 

 - هـ ١٣٩٢ -٢ ط– الهند – حيدر آباد - مجلس دائرة المعارف العثمانية : الناشر
  .م١٩٧٢

 للعلَّامِة عبِد اهللا بن علي بن حميد السبيعي – مذهب اإلمام أحمد  الدر المنضد في أسماء كتب-
 دار البشائر –جاسم بن سليمان الفُهيِد الدوسري :  تحقيق–) هـ١٣٤٦ت(المكِّي الحنبلي 

  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ -١ ط–اإلسالمية 
لعالمة منصور بن  ل–) المعروف بشرح منتهى اإلرادات( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى -

هـ ١٤١٤ - ١ ط– عالم الكتب -) هـ١٠٥١ت(يونس بن صالح الدين البهوتي الحنبلي 
  .م١٩٩٣ -



– 

  )٣٤٤٨(

 لشيخ - )عابدين ابن بحاشية المشهور ( األبصار تنوير شرح  رد المحتار على الدر المختار-

 –لعربي  دار إحياء التراث ا– )هـ١٣٠٦ت( عابدين بابن الشهير أمين محمد المحققين
  .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ – ٢ ط–بيروت 

 تحقيق بكر بن – للعالمة محمد بن عبد اهللا بن حميد– السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة -
  . مؤسسة الرسالة–عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . عبد اهللا أبو زيد ود

كات أحمد بن محمد  للعالمة أبي البر–)  مطبوع مع حاشية الصاوي عليه( الشرح الصغير -
   -  دار المعارف -) هـ١٢٠١ت(بن أحمد الدردير 

                   – )هـ١٢٠١ت( الدردير أحمد بن محمد بن أحمد البركات أبي للعالمة - الشرح الكبير -
  . دار الفكر- ) مطبوع مع حاشية الدسوقي عليه ( 

لغوي أبي نصر إسماعيل بن حماد  للعالمة ال– تاج اللغة وصحاح العربية  الصحاح-
 – دار العلم للماليين - أحمد عبد الغفور عطار :  تحقيق-) هـ٣٩٣ت(الجوهري الفارابي 

  . م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ -بيروت 
 النيسابوري القشيري مسلٍم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبي الحافظ ماملإل – صحيح مسلم -

  . استنبول– المكتبة اإلسالمية –لباقي محمد فؤاد عبد ا: تحقيق وترقيم -  )هـ٢٦١ت(
 للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن –فتح الباري شرح صحيح البخاري  -

 رقَّم كتبه -هـ١٣٧٩ – بيروت – دار المعرفة -) هـ٨٥٢ت(حجٍر العسقالني الشافعي 
ححه وأشرف على  قام بإخراجه وص-محمد فؤاد عبد الباقي رحمه اهللا : وأبوابه وأحاديثه

عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رحمه :  عليه تعليقات العالمة- محب الدين الخطيب : طبعه
  .اهللا

 للعالمة سليمان –) المعروف بحاشية الجمل( فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب -
  . دار الفكر-) هـ١٢٠٤ت(بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل 

) هـ٨١٧ت( للعالمة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي –القاموس المحيط  -
  .  بيروت– دار الجيل –

 لإلمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السالمي – القواعد البن رجب -
  . دار الكتب العلمية- ) هـ٧٩٥ت(البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي 

 لمصطفى بن عبد اهللا كاتب جلبي القسطنطيني - أسامي الكتب والفنون  كشف الظنون عن-
 بغداد - مكتبة المثنى -) هـ١٠٦٧ت) (المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة(



 

 )٣٤٤٩(

دار إحياء التراث العربي، ودار : وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل(
  .م١٩٤١: تاريخ النشر -) العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية

مطبوع مع حاشية العدوي ( كفاية الطالب الرباني في شَرح رسالة ابن أبي زيٍد القيرواني -
 للعالمة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشَّاِذلي –) عليه

  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ - بيروت - دار الفكر –) هـ٩٣٩ت(
للعالمة برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن  – المبدع في شرح المقنع -

  . المكتب اإلسالمي–) هـ٨٨٤ت(محمد ابن مفلح 
 للعالمة عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو – مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر -

  . دار إحياء التراث العربي-) هـ١٠٧٨ت (بشيخي زاده؛ يعرف بداماد أفندي 
 الحنفي الموصلي مودود بن محمود بن اهللا عبد للعالمة -  )االختيار مع مطبوع( المختار -

 – ٢ط – بيروت – المعرفة دار - العك الرحمن عبد خالد الشيخ :عليه علَّق – )هـ٦٨٣ت(
  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

 لعالمة محمد جميل بن عمر بن محمد بن حسن بن عمر جلبي ل– مختصر طبقات الحنابلة -
 - هـ ١٤٠٦ - ١ ط–دار الكتاب العربي  –) هـ١٣٧٩ت( البغدادي ثم الدمشقي الشطي
  .م١٩٨٦

 للعالمة أبي العباس أحمد بن محمد بن علي –  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -
  . بيروت– المكتبة العلمية -) هـ٧٧٠المتوفى نحو(الفَيوِمي ثم الحموي 

                    بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي  لعمر بن رضا- معجم المؤلفين -
  . دار إحياء التراث العربي بيروت-  بيروت – مكتبة المثنى -) هـ١٤٠٨ت (

حامد عبد / أحمد الزيات/إبراهيم مصطفى( لمجمع اللغة العربية بالقاهرة - المعجم الوسيط -
  .دار الدعوة:  الناشر- ) محمد النجار/القادر

 –) هـ٦٢٠ت( لإلمام موفَّق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي –لمغني  ا-
  .مكتبة القاهرة

 للعالمة شمس الدين محمد بن أحمد – مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -
 - هـ ١٤١٥ -١ ط– دار الكتب العلمية - ) هـ٩٧٧ت(الخطيب الشربيني الشافعي 

  .م١٩٩٤



– 

  )٣٤٥٠(

:  تحقيق–) هـ٩٥٦ت( للعالمة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلَبي الحنفي –ى األبحر  ملتق-
  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ - بيروت – دار الكتب العلمية -خليل عمران المنصور 

 للعالمة تقي الدين محمد بن أحمد الفُتُوحي الحنبلي الشهير بابن النَّجار – منتهى اإلرادات -
 - هـ ١٤١٩ - مؤسسة الرسالة - اهللا بن عبد المحسن التركي عبد:  تحقيق–) هـ٩٧٢(

  .م١٩٩٩
 أبي لإلمام – )مسلم على النووي بشرح المعروف( الحجاج بن مسلم صحيح شرح في المنهاج -

  .ومكتبتها المصرية المطبعة -  )هـ٦٧٦ت( النووي مِري بن شرِف بن يحيى زكريا
                 –) هـ٤٧٦ت(لي بن يوسف الشيرازي  لإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن ع– المهذَّب -

  . دار الفكر–) مطبوع مع المجموع ( 
 الرحمن عبد بن محمد بن محمد اهللا عبد أبي للعالمة – مواهب الجليل لشرح مختصر خليل -

  . دار الفكر– )هـ٩٥٤ت( بالحطَّاب المعروف ،المغربي
 للعالمة محمٍد كماِل الدين الغزي العامري  – النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بِن حنبل -

  .  تحقيق محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة– دار الفكر –
 إلسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -  

بهية  طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها ال- ) هـ١٣٩٩ت(الباباني البغدادي 
  . لبنان– بيروت -دار إحياء التراث العربي :  أعادت طبعه باألوفست-م ١٩٥١استانبول 
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  :ملخص
  :النص في ومرجعها استعمالها مفهومها،: وكيت كيت

 هذه الدراسة وسيلة من وسائل التعبير والتواصل والربط في الكالم، هـي             تتناول
، وهي من ألفاظ الكناية التي تغني بذكرها عن إعادة الكالم وتكراره،            "كيت وكيت "لفظ    

تكلم والمخاطـب علـى الـسواء، ال         بها عن أمر معهود ومعلوم بين الم       حالةوتكون اإل 
  .  يغيب عنهما، وال يصح أن يكون مجهوال، أو يعلمه أحد الطرفين دون اآلخر

من خالل عينـة مـن   " كيت وكيت" تناولت اإلحالة التي تأتي في الكالم بلفظ       وقد
تحيل فـي الكـالم أو      " كيت وكيت "قصص مختارة من نصوص أدبية تراثية، حيث إن         

التي وردت في خاللها على أكثر من جملة، والجملـة تتكـون مـن              الحكاية أو القصة    
المحور والبؤرة، فالمحور يمثـل معلومـة مـشتركة بـين المـتكلم             : موضوعين هما 

  .معوالمستمع، والبؤرة تحتوي على المعلومة الجديدة التي يعرفها المتكلم ويجهلها المست
السياق الذي جـرت    في  " كيت وكيت " إلى التعرف على أثر      اسة هذه الدر  وتهدف

ـ             لحمتـه وسـداه،     امفيه، ووظيفتها وعملها في ربط أجزاء النص بعضه بـبعض والتئ
والعمل على تماسكه في واقع االستعمال اللغوي، كما تهدف إلى تجلية ما تحدثـه مـن                

ويعد موضـوع هـذا     . اختزال داخل النص، وجعل ذهن المستمع نشطا ومتقدا ومتنبها        
 في حدود مـا  -يشر إليه أحد من الباحثين، ولم يطرق من قبلالبحث موضوعاً حديثاً لم   

 وقد قامت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وكـان مـن أهـم      -انتهى إليه علمي  
  :نتائجها التي انتهت إليها

  . التصنيف الجديد لإلحالة بكيت وكيت لم يشر إليه أحد من الباحثين من قبلأن - ١

 
 

 
  عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة - المشارك أستاذ

 



– 

  )٣٤٥٢(

ـ     " كيت وكيت " اإلحالة التي تتم عن طريق       أن - ٢  صار،تؤدي إلى االختـزال واالخت
وإلى ترابط النص وتماسكه، وإثارة عنصر التـشويق لمـن ال يعـرف القـصة           

 .وتحفيز ذهن المتلقي على التفكير وربط أجزاء الكالم بعضه ببعض
 كيت وكيت، المحور، البؤرة، اإلحالـة، االختـزال، تـرابط          :  المفتاحية الكلمات

 .النص



 

 )٣٤٥٣(

Abstract 
"Such-and-such" and its referent in the text: 
This research explores the use of "such-and-such" to show refence 
by studying a sample of chosen stories from historical texts. The 
expression "such-and-such" can refer in the story to more than one 
sentence because a sentence consists of two parts: the theme and the 
focus. The theme represents a piece of information that is shared by 
the speaker and the listener, while the focus contains a new piece of 
information which the speaker knows but the listener does not.  
The aim of this study is to identity the function of "such-and-such" 
in context and its role in connecting the different parts of the text 
and eastablishing its cohesion as far as the linguistic use is 
concerned. The study also aims to investigate the capability of 
"such-and-such" of reducing the amount of information given in the 
text and activating the listener's thinking. This topic is considered 
new and, to the best of  my knowledge, no previous researchers 
have tackled it. The study is based on the descriptive analytical 
approach. Some of the most important findings are the following: 
١. There is a new classification of reference by "such-and-such", 
which no previous researchers have studied. 
٢. Reference achieved through "such-and-such" allows the 
reduction of the amount of information given, establishes text 
cohesion, triggers the aspect of suspense in those who do not know 
the story and stimulates the recipient to start thinking.  
Key words; "such-and-such", theme, focus, reference, reduction, 
text cohesion. 



– 
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  :المقدمة
 النص رابطة لغوية تضم عدداً من الجمل، والفقرات، والمقاطع المختلفة التي            يعد

تترابط فيما بينها بوسائل مختلفة، وأنماط متنوعة، يوظفها المتكلم أو الكاتـب التوظيـف    
  .األمثل لتحقق المعنى الكلي والشامل للعناصر الداللية لفهم النص

هو الموضوع الذي يتحدث عنه النص، وهذا يتطلـب   الداللي في النص    فالعنصر
:  إخبـاريين همـا    ين فالجملة تتكون من موضـوع     ،معرفة القواعد اإلخبارية في الجملة    

موضوع يطلق عليه المحور، وهو يمثل معلومة مـشتركة بـين المـتكلم والمـستمع،               
رفها وموضوع يحتوي على معلومة أخرى تسمى البؤرة، وهي المعلومة الجديدة التي يع           
  . المتكلم، ويجهلها السامع، وتهدف الجملة في المقام األول إلى اإلخبار بها إلى المستمع

كـل الجمـل التـي      ( التي تحتوي على المعلومة المشتركة الواحدة هي         والجمل
تتحدث عن موضوع فرعي واحد، وتشترك في المعلومة التي توضحها البـؤرة، فهـي              

  ).من الموضوع األصلي في النصالتي تمثل العنصر الجديد المتفرع 
 التعرف على ظـاهرة     ي على ما سبق، فإن مشكلة البحث تنضبط وتتحدد ف         وبناء

في الكالم، والتي تحيل على أكثر من جملة داخل النص، وقد           " كيت وكيت "استعمال لفظ   
تجلى ذلك من خالل عينة من قصص مختارة من نصوص تراثية، وقـد جـاء البحـث     

  ).مفهومها، استعمالها، مرجعها في النص: تكيت وكي(تحت عنوان 
 الدراسة حداثة الموضوع، حيث لم يتطرق له أحد من الباحثين مـن قبـل             وغاية

في حدود علمي، سوى إسهامات غير وافية بالموضوع تمثلت في إشارات عامـة فـي               
في السياق الـذي وردت     " كيت وكيت "كتب النحو واللغة، فهو بحث بكر في معرفة أثر          

 مختلف،  فـي     ر وعالقتها في ربط أجزاء النص وتماسك أطرافه، وجعله مؤتلفا غي          فيه،
 اللغوي، كما كان من غاية هذه الدراسة وأهدافها استثمار اإلحالة بكيـت            مالواقع االستع 

وكيت لدعم الدراسات اللسانية وخدمة الفصحى وإغناء البحث النصي الجاد عن طريـق     
تمد على وصف الظاهرة وتفسيرها، وتحليل النصوص       المنهج الوصفي التحليلي الذي يع    

  .المختارة في ضوء معطيات الدراسات اللسانيات النصية الحديثة
  : جاءت مادة البحث ومعالجته في مقدمة ومبحثينوقد
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 وفيها بيان للموضوع، وأهميته، والهدف منه، والمنهج المتبع، ومشكلة البحـث      :المقدمة
  .التي يعالجها

  : علىاشتمل : األولالمبحث
 .تها بكيت وكيت واستعماالالتعريف - ١
 . اإلحالة اللغوية واالصطالحيةمفهوم - ٢

 من قـصص مختـارة مـن النـصوص     لعينة التطبيقية  الدراسة:  الثاني المبحث
  ".كيت وكيت"التراثية، احتوت على 

  :الخاتمة
 ذكرت فيها أهم النتائج التي أسفر عنها البحث من خـالل المعالجـة لكيـت               وقد

  . الكالم بعضه ببعضأجزاء وأثرها في النص ودورها الفاعل في اإلحالة وربط وكيت



– 

  )٣٤٥٦(

  األول المبحث
 وكيت بكيت التعريف -
  واالصطالحية اللغوية اإلحالة مفهوم -

  :وكيت كيت مفهوم
  :  وكيت لكيت اللغوي المفهوم

ـ : وفي النوادر:  في اللسان ظور ابن من  قال د كَيت الوكَاء تكييتاً وحشاه بمعنى واح
  ). ١٩٨، ص١٢انظر ابن منظور، بال تاريخ، ج(

. كان من األمر كيـت وكيـت      :  كناية عن القصة أو األحدوثة تقول العرب       وهي
 ٨٣٨، ص٢٠١١، ومجمع اللغـة العربيـة،      ٥٦٢، ص ١٩٩٢السابق، والكفوي،   (انظر  

  ).١٣٤٥، ص ١٠٠٦ورضا، 
ا بمنزلـة كلمـة      مركبا مزجي  ا من تكرارهما مع فصلهما بالواو، واعتبارهم      والبد

واحدة ذات جزأين، وهذا المركب المزجي نائب في الحقيقة عن الجملة، ولهذا صـح أن     
كيت وكيت، فيكون المركب المزجي في محل نـصب         : أنت قلت : يعمل فيه القول، نحو   

  ). ٥٨٣ ص ٤عباس حسن، النحو الوافي ، ج : انظر". (قال"مفعوال به للفعل 
: انظـر (سـترته وصـنته عـن الـشمس         : الشيءمن ِكنْت   :  في اللغة  والكناية

وهي مصدر كنّى، وكنّى بالـشيء عـن كـذا، ذكـره          ) ١٠١٣ ص ،٢٠٠٦الجوهري،  
  ).٦١١، ص١٩١٧يعقوب وبركة وشيخاني : انظر(ليستدل به على غيره 

 معين لفظا كـان     ءأن يعبر عن شي   : الصطالحالكناية في اللغة وا   :"  الرضي قال
: داللة عليه، إما لإلبهام على بعض السامعين، كقولـك        أو معنى، بلفظ غير صريح في ال      

 من يسمع، أو    بعضجاءني فالن، وأنت تريد زيدا، وقال فالن كيت وكيت، إبهاما على            
أو لالختصار كالضمائر الراجعة إلـى متقـدم، أو لنـوع مـن             ... لشناعة المعبر عنه  

الرضـي  ". (األغـراض كثير الرماد، للكثير القرى، أو لغير ذلك من        : الفصاحة، كقولك 
  ). ٣٧٣ ج ا ص ٢م، شرح الكافية ق١٩٩٦

 فكيت اسم من أسماء الكناية يعبر بها عن شيء معين بلفظ غير صريح يـدل عليـه    إذن
قصة غامضة أو أحدوثة عويصة، أو خبر مشكل أو حديث ملتبس، ويكـون معلومـاً للمـتكلم                 

  .والمخاطب



 

 )٣٤٥٧(

  :بية اللفظي لكيت وكيت في العراالستعمال
كـم وكـذا   : مع األلفاظ الخاصة بكنايات األعداد، نحو" ذيت"و" كيت" النحاة   ريذك

وكأي، وإنما يذكرهما النحاة بعد تلك األلفاظ والكنايات للمناسبة بين النوعين في مجـرد               
  .الكناية عن الشيء، أي أنهما يذكران بصحبة هذه األلفاظ بسبب مطلق تلك المشابهة

 أو  دوثـة لتعبير عن الكناية عـن القـصة أو األح        مفردة في ا  " كيت" تستعمل   وال
كان فـي األمـر كيـت       : كيت األحدوثة، بل تستعمل مكررة نحو     : الخبر فال يقال مثالً   

  ).٨٣٧، ومجمع اللغة العربية، ص١٣٧، ص٤ابن يعيش، بال تاريخ، ج: انظر(وكيت 
ـ  :  إما مع الواو العاطفة بينهما نحو وتستعمالن دون كيت وكيت، فيما بينهمـا أو ب
  ). ١٣٤٥رضا، ص: انظر(كيت كيت : استعمال الواو نحو

، فتـأتي  "كذاو كـذا "في كثير من وجوه  االستعمال قولهم  " كيت كيت " يشبه   ومما
كناية عن غير العدد، فيكنى بها في الكالم عن شيء حدث، أو قول سبق، كما جاء                " كذا"

  ".فعلك كذا وكذاأتذكر يوم كذا وكذا، : يقال للعبد يوم القيامة: في الحديث
 الـصبِح   صالَة لَنَا رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم         صلَّى:"  صحيح البخاري  وفي

 علَيِه وسلَّم َأقْبـَل      ِمن اللَيلَِة، فَلَما انْصرفَ النَِّبي صلَّى اهللا       كَانَتْ سماٍء ِإثِْر ِبالحديِبيِة علَى 
َأصـبح  : اللَّه ورسولُه َأعلَم، قَـالَ : ْل تَدرون ماذَا قَاَل ربكُم ؟ قَالُوا    ه: علَى النَّاِس فَقَاَل    

مِطرنَا ِبفَضِل اللَِّه ورحمِتِه ، فَذَِلك مْؤِمن ِبي        : ِمن ِعباِدي مْؤِمن ِبي وكَاِفر، فََأما من قَالَ       
البخاري، ".  وكَذَا ، فَذَِلك كَاِفر ِبي مْؤِمن ِبالكَوكَِبكَذَا ِبنَوِء  اَلكَاِفر ِبالكَوكَِب، وَأما من قَ

  . ﴾ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴿: باب قول اهللا تعالىاء،كتاب االستسق
كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب األنصار ومشاهدهم،        :"  غيالن بن جرير   وعن

يحكـي  ".  كذا وكذا  افعل قومك يوم كذا وكذ    : ول من األزد، فيق   جلويقبل علي أو على ر    
البخاري، كتاب مناقب األنصار، بـاب      . ما كان من مآثرهم في المغازي ونصر اإلسالم       

  .مناقب األنصار
كناية عن مقدار الشيء وعدته، فينتـصب مـا بعـده علـى       " كذا:"  الفيومي   قال

فعلت كذا  : ن األشياء فيقال  اشترى األمير كذا وكذا عبدا، ويكون كناية ع       : التمييز، فيقال 
م، ١٩٧٧ لفيـومي ا". (فعلت كذا وكذا، فلتعـدد الفعـل واألصـل        : وقلت كذا، فإن قلت   

  ).كذا(المصباح المنير 



– 

  )٣٤٥٨(

فحكاية " ذيت" كيت عن ذيت، فاألولى حكاية عن األحوال واألفعال، أما           وتختلف
  ).٧٧٥ص: الكفوي: انظر(عن األقوال فقط 

كـان  : حيث فسرت كيت وكيت بكذا وكذا، يقال       كيت وكيت مع كذا وكذا،       وتتفق
، ورضـا،  ٣٤٠، ص٢، ج١٩٩٥العكبري، : انظر(في األمر كيت وكيت، أي كذا وكذا        

  ).١٤٤٥ص
  : التاء في كيت وكيتأصل

  :على رأيين" كيت وكيت" التاء في أصل
وهو للخليل بن أحمد ومن نقل عنه رأيه، أن هذه التاء في األصـل          :  األول الرأي

: انظـر (كيه كيه وبقلب الياء الثانية        : نيث أطلقوها وخففوا واستقبحوا أن يقولوا     هاء التأ 
، والجـوهري،  ٣٣٤، ص١، ج ١٣٨٤، واألزهـري،    ٨٦٠الفراهيدي، بال تـاريخ، ص    

  ).١٥٩، ص٢٠٠٣، والفيروزأبادي، ١٠١٨ص
يرى أن أصل التاء في كيت، هو الياء حيث كانـت كيـت كيـة               :  الثاني والرأي
ياء ساكنة ويـاء مـشددة، فأبـدلت اليـاء          : أن الياء فيها عبارة عن ياءين     بالتشديد، أي   

ابـن  : انظر(األخيرة تاء وأجريت مجرى األصل، ألنه ملحق بفلس والملحق كاألصلي           
  ).٢٠٦، ص١٢منظور، ج

فأبدلوها تاء كما فعلوا ذلك في ثنتان علـى رأي ابـن       " تكي" الم الكلمة في     فالياء
، ٥، ج ١٩٩٦، وابن سـيدة،     ١٥٢، ص ١، ج ١٩٨٥ن جني،   اب: انظر(جني، وابن سيده    

  ).١٨٩ص
ليست للتأنيث لسكون ما قبلها، وتاء التأنيث ال يكون ما قبلها إال            " كيت" في   والتاء

  ).١٣٧، ص٤ابن يعيش، ج: انظر(مفتوحاً 
، ويكـون   "أخت وبنـت  "ليست منقلبة عن واو بمنزلة تاء       " كيت" أن التاء في     كما

 بالسكون فقلبت الـواو     الياءيوه ثم اجتمعت الياء والواو وسبقت       ك" كيت"على هذا أصل    
في سيد وميت، سيود وميوت، حيث لم يأت مثلـه      : ياء وادغمت الياء في الياء كما قالوا      

: انظر. ( ليس في كالم العرب لفظة عين فعلها ياء والم فعلها واو           نهمن كالم العرب؛ أل   
م، ١٩٧٩، والزبيـدي،    ٣٤٠، ص ٢ ج ، والعكبري، ١٥٣، ص ١هـ، ج ١٤٠٥ابن جني،   

  ).٧٢، ص ٥ج



 

 )٣٤٥٩(

هو الياء الثانية وليست الهاء لقـوة أدلـة         " كيت" أن أصل التاء التي في       والراجح
هذا الرأي، وكثرة من قال بذلك من الصرفيين والمعجميين وجمهرة العلماء، وقد صحح             

أبو حيان في   الزبيدي في تاج العروس ما قاله الجوهري من أن أصل التاء هاء بما قاله               
الزبيـدي،  : انظر(التسهيل بأن أصل التاء، ياء، وهذا ما جرى عليه أكثر أئمة الصرف             

  .وهو ما أذهب إليه وأراه رأيا سديدا) ٥٢٣، ص٤ج 
  : كيتوزن

، ٢٩٩، ص٣، ج١٩٧٤الفـارابي،  : انظـر " (فَعـل "على وزن " كيت" وزن   جاء
  ).٥٩٣٧، ص ٩م، ج١٩٩٩الحميري ونشوان بن سعيد 

  : كيت وكيتإعراب
بفتح التاءين، وهو الغالب فيها، أو كـسرهما  : على ثالث لغات" كيت وكيت  "تأتي

   ).٣٧٤ ص٢ج / ٢والرضي ق.١٥٣، ص١ابن جني، ج: انظر(معا، أو ضمهما معا 
 لها بقبُل وبعـد     تشبيهاً طلباً للخفة، والكسر منعاً إللتقاء الساكنين، والضم         فالفتحة

  ).١٣٧، ص٤ابن يعيش، ج: انظر(
: وإذا قيل :"  األستاذ عباس حسن عن الصبان في حاشيته على األشموني قوله          نقل

 وخبرها كيت وكيت،    لشأن،ل" كان"ذيت وذيت، فـ    : كان من األمر كيت وكيت، ومثلها     
ألن المركب المزجي نائب عن الجملة، وال يكون اسما لكان، إذ ال يكون اسمها جملـة،                

، لكن يلزم عليه تفسير ضمير الـشأن بغيـر جملـة         قاله الفارسي، واستحسنه ابن هشام    
الـصبان،  ". أعني"تبيين يتعلق بفعل مقدر هو      " من األمر "مصرح بجزأيها، والظاهر أن     

١٢٤/ ٤.  
وفيه حذفٌ وتقدير ال داعـي لهمـا، ولـو جعلنـا      :  علق على كالم الصبان قائال     ثم

نية، وخبرها شـبه الجملـة   كيت كيت، في هذا األسلوب وحده اسما لكان الناسخة غير الشا         "
مع اعتبار المركب المزجي الحالي ليس جملة هنا في ظـاهره الحقيقـي، السـتغنينا عـن       

م، ١٩٨٧انظـر عبـاس حـسن       . (الحذف والتقدير، ولسايرنا األيسر الواضح بغير ضرر      
  ).٥٨٤، ٤النحو الوافي ج 
هوم وأشار عباس حسن إلى أن المف     ). ١٣٤٥: رضا: انظر( الواو عاطفة    وتعرب

المتبادر من كالم النحاة أن هذه الواو مهملة جاءت وجوبا لمجرد الفصل بـين جـزأي                



– 

  )٣٤٦٠(

  ).٢(، هامش ٥٨٣، ٤م،  ج ١٩٨٧عباس حسن : انظر". (كيت كيت"المركب المزجي 
كناية عـن الجمـل   "  وكيتكيت" اللغويون القدماء إلى أن العرب اعتمدت        وأشار

، كما استعملت العـرب     )٢٨٧، ص ٢ ج ،١٩٩١ابن الشجري،   : انظر(والحديث الطويل   
  ).٨١٤، ص٣هـ، ج١٤١٧الطيبي، : انظر(كيت وكيت كناية عن الحالة والقصة 

  : اإلحالة اللغوية واالصطالحيةمفهوم
  : اإلحالةمفهوم
اإلبـدال، والـربط، والحـذف،    :  التماسك في اللغة بخمس وسـائل هـي       يتحقق

 الوسائل التي تأتي لـربط مقـاطع        وتعد اإلحالة من أهم   . والتماسك المعجمي، واإلحالة  
  .النص وأجزائه بعضها ببعض، بحيث ال ينفصل أو يستقل أي جزء منه عن اآلخر

  : اإلحالة لغوياًتعريف
انظـر ابـن   (إلى أصل واحد وهو تَحرك في دور،    ) ل. و. ح( أصل مادة    ترجع

ة الرجوع إلى الـشيء والعـود     : ، ويعني ابن فارس بالدور    )٢٧١م، ص ٢٠٠٨فارس،  
  . إليه

وحال الرجل يحول، مثل تحول مـن       ... زال عنه إلى غيره   :  عن الشيء  وتحول
  ).٤٠٠، ص٣انظر ابن منظور، ج. (موضع إلى موضع آخر

اسـتعمال  : لة منظور فسر التحول باالنتقال من محل إلى محل آخر، واإلحا          فابن
 الـنص أو    كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سـبق ذكرهـا فـي               

  ).٥٨٧صم، ٢٠٠٨عمر، : انظر(المحادثة 
 هذا التعريف اللغوي من أقرب التعريفات لإلحالـة عنـد علمـاء الـنص،        ولعل

  :فاإلحالة عند بعض علماء النص جاءت على النحو التالي
  : اإلحالة اصطالحياًتعريف
  هاليدي ورقية حسن اإلحالة بأنها العناصر المحيلة كيفما كـان نوعهـا ال             يعرف

تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذْ البد من العودة إلى ما تشير إليه مـن أجـل تأويلهـا                 
  ).١٧ -١٦، ص٢٠٠٦خطابي، : انظر(



 

 )٣٤٦١(

 جاك موشلر وآف ريبول بأنها عمل لغوي يستخدم فيه المـتكلم تعبيـراً              ويعرفها
اإلحـالي   تعبيرإحالياً معيناً مع قصده تعيين شيء ما في العالم من خالل استخدام هذا ال             

  ).٣٨٧، ص٢٠١٠جاك موشلر وآن ريبول، : انظر(
 يعرفها بوجراند بأنها العالقة بين العبارات من جهة وبين األشياء والمواقـف           كما

  ).١٧٢م، ص١٩٩٨بوجراد، : انظر(في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات 
ها شيء يمكن أن    ليست شيئاً يقوم به تعبير ما، ولكن      :"  عفيفي بأن اإلحالة   وعرفها

              ، ٢٠٠١عفيفــي، : انظــر" (يحيــل عليــه شــخص مــا باســتعماله تعبيــراً معينــاً
  ).١١٧ -١١٦ص

 على ما سبق نالحظ أن كل التعريفات االصطالحية لإلحالة مهما اختلفـت             وبناء
 بين األلفاظ من جهة، وبينها وبين المواقف مـن جهـة          عالقةفيما بينها فإنها عبارة عن      

ى، مع األخذ في االعتبار أن المتكلم أو الكاتب له الحق في اإلحالة حـسبما يريـد                 أخر
  .هو، وعلى المتلقي أن يفهم كيفية تلك اإلحالة حسب ما يتطلبه النص

 المالحظ على المفهوم اللغوي والمفهوم االصطالحي لإلحالة أن هناك صلة           ومن
 التحرك والدوران واالنتقـال     ي تعن تبين أن داللتها  ) ل. و. ح(كبيرة بينهما من حيث إن      

 وبـين المواقـف     العبـارة من مكان إلى مكان سابق في العبارة لوجود عالقة بين تلك            
 المـتكلم أو الكاتـب ودور المتلقـي         ر المشار إليها في النص، وال يغفـل دو        شياءواأل

 والسامع فيما يراد اإلحالة عليه في النص من مواقف وأحداث وأشياء يشار إليهـا فـي               
  .العبارات المحددة والفقرات المقصودة

 أهمية اإلحالة إلى دورها الكبير في الربط والتماسك النصي بين عناصر             وترجع
  .النص المتوالية في التراكيب والجمل وعالقاته المختلفة

 يكون لها أهمية أخرى في االنسجام القوي الحاصـل بـين الجملـة الثانيـة               كما
باط والتناسب والتسلسل المتوازي للجمل على المـستوى        والجملة األولى من حيث االرت    

 في سياق النص لتحافظ على سـالمة        المتباعدةالتركيبي، وإحداث التضام بين العناصر      
كما تعمل اإلحالة على تيقظ الذهن، وتنشيط عقل المتلقي في لفت االنتباه            . بنيته وتماسكه 
  .لما يحال إليه



– 
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ع النصوص مع وجود بعض العناصر اللغويـة   أهمية اإلحالة في التعامل م     وتأتي
التي ال تكتفي بذاتها في دالالتها، مما يجعل من الضروري العودة إلـى مـا تـشير أو                  

وال يمكن أن نغفـل  ) ٩١هـ، ص١٤٢٩ حي،الصبي: انظر. (تحيل عليه من أجل تأويلها    
  .عما تحدثه اإلحالة من االختزال واالقتصاد اللغوي للنص

إذا كان الشيء الذي يسنده المخاطب مرجعاً إلـى التعبيـر            نجاح اإلحالة    وشرط
 يقصد تعيينه من خالل استخدامه هـذا التعبيـر        تكلم للشيء الذي كان الم    ابقاًاإلحالي مط 

  ).٣٨٧ آن ريبول، ص-جاك موشلر: انظر(اإلحالي 
األسـماء الموصـولة والـضمائر وأدوات       :  وسائل عديدة لإلحالة هـي     وهناك

لتطابق الخـصائص الدالليـة بـين       " كيت وكيت " نضيف إليها لفظ     المقارنة، ويمكن أن  
العنصر المحيل والعنصر المحال إليه، باإلضافة إلى أن كل ما سبق من تعريف لمفهوم              
اإلحالة من تعريف لغوي واصطالحي وأهميتها ونجاح شرطها ينطبق انطباقاً تاماً على            

كيت "شتمل على نماذج من استعمال      ، وهذا ما أثبته البحث التطبيقي الذي ا       "كيت وكيت "
 دراسة هذه النماذج دراسـة إحاليـة       متوردت في خالل نصوص تراثية، وقد ت      " وكيت

  .من خالل وسائل ربط النص وتماسكه في علم النص
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  الثاني المبحث
 وكيت كيت على احتوت مختارة قصص من لعينة التطبيقية الدراسة

 تراثية بقصد الوقوف علـى  صوصتارة لن لعينة من قصص مخض يلي عر وفيما
في واقع االستعمال اللغوي لبيان ما أحدثته مـن  " كيت وكيت"صور واضحة لشيوع لفظ  

صلة وتضام في بناء النص، واهتمامها بجمع طرفي الحدث التواصلي، وتحقيق مقاصد            
منشئ النص، وإبراز الموقف من داخل النص بغرض االختزال بال خلـل وال ثغـرات              

 الذهن ونشاطه فـي اإلحالـة بكيـت    ظ والبعد عن الملل والرتابة، والحفاظ على تيق  فيه،
  .وكيت

 محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منـصور         دثناح:  البخاري في صحيحه   قال  - ١
عن إبراهيم عن علقمة عن عبداهللا قـال لعـن اهللا الواشـمات والموتَـشِّماِت               

ات خلق اهللا، فبلغ ذلك امرأة من بنـي      والمتنمصات والمتفلجاِت للحسن، المغير   
 عنك أنك لعنت كيت وكيـت،       بلغنيإنه  :  فقالت جاءت يقال لها أم يعقوب، ف     سٍدأ

 ومن هو في    - صلى اهللا عليه وسلم    -وما لي ال ألعن من لعن رسول اهللا       : فقال
لـئن  : قال: لقد قرأتُ ما بين اللوحين فما وجدتُ فيه ما تقولُ   : كتاب اهللا، فقالت  

 أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنـه        وما﴿ أما قرأت    دِتيه؛نت قرأتيه لقد وج   كُ
 علونـه، فإني أرى أهلك يف   :  قالت ه،فإنه قد نهى عن   : بلى، قال :  قالت ﴾فانتهوا  

لو كانـت   : فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً، فقال         : قال
ومـا  : كتاب التفسير، باب  م،  ٢٠٠١صحيح البخاري   : انظر(كذلك ما جامعتها    

  ).آتاكم الرسول فخذوه
 النص السابق يتضح أنه حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في لعـن           من

 خلق اهللا، فبلغ ذلـك      المغيراتالواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن      
، امرأة من بني أسد جاءت إلى راوي الحديث عبد اهللا بـن مـسعود رضـي اهللا عنـه                 

واستفسرت منه، ولم تصدقه ألول وهلة، ألنه لم يرد هذا التحريم صريحا في القرآن، إال      
 ﴾ فَانْتَهوا نْه َآتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهاكُم عوما ﴿:أن ابن مسعود تال عليها قوله تعالى

الفعل، قالت ذلك   إن زوجتك تفعل ذلك     :  فما كان من المرأة إال أن قالت له        ،]٧/ الحشر[
  . لخبر لعله بلغها، فتحداها في هذا األمر، فذهبت إلى زوجته فلم تر من ذلك شيئا



– 
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قـد اسـتعملت فـي    " كيت وكيت" من يدقق النظر في الحديث السابق يجد أن    إن
لعـن رسـول اهللا     : عن عبداهللا قال  :  ثانية، وهو  ةموضع أغنت فيه عن إعادة الكالم مر      

كيت "مما يدل على أن     ) المغيرات خلق اهللا  : إلى قوله ... اشماتصلى اهللا عليه وسلم الو    
قد أحالت على المقطع السابق دون تكراره مرة ثانية، وفي هذا اختزال للعبـارة              " وكيت

وكيت وكيت وسيلة مـن     . من غير حصول خلل في المعنى مع دقة في إعطاء المعلومة          
القتصار على جوهر الموقـف     وسائل االختصار تعمد إلى اإليجاز وتؤدي بالنص إلى ا        

 واسـتطالة العبـارة     ب،والبعد عن االستفاضة اللغوية والتكرار، واإلسهاب في األسـلو        
  . في الموقف، مما ينتج عن ذلك زوال الملل وذهاب الضجر، وتشتت الذهنطنابواإل
 بردة بن أبـي موسـى   يوقد روي قديماً مثل هذا، أن بالل بن أب :  المحسن قال - ٢

 كل من مات مـن الحـبس   وكاني حبس الحجاج، وكان يعذبه، األشعري كان ف  
: رفع خبره إلى الحجاج، فيأمر بإخراجه وتسليمه إلى أهله، فقال بالل للـسجان   

خُذ مني عشرة آالف درهم، وأخرج اسمي إلى الحجاج في الموتى، فإذا أمـرك         
بتسليمي إلى أهلي هربت في األرض فلم يعرف الحجاج خبري، وإن شـئت أن              

فأخذ السجان المـال ورفـع اسـمه فـي        . رب معي فافعل، وعلي غناك أبداً     ته
مثل هذا ال يجوز أن يخرج إلى أهله حتـى أراه، هاتـه          : الموتى، فقال الحجاج  

كيت وكيـت،   : إن الحجاج قال  : وما الخبر؟ قال  : اعهد، قال : فعاد إلى بالل فقال   
 عليه، والبد أن أقتلـك       أني أردت الحيلة   وعلم إليه ميتاً قتلني،     أحضركفإن لم   

خنقاً، فبكى بالل وسأله أن ال يفعل، فلم يكن إلى ذلك طريق فأوصـى وصـلى،      
سلِّمه إلى أهله،   :  قال يتاًفأخذه السجان وخنقه وأخرجه إلى الحجاج، فلما رآه م        

ابن (فأخذوه، وقد اشترى القتل لنفسه بعشرة آالف درهم ورجعت الحيلة عليه            
  ).١٥١م، ص ٢٠٠٣الجوزي، 

 بالل بن أبي بردة مع الحجاج، وقـد أراد أن يفلـت مـن         عن النص السابق قصة تحكى      في
سجنه بالحيلة التي بدت له، فعادت حيلته عليه وباال، وهي أنه اتفق مع السجان أن يرفع اسـمه فـي                
 الموتى إلى الحجاج، ظنا منه أنه لن يطلبه ليراه عندئذ، فتكون حيلة منه لإلفالت والهـروب، ولكـن            

جرت المقادير بما ال يحتسب، إذ طلب الحجاج رؤيته ميتا، فما كان من السجان إال أن قتلـه خنقـا،               
  .ألنه إذا لم يحضره السجان ميتا علم الحجاج بخداعه وقتله
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مثل هذا ال   :  لعدم إعادة العبارة اآلتية وهي     صةفي الق " كيت وكيت  "ستعملت ا وقد
  .اه فهاتهأر: إلى قوله... يجوز أن يخرج إلى أهله

في القصة يدل على اختزال في العبارة، وعلى اقتـضاب          " كيت وكيت  "فاستعمال
في إيراد الموقف الذي دار بين الحجاج وبين الحارس، كما أن فيه إيجـازاً واختـصاراً          

علـى التـرابط    " كيت وكيـت  "في األسلوب، لعدم إعادة المقطع مرة ثانية، وقد عملت          
 المحال إليهـا  رةحداث، كما دلت على سهولة تحديد العباالنصي في القصة للمواقف واأل   

دون إطالة أو تكرار، مما نتج عن ذلك تنشيط لذهن المتلقي في تتابع األحداث الـسردية             
  .في القصة

أن أخوين كان ألحدهما    : شامسمعت أبي يحدث عن ناٍس من أهل ال       :  العتبي قال - ٣
امرأة الغائب فراودته عـن     زوجة، وكان يغيب ويخلفه اآلخر في أهله، فهويته         

ما حال امرأة تراود فـي  :  أخوه سألها عن حالها، فقالتمنفسه فامتنع، فلما قد   
وإني ال أفضحه، ولكن هللا علي أالَّ أكلمه أبداً،         ! أخي وابن أمي  : كلِّ حين ؟ فقال   

ثم حج وحج أخوه والمرأة، فلما كانوا بوادي الدوم هلك األخ ودفنوه وقَـضوا              
  : ورجعوا، فمروا بذلك الوادي ليالً فسمعوا هاتفاً يقولحجهم

كلــيالً وال تــرىأجــد ومتمــضي الــد   
ــدوم ــه  وبال ــت مكان ــو ثوي ــاٍو ل    ث

    

ــك  ــا علي ــدوم أال تَكَلَّم ــل ال    ال أه
ــرــاً لــسلَّماوموم حيبــوادي الــد   

 

عائذ، كان مـن أخيـك      هذا مقام ال  :  المرأة أن النداء من السماء، فقالت لزوجها       فظنت
 لو حّل قتلك لوجدتني سريعاً، ففارقها وضـرب خيمـة           واهللا: ومني كيت وكيت، فقال   

  :على قبر أخيه وقال
ــك ــيهجرتُ ــاة وأبتغ ــول الحي ــي ط    ف
ــرتُ ــاذك ــت اجترمتَه ــك كن ــاً في    ذنوب

   

   لما ِصـرتَ رمـساً وأعظُمـا       كالمك 
   منك فيهـا كنـتُ أسـوا وأظلمـا       أنا
 

ابـن قتيبـة،    ( ودفن بجنب أخيه، فالقبران معروفـان  تتى ما يزل مقيماً ح ولم
  ).٣١٢ ص ٣م، ج ٢٠٠٨
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 خالل النص السابق يتضح أن هناك قصة اشتملت على رجل يغيـب عـن زوجتـه          من
  . زوجها حاول إغواءهاا أخإن زوجته في غيابه، ثم ادعت كذباً على اهويخلف أخ
ـ       لقصةافي  " كيت وكيت " الالفت للنظر أن استخدام      فمن  مقطـع   ادة الـسابقة حـال دون إع

هـذا مقـام   : إلى أن قالت لزوجها... ما حال امرأة تراود في كل حين ؟  : (مكون من عدة جمل هي    
فكيت وكيت اختصرت المقطع السابق له، وأحـدثت للـنص اإلحالـة            ) العائذ، كان من أخيك ومني    

الفقرات وتأكيـد االسـتمرارية     إلى مقطع معين يتكون من جمل عديدة، وحققت التماسك النصي بين            
أزالت الرتابة التي يمكـن أن تحـدث لـو حـدث     " كيت وكيت"من بداية القصة إلى نهايتها، كما أن      

  . المقطع مرة ثانية، ولهذا عدوها وسيلة من وسائل لتالحم النص وتماسكه في داخلهتكرار
هدة بنت أحمد قالـت      وأخبرتنا ش  بدالجبار، محمد بن ناصر قال أنبأنا المبارك بن ع        أخبرنا - ٤

أنبأنا أبو محمد بن السراج، قاال أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، قـال أنبأنـا                 
:  قال حدثني أبو عبداهللا اليمامي عن العتبي عن أبيه قـال           ف حيويه قال حدثنا ابن خل     ناب

كـان مـن   كان رجٌل من العرب تحته ابنة عم له وكان لها عاشقاً، وكانت امرأة جميلة، و          
عشقه لها أنه كان يقعد في دهليزه مع نُدمائه ثم يدخل ساعة بعد ساعة ينظر إليهـا ثـم                   
يرجع إلى أصحابه ِعشقاً لها، فطَِبن لها ابن عم لها، فاكترى داراً إلى جنبه، ثم لـم يـزل          
يراسلها حتى أجابته إلى ما أراد، فاحتالت وتدلت إليه ودخل الزوج كعادته، لينظـر إليهـا    

 حاجة، فطلبها في الموضع فلـم يجـدها،         قضيت: أين فالنة ؟ فقالت   : لم يرها فقال ألمها   ف
واهللا : مـا وراءك، واهللا لتـصدقني؟ قالـت       : هافإذا هي قد تدلت، وهو ينظر إليها، فقال ل        

ألصدقنَّك من األمر كيت وكيت، فأقرت له، فسلَّ السيف فضرب عنقهـا ثـم قتـل أمهـا،              
  :وهرب وأنشأ يقول

ــا ــا   ي ــام عليه ــع الِحم ــةً طل   طلع
    

   لهــا ثمــر الــردى بيــديهاوجنَــتْ 
  ).٤١٦م، ص١٩٩٨ابن الجوزي : انظر( 

 النص السابق قصة خيانة زوجة لزوجها الذي يعشقها عشقاً ملك عليـه قلبـه       في
وعقله، حتى إنه كان من فرط حبه لها كان ال يصبر أن تغيب عن عينيه طويال، فكـان                  

نجـد  " كيت وكيت "ومع ذلك خانته، فإذا أمعنا النظر فيما ارتبطت به          يرقبها كل ساعة،    
... كان رجل من العرب تحته ابنة عـم لـه  : ( المقطعهذاأنها قد اختزلت إعادة وتكرار   
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مقطع محدد قوي حمل لنا داللـة متكاملـة فـي    ...) واهللا ألصدقنك من األمر: إلى قوله 
ن تكراره مرة أخرى، فأعطت القصة تميـزاً       القصة من خالل ارتباطها بما قبلها، بدالً م       

وبراعة وقدرة على إسناد أشياء معينة داخل القصة، مما يضفي على القصة أهمية فـي               
تماسك النص دون معاودة أو ترداد لذكرها مرة أخرى، حيث حققت وظيفة الربط بـين               

  .الفقرات والجمل
  : لما بلغ المأمون قول علي بن جبلة في أبي دلف:  الزعفراني قالحدث - ٥

ــلُّ ــرب ك ــن ع ــي األرض م ــن ف م   
ــستعير ــةً مــ ــك مكْرمــ    منــ

    

ــين  ــضرهبـ ــى حـ ــه إلـ    باديـ
   يــــوم مفْتَخَــــِرهيكتــــسيها

 
 مـستعارة   ي ال نعرف مكرمة إال وه     أناويل البن الزانية، يزعم     :  غضباً وقال  استشاط

رب، فكتب في طلبه وأخذه، فحمل إليه، فلما مثُل بـين يديـه             من أبي دلف، وطلبه فه    
يا ابن اللخناء، أنت القائل كيت وكيت ؟ وقرأ البيتين، أجعلتنا نـستعير المكـارم               : قال

عنَيتُ أشكال أبي دلف، وأما أنتم فقد أبانكم اهللا بالفضل عن سائر عباده             : ، فقال !منه؟
حكمة، والملك، وما زال يستعطفه حتى عفـا         به من النبوة، والكتاب، وال     كملما اختص 

  ).٦٣، ص٣م، ج١٩٩٥ابن العماد الحنبلي، : انظر(عنه 
 خالل النص السابق تظهر لنا قصة غضب الخليفة المأمون من الشاعر علـي    من

بن جبلة في قوله بيتين من الشعر يفهم منهما مدحه ألبي دلف على حساب غيـره مـن               
وكيت قد أحالت على البيتـين الـسابقين دون         " كيت"العرب، ويتضح لنا من القصة أن       

  : إعادتهما مرة أخرى وهما
ــلُّ ــرب ك ــن ع ــي األرض م ــن ف    م

   منــــك مكرمــــة مــــستعير
 

ــين  ــه إلـــى حـــضرهبـ    باديـ
   يـــوم مفتخــــره    يكتســيها

 
 خالل استخدامه لكيت وكيت في النص، ليعبر بقـوة عـن     ن فهم المعنى م   فتحقق

سياق إيصالها، وأضفت عليها شيئاً من االختـصار دون أن          البيتين والفكرة التي يريد ال    
يقع انفصال بين عبارته أو غموض في دالالته، كما أن كيت وكيت في القصة اختزلـت   

  .ذكر البيتين مرة ثانية والبعد عن السآمة والضجر



– 

  )٣٤٦٨(

 عبداهللا بن محمد البزاز قال ثنا مكرم بن أحمد قال ثنا أحمد قال ثنا بشر                أخبرنا - ٦
لوال أن أبا حنيفة    : قيل لألعمش في علته   : يد قال سمعت أبا معاوية قال     ابن الول 

إن : يأتيك ألتيناك مرتين في اليوم الذي يعودك فيه، فلما جاء أبو حنيفة قال له             
الناس يستثقلوني بما أصنع بهم في الحديث، وقد زدتني أنت عندهم ثقالً قالوا             

 على لسانك ما رأيتني،   لىاهللا تعا لوال العلم الي يجريه     : لي كيت وكيت، فقال له    
تتـسحر عنـد    : وال أحداً من أصحابي ببابك، وذلك أن فيك خصاالً أنا لها كاره           

 األول، وقد صح عندي أنه الثاني، وترى المـاء  لفجرطلوع الفجر، وتقول هو ا  
 به، وتجامع أهلك فإذا لم تنزل لم تغتسل أنت وال هي، ولـوال              تيمن الماء وتف  

لحديث ما غاب عنك معانيه ما استحللت أن أكلمك، ولكنك تتأول         أنك تتأول من ا   
فما تسحر األعمش بعد ذلك إال بالليـل، وال قـرب           . شيئاً غيره، واهللا أولى بك    

صالة وصيام تكون بـاختالف، واهللا ال       : أهله إال اغتسل، وأمرها بالغسل، وقال     
  ).٧٨م، ص ١٩٨٥الصيمري، (أفتيت بذلك أبداً 

ابق قصة األعمش المريض الذي أراد مجموعـة مـن األشـخاص     من النص الس   يتضح
فـي القـصة    " كيت وكيـت  "الذين يودون أن يزوروه مرة ثانية إذا زاره أبو حنيفة، فاستعملت            

وقد زدتنـي أنـت عنـدهم    : إلى قوله... لوال: قيل لألعمش في علته   (لتالفي إعادة هذا المقطع     
  ).ثقالً

 مقـصد القـصة، وقـد       يـق  بدور كبيـر فـي تحق      قامت" كيت وكيت " الالفت للنظر أن     من
 اإلعادة ألكثر من جملة جعلت القارئ يصل إلى إتمام المعنى، وتحقيق الترابط بـين تلـك            تاختصر

الجمل، وداللة التراكيب في انسجام للقصة دون تكرار يسئم المتلقي أو يـشعره بالـضجر والملـل                 
  .خل المتلقي في الرتابة والملل وتشتت الذهنبعيداً عن التكثيف الداللي، والفائض اللغوي الذي يد

يا خالد، مر للفتى بثياب ديباج، وفرس أرمينية، وجاريـة، وبـرذون،            :  الحجاج قال - ٧
يا فتى اغد إلى خالد غداً حتى تستوفي منه المال،          : وغالم وعشرة آالف درهم، وقال    

 عمـي   فلما انتهيت إلى باب داري سمعت ابنـة       : فخرج الفتى من عند الحجاج، قال     
فـدخلت  : ليت شعري ما أبطأ بابن عمي، أقتل أم مات أم عرض له سبع ؟ قال      : تقول

ـ            : عليها وقلت   نيا ابنة عمي أبشري وقري عيناً، فإني أدخلت على الحجاج فكان م
القصة كيت وكيت، وحكيت لها ما كان من أمري، فلما سمعت الفتاة مقـالتي لطمـت    
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مـا  : ها صراخها فدخلوا عليها وقالوا لهاوجهها وصاحت، فسمع أبوها وأمها وأخوات     
 عني وعـن ابـن أخيـك خيـراً،     كال وصل اهللا رحمك وال جزا  : شأنك؟ فقالت ألبيها  

يا ابن أخي : جفوته، وضيعته حتى أصابته الخفة وذهب عقله اسمع مقالته، فقال العم      
واهللا ما بي من بأس إال أنني دخلت على الحجاج، وذكر لـه مـن               : ما حالك ؟ فقلت   

هذه مرة صـفراء    : أمره ما كان، وأنه أمر له بمال جزيل، فقال العم لما سمع مقالته            
 فجعـل يعالجـه    لجثائرة فباتوا يحرسونه تلك الليلة فلما أصبحوا بعثوا إلـى المعـا           

واهللا ما بي من بأس، وإنما أدخلت على        : ويسعطه مرة، ويسهله أخرى، فيقول الفتى     
لفتى أن ذكر الحجاج ال يزيده إال بالء كف عنه،          الحجاج فكان كيت وكيت، فلما رأى ا      

ما رأيته، ثم خرج المعـالج فقـال   : ما تقول في الحجاج ؟ قال: وعن ذكره ثم قال له    
قد ذهب عنه األذى ولكن ال تعجلوا بحل قيـده، فبقـي الفتـى مقيـداً مغلـوالً                  : لهم

  ).٥١م، ص٢٠٠٤اإلتليدي، (
تى أكرمه ولم يصدقه أهله عندما       القصة السابقة في موقف الحجاج من ف       تتلخص

حكى لهم عن موقف الحجاج معه، لما عرف عنه وشهر به من الظلم والبطش وسـفك                
  .الدماء

في القـصة مـرتين     " كيت وكيت " تدقيق النظر في القصة يسفر عن استعمال         إن
يا خالد مـر للفتـى بثيـاب        : (لنفس المقطع ونفس اإلحالة، وهذا المقطع بداية من قوله        

فكيـت وكيـت    ) يا فتى اغد إلى خالد غداً حتى تستوفي من المال         : إلى قوله ... وديباج
 إلى المقطع السابق، وقد أدت إلى تماسك النص، وأمعنت فـي االختـزال الـذي      لتأحا

يرجى تحقيقه باختصاره بعض العبارات السابقة في النص، حيث حملـت الكثيـر مـن      
ن الموقف بين جميع المتحـاورين فـي        الرؤى واألفكار التي اعتمد عليها النص في بيا       

في القصة مرتين دون إعادة الموقف مما نـتج عـن           " كيت وكيت "القصة، وقد تكررت    
  .ذلك عدم الشعور بالملل أو الضجر

هـ طلب القاضي شـهاب الـدين بـن    ٧٨٤ الرابع من ذي القعدة من سنة      في - ٨
ب فتـواه   الزهري، شمس الدين محمد بن خليل الحريري المنصفي، فعزره بسب         

اهللا في السماء، وكان الذي     : بمسألة الطالق على رأي ابن تيمية، وبسبب قوله       
شكاه القرشي فضربه بالدرة، وأمر بتطويفه على أبواب دور القضاة، ثم اعتذر            



– 
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 من العوام؛ ألنهم أنهوا إلي أن فالنـاً         ما ظننته إال  : ابن الزهري بعد ذلك وقال    
لك ابن حجي، وهذا العذر دال على أنه تهور         كيت وكيت، حكى ذ   : الحريري قال 

  ١م، ج   ١٩٦٩ابـن حجـر العـسقالني،       . (في أمره، ولم يثبت فللـه األمـر       
  ).٢٦٠ص
 النص السابق يتبين أنها قصة حدثت بين ابن الزهري القاضـي الـذي قـام                من

بتعزير الحريري، واتضح بعد ذلك براءته مما نسب إليه، فمن المالحـظ أن اسـتعمال               
طلب ابن الزهري شـمس الـدين       :(جاء بغرض تالفي إعادة المقطع اآلتي     " يتكيت وك "

  ).وأمر بتطويفه على أبواب دور القضاة: إلى قوله... محمد بن خليل الحريري
جاءت في النص لتحقيق وظيفة التـرابط بـين         " كيت وكيت " الملفت للنظر أن     فمن

قـصة الـسابقة، حيـث اتـضح     الجمل السابقة والجمل الالحقة لها من خالل الموقف في ال  
عملها االختزال الذي أغنى عن إعادة القصة مرة ثانية، مما نتج عن ذلك إحـداث تماسـك             

 بما يحمل من جمل مختلفة تترابط فيمـا       يبين فقرات النص، والتركيز على االختزال اللغو      
وما أحدثته من أثر بين في انسجام الـنص، وعالقـة قويـة             " كيت وكيت "بينها عن طريق    

بين الجمل، لتحقيق التواصل بين الكاتب والقارئ، وإلبقاء ذهن المتلقي يقظـاً يستحـضر              
المضامين والرؤى المحال إليها بطريقة سلسة وسهلة التناول أسفرت عن تـرابط الـشكل              

  .والمضمون
إلى جانـب   ] بن عياش اإلمام المحدث   [كان منزُل إسماعيل    :  أبي اليمان قال   عن - ٩

يل، وكان ربما قرأ، ثم يقطع، ثم رجع فقرأ مـن الموضـع   منزلي، فكان يحيي الل 
  .قد رأيت منك في القراءة كيت وكيت! يا عم: الذي قطع منه، فلقيته يوماً فقلت

  وما سؤالك؟! يا بني: قال
  .أريد أن أعلم: قلت

 التـي أخرجتهـا   بـواب  الحديث في الباب من األكرإني أصلي، فأقرأ فأذ   ! يا بني : قال
 .  فأكتبه فيه، ثم أرجع إلى صالتي، فأبتدئ من الموضع الذي قطعت منه            فأقطع الصالة 

  ).٣١٥، ص ٨م، ج ١٩٨٥الذهبي، (
 من النص السابق أن إسماعيل بن عياش اإلمام المحدث كان يحيي الليـل              يتضح

 إذا مـا تـذكر   ةويكثر من الصالة وقراءة القرآن، وكان أحيانا ما  يقطع القراءة والصال    
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قطع قراءته وصالته، فيكتب الحديث في الباب الذي يليق بذكره فيـه،            موضع حديث، في  
  .ثم يرجع إلى صالته فيكمل القراءة من الموضع الذي قطع الصالة عنده

 السابق أغنى عن إعادة الكـالم      خبرفي ال " كيت وكيت  "ال المالحظ أن استعم   فمن
ن يحيـي الليـل     فكا: (مرة أخرى، والمقطع المحذوف المدلول عليه بـ كيت وكيت هو         

  !).يا عم قد رأيت منك في القراءة: إلى قوله... وكان ربما قرأ ثم يقطع 
قد اختزلت فقرة كبيرة مكونة مـن       " كيت وكيت " خالل النص السابق نجد أن       من

عدة جمل بدالً من إعادتها مرة أخرى، وتبرز أهمية استعمالها في تحقيق التـرابط بـين     
 القصة، مما كان له أهمية في بناء النص من خـالل          أجزاء النص وتدعيم الموقف داخل    

  .تنظيم المعلومات داخله وسد الفجوات اللغوية بما يحقق االتساق واالنسجام
:  بأرض فالة، فقـال    وسيم أن رجالً أخافه عبدالملك فهرب منه فلقيه شيخ          يروى -١٠

فأين أنت عـن    : عبدالملك، قال : ومن أخافك ؟ قال   : خائف، قال : ما قصتك؟ فقال  
قل سبحان الواحد الذي ليس غيره إلـه، سـبحان   : ال أعرفها، فقال: السبع؟ فقال 

الدائم الذي ال يعادله شيء، سبحان الذي خلق ما يرى وما ال يرى، سبحان الذي               
فقلتها فألقى اهللا تعالى في قلبي األمن، فأتيته فلمـا  : علم كل شيء بغير تعلم، قال   

ال، ولكن من قصتي كيت وكيت،      : ر؟ قلت أو تعلمت السح  : مثلت بين يديه قال لي    
  ).٢٤٧، ص ٤م، ج٢٠٠٤األصفهاني، (فكتبه عني وأمنني وأجرى لي رزقي 

 النص السابق أن هناك قصة اشتملت على حوار دار بـين اثنـين رجـل                أظهر
خائف هارب من الخليفة وشيخ وسيم ناصح لذلك الرجل الخائف، ومن الالفـت للنظـر      

 النص عمل على ربط مقطع بمقطع سابق دون إعادته من           في" كيت وكيت "أن استعمال   
 والفائض اللغوي وللمحافظة على جوهر القـصة دون إخـالل أو            ملل،جديد، لتجنب ال  

تشتيت لذهن المتلقي، فكيت وكيت من خالل النص السابق قد أحالت على المقطع بدايـة     
فـألقى اهللا فـي     : هإلى قول ... ما قصتك؟   :  فالة قال  ضفلقيه شيخ وسيم بأر   : (ولهمن ق 

، بدالً من إعادته مرة أخرى، حيث يحتوي المقطع على عـدة جمـل فـي                )قلبي األمن 
على التماسك واالتساق، وهذان العـامالن يـساعدان        " كيت وكيت "النص، وقد حافظت    

  .على عدم اإلطالة للنص أو إلحاق زيادات في النص ال داعي لها



– 
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قصص واألخبار المختارة من نصوص     في عدد من ال   " كيت وكيت " أن تتبعنا    بعد
قد أسهمت في ربط النص وتماسك أجزائه واتساق عناصره         " كيت وكيت "تراثية نجد أن    

إسهاماً أساسياً حيث لعبت دوراً كبيراً مؤثراً في حمل الرؤى واألفكار، فكيـت وكيـت               
 شأنه في ذلك شأن أدوات الـربط األخـرى كالـضمائر       ق،نمط استمد حيويته من السيا    

سماء اإلشارة وأدوات المقاربة، وهي ظاهرة مهمة لم يشر إليها أحد من الباحثين مـن     وأ
قبل، فكيت وكيت حققت تطابق الخصائص الداللية بين العنـصر المحيـل والعنـصر              
المحال إليه للجمل الكثيرة المختلفة في القصة، فأمعنت في االختزال اللغوي، فـال نجـد    

ي األفكار، أو االصطدام والتضارب في الجمل، بل على         في إحالتها نوعاً من التناقض ف     
العكس من ذلك نرى فيها تالؤماً وتساوقاً مع قانون االقتصاد اللغوي في التنبيـه علـى                

 داخـل   قتهاأهمية ما تحيل إليه الحقاً محافظةً على مالمح جوهر النص األصلي في عال            
  .الجمل

لظواهر التـي يـشترك فيهـا       وكيت من ا  " كيت" بينت النصوص السالفة أن      كما
المرسل والمتلقي، حيث ال يمكن للمرسل أن يقوم باإلحالة بـ كيت وكيت إال فيما كـان             
معلوماً عند المتلقي، ويعمل ذلك على تحفيز ذهنه على التفكير وجعله متيقظاً يستحـضر    

علـى إثـارة    " كيت وكيـت  "األفكار والمضامين المحال إليها لتكتمل الرؤية، كما تعمل         
  .عنصر التشويق لمن ال يعرف الحكاية أو القصة

تعـد اسـتثماراً لغويـاً للكاتـب        " كيت وكيت " النصوص المختارة أن     أوضحت
 اللغوي وإبراز قيمته اللغويـة بمـا        لدرسوالمتحدث على السواء، إذ تعمل على إثراء ا       

  . داللية بين األلفاظ من جهة وبين المواقف من جهة أخرىتراتيجيةتحمله من اس
ال يكـون إالَّ مـن خـالل    " كيت وكيت "استعمال بينت النصوص السابقة أن    كما

قصة أو أحدوثة أو موقف، مما يتطلب ذلك اإلحالة بها على أكثر من جملـة متعـارف                 
  .عن باقي أدوات اإلحالة األخرى" كيت وكيت"عليها، وهذا ما امتازت به 
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  :الخاتمة
فـي الكـالم   "  كيت وكيت"تعمال   في هذا البحث إلى الكشف عن نمط اس     سعيت

 دللوقوف على تأثيرها في ترابط النص، وتماسكه وما تحدثه اإلحالة بها من غرض يعم             
إلى صنعة في بناء نص فعال، ومؤثر من خالل عينة من قصص مختارة من نـصوص     

  :تراثية، وقد انتهى البحث إلى الكشف عن النتائج اآلتية
كيـت  "حالة لم يشر إليه أحد من قبل، وهـي نمـط             الباحثة تصنيفاً جديداً لإل    قدمت -

، حيث وقفت عليها الباحثة من خالل عينـة مختـارة مـن القـصص فـي                 "وكيت
 .النصوص التراثية

 في التعبير عن الكناية عن القصة أو األحدوثة، بل تـستعمل            ردة تستعمل كيت مف   ال -
 إال مـع الـواو،   كان من األمر كيت وكيت، وكذلك ال تأتي غالبا: مكررة نحو قولهم  

 .وقليالً بدونها
 . وليست الهاء على الراجح من األقواللثانية، التاء في كيت هو الياء اأصل -
تؤدي إلى االختزال اللغوي واالختصار مع      " كيت وكيت " التي تتم عن طريق      اإلحالة -

 غويـة  الل ضـة الحفاظ على جوهر القصة بال خلل وال ركاكة، بعيـداً عـن االستفا            
 . المملسهابوالتكرار واال

 الترابط بين أجزاء النص وانسجام بعضه مع        حقيق اإلحالة بكيت وكيت على ت     عملت -
 .بعض لدعم ثبات اتساق النص ووحدة أجزائه

 اإلحالة بكيت وكيت من أساليب التعبير التي تغني عن إعادة الكالم الـذي كنـي                أن -
لمخاطـب علـى   عنه بها، وإنما يكون ذلك في أمر معروف ومعهود بين المـتكلم وا  

 .  يصح استعمالها إال على هذا النحوالسواء، وال
 اإلحالة بكيت وكيت ال ترجع إلى مفردة واحدة أو مفردتين، وإنما هي مختـصة               إن -

 .باإلحالة إلى جملة أو فقرة أو عبارة أو مقطع
 اإلحالة بكيت وكيت من أقوى أنواع اإلحاالت لتحقيق وظيفتها في الـنص ممـا               تعد -

 .قوية بينها وبين العبارات المحال إليها في النصيشكل عالقة 
 كيت وكيت إثارة عنصر التشويق لمن ال يعرف القصة أو األحدوثـة، كمـا              جسدت -

 .أنها حفزت ذهن المتلقي على التفكير والتركيز لضم أجزاء الكالم بعضه إلى بعض



– 
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ثر فيـه    يستمد حيويته من السياق الذي يرد فيه، فيـؤ          حيوياً  كيت وكيت عنصراً   تعد -
 . الربط األخرىاتويتأثر به شأنه في ذلك شأن أدو

 التالزم المنطقي بين ما يحويه التراث من قصص وبين ما يحويـه الـدرس                براعة -
 . عملية التفاعل واالتصالفياللساني من نظريات ساهمت بدور مهم 

ـ     أو وكيت تستعمل في القصة أو األحدوثة المكتوبة         كيت -  أثير المنطوقة ولها نفس الت
 .في كليهما

التواصل بين منشئ القـصة أو األحدوثـة، وبـين المتلقـي أو             " كيت وكيت  "تحقق -
الجمهور عندما يحيل بكيت وكيت إلى عبارات أو مواقف تعتمد على االستنباط مـن          

 .السياق المعلوم لكال الطرفين
 .ي تحديد المحال إليه بكيت وكيت في أحداث القصة لقربها من ذهن المتلقسهولة -
وسيلة كيت وكيت في اإلحالة قد انطبق عليها ما ينطبق علـى وسـائل اإلحالـة             إن -

 .األخرى من نحو األسماء الموصولة والضمائر وأدوات المقاربة
 . بحمد اهللا وكرمه ومنِّهتم

  
  
  
  



 

 )٣٤٧٥(

  : المصادر والمراجعثبت
ـ    )م٢٠٠٤( محمد   اإلتليدي، -  مـع   إعالم الناس بما وقع للبرامكة    (، نوادر الخلفاء المشهور ب

 .دارالكتب العلمية: ت بيرو-، لبنان١محمد أحمد عبدالعزيز سالم، ط: ، تح)بني العباس
المؤسـسة  : ، القاهرة ١عبدالسالم هارون، ط  : تهذيب اللغة، تح  ) م١٩٦٤( محمد   األزهري، -

 .المصرية العامة، الدار المصرية، دار القومية
            لـشعراء والبلغـاء، تـح      محاضرات األدباء ومحاورات ا   ) م٢٠٠٤( الراغب   األصفهاني، -

 .، دار صادر بيروت١رياض عبد الحميد مراد، ط. د
، ١حـسن هنـدوي، ط    : سر صناعة اإلعراب، تـح    ) م١٩٨٥( جني، أبو الفتح عثمان      ابن -

 .دمشق، دار القلم
كتاب أخبار األذكيـاء، بعنايـة بـسام عبـد       ) م٢٠٠٣( الجوزي، عبدالرحمن بن علي      ابن -

 .بيروت:   دار ابن حزم)١(الوهاب الجابي ط
، ١خالد عبداللطيف السبع العلمـي، ط     : ذم الهوى، تح  ) م١٩٩٨( الجوزي، عبدالرحمن  ابن -

 .بيروت، دار الكتاب العربي
 حبـشي، مـصر،     سنح. د: إنباء الغمر بأنباء العمر، تح    ) م١٩٦٩( حجر، العسقالني    ابن -

 .ي لجنة إحياء التراث اإلسالم-المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
 . بيروت، دار إحياء التراث العربي-، لبنان١المخصص، ط) م١٩٩٦( سيده، علي ابن - 
، ١محمود محمد الطناحي، ط   . د: أمالي ابن الشجري، تح   ) م١٩٩١( الشجري، هبة اهللا     ابن -

 .مكتبة الخانجي: القاهرة
محمد عوض مرعـب، واآلنـسة    : معجم مقاييس اللغة، بعناية   ) م٢٠٠٨( فارس، أحمد    ابن -

 .، دار إحياء التراث العربي١ محمد أصالن، طفاطمة
، ٣أمين محمد عبـدالوهاب ومحمـد الـصادق العبيـدي، ط          :  منظور، لسان العرب، بعناية    ابن - 

 .دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي: لبنان، بيروت
 .عالم الكتب:  يعيش، يعيش، شرح المفصل، بيروتابن -
الجـامع المـسند الـصحيح      (صـحيح البخـاري     ) م٢٠٠١( محمد بن إسماعيل     البخاري، -

محمد زهيـر بـن     : تح) المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه          
 .، دار طوق النجاة١ناصر، ط
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، ١تمـام حـسان، ط    : مةالنص والخطاب واإلجراء، ترج   ) م١٩٩٨( روبرت دي    بوجراد، -
 .عالم الكتب: القاهرة

مجموعة مـن   : القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة   ) م٢٠١٠( موشلر وآن ريبول     جاك، -
 .دار سيناترا: ، تونس١ المجذوب، طالدين والباحثين بإشراف عز تذةاألسا

الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة، عنايـة     ) م٢٠٠٩( إسماعيل بن حماد     الجوهري، -
 .دار الحديث: محمد محمد تامر، القاهرة: ومراجعة

 .دار المعارف بمصر) ٨(و الوافي، ط النح) م١٩٨٧( عباس حسن، -
         شمس العلوم ودواء كالم العرب مـن الكلـوم، تـح    ) م١٩٩٩( نشوان بن سعيد    الحميري، -

 . دار الفكر، دمشق،حسين العمري، مطهر اإلرياني، يوسف محمد عبد اهللا. د
ار الـد : المغرب، ٢لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط) م٢٠٠٦( محمد  خطابي، -

 .البيضاء، المركز الثقافي العربي
: مجموعة من المحققين بإشراف الـشيخ     :  تح لنبالء،سير أعالم ا  ) م١٩٨٥( محمد   الذهبي، -

 .، مؤسسة الرسالة٣شعيب األرنؤوط، ط
 .، مكتبة لبنان١معجم العربية الكالسيكية والمعاصرة، ط) م٢٠٠٦( يوسف رضا، -
           يحيـى بـشير المـصري،    . د: ب، تـح شرح الرضي لكافية ابن الحاج ) م١٩٩٩ (الرضي -

 .منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية) ١(ط 
عبـدالكريم العزبـاوي،   : تاج العروس من جواهر القاموس، تح    ) م١٩٧٩( محمد   الزبيدي، -

 .، الكويت، مطبعة حكومة الكويت١عبدالستار أحمد فراج، ط: مراجعة
طه عبد الرؤوف :  األشموني، د ت، تح    حبان على شر   علي بن محمد، حاشية الص     الصبان، -

 .سعد، المكتبة التوفيقية
: ، الجزائـر  ١ إلى علم الـنص ومجـاالت تطبيقـه، ط         دخلم) م٢٠٠٨( محمد   الصبيحي، -

 .منشورات االختالف
أخبار أبي حنيفة وأصحابه، تقديم أبو الوفا األفغاني،        ) م١٩٨٥( علي   بن حسين   الصيمري، -

 .بعالم الكت: ، بيروت٢ط
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شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشـف علـى          ) م١٩٩٧( الحسين   الطيبي، -
مكتبـة نـزار    : ، مكة المكرمة والريـاض    ١عبدالحميد هنداوي، ط  . د: حقائق السنن، تح  

 . البازصطبىم
مكتبـة  : ، القاهرة ٢اتجاه جديد في الدرس النحوي، ط     : نحو النص ) م٢٠٠١( أحمد   عفيفي، -

 .زهراء الشرق
محمود األرناؤوط،  : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح      ) م١٩٨٦( العماد، الحنبلي    ابن -

 .دار ابن كثير:  بيروت-ق، دمش١ط
غازي، مختار طليعات،   : اللباب في علل البناء واإلعراب، تح     ) م١٩٩٥( عبداهللا   العكبري، -

 .دار الفكر: ، دمشق١ط
، الهيئـة العامـة     ١ار عمـر، ط   أحمد مخت : ديوان األدب، تح  ) م١٩٨٧( إسحاق   الفارابي، -

 .لشؤون المطابع األميرية
 .دار إحياء العربي: كتاب العين، لبنان، بيروت) م٢٠٠١( أحمد الفراهيدي، -
 .، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة٧القاموس المحيط، ط) م٢٠٠٣( أبادي، محمد الفيروز - 
عبـد العظـيم    . د: كبير، تـح  المصباح المنير في غريب الشرح ال     ) م١٩٧٧( أحمد بن محمد     الفيومي، - 

 . الشناوي، دار المعارف بمصر
المكتب )  ١( ط   شعر،منذر أبو   :  األخبار، تح  ونعي) م٢٠٠٨( قتيبة، عبداهللا بن مسلم      ابن -

  .اإلسالمي، بيروت
، مؤسـسة   ١عدنان درويش، محمد المـصري، ط     : الكليات، تح ) م١٩٩٢( أيوب   الكفوي، -

 .الرسالة، بيروت
 .مكتبة الشروق الدولية: ، القاهرة٥المعجم الوسيط، ط) م٢٠١١( اللغة العربية مجمع - 
، قاموس المصطلحات اللغوية واألدبيـة، عربـي        )م١٩٨٧( بركة، شيخان، إميل، بسام، مي،       يعقوب، - 

 .دار العلم للماليين: ، لبنان، بيروت)م١٩٨٧(، ١إنجليزي فرنسي، ط
 Ibn Fares, Ahmed (٢٠٠٨ AD) Language Gauges’ Lexicon, Sponsorship: 
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 Ibn Manzour, Arab’s Tongue, Sponsorship: Amin Mohammed Abdul 

Wahhab & Mohammed Al Sadeq Al Oubaidy, ٣rd Edition, Beirut: Arabic 

Tradition Revival Center & Arabic Tradition Est. 

 Ibn Yaiesh, Yaiesh, Detailed Explaining, Beirut: Book’s World. 

 Al Boukhary, Mohammed (٢٠٠١ AD) Al Boukhari’s Authentic, (the All-
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 هذا العـدد مـن القـصص        لزم اثبات قوة الداللة في اإلحالة بكيت وكيت يست        إن
فإثبات اإلحالة حسب متطلبات البحث يظهر في اختيار الباحثة لهذه القـصص العـشر              
 والتي تعد معياراً إلثبات هذه النظرية، كما أن استيفاء قوة هذه الداللة يتطلب االسـتقراء      
والتحليل بعيداً من الحدس أوالتخمين، ومن هنا جاءت الحاجة إلى االعتماد علـى عـدد           
هذه القصص، فمن خاللها تمكنت الباحثة من الحكم على الجانب التطبيقي لتأكيد صـحة        

  .نظرية اإلحالة بكيت وكيت
 التجربة والدراسة والبحث وجدت الباحثة أن الدراسة لو اقتـصرت علـى             وبعد

 صـحة  ضحما تمكنت من إقامة النظرية أو الحكم عليها، فكثرة األمثلة تو ثالث قصص ل  
 ما يعرف بالمنهج التجريبي الـذي يميـز الدراسـات اللغويـة             وهذااالستنتاج وتقويه   

  .المعاصرة
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  :المقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شـرور أنفـسنا ومـن               
سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشـهد إال إلـه    
إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اهللا عليـه وعلـى آلـه                 

           .وصحبه
  :ما بعد أ

فإن مسائل االعتقاد أهم مسائل الدين ، ويعتمد العلمـاء فـي تقريرهـا علـى                
مصادر التشريع األساسية وهي الكتاب والسنة وإجماع سلف األمة ، وهو ما يحتج بـه               
علماء أهل السنة على مخالفيهم ، وإن المتتبع لطريقة علماء أهل السنة يجد أنهم كثيـرا                

عند تقريرهم لمسائل العقيدة ، ومن هنا بدأت التفكير في جمـع            ما ينقلون إجماع العلماء     
المسائل التي حكى فيها بعض العلماء اإلجماع على مسائل العقيدة ، ووقع االختيار على              

  :تفسير القرطبي، وتأتي أهمية هذا البحث من جوانب 
  .مكانة مسائل االعتقاد وأهمية هذا العلم : أوال 
 مصادر التشريع حيث يأتي في المرتبة الثالثة بعـد الكتـاب            منزلة اإلجماع في   : ثانيا

والسنة ، ولم يزل العلماء في قديم الزمان وحديثه يحتجون بالكتاب والسنة واإلجماع في              
  .مسائل الدين 

 
 

 
 

   جامعة حائل-أستاذ العقيدة المشارك 
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وتأتي مكانة إجماع السلف من مكانة السلف أنفسهم ، فهم أصحاب القـرون المفـضلة               
خيـر  : (وسلم بالخيرية ، قال صلى اهللا عليه وسلم         الذين شهد لهم النبي صلى اهللا عليه        

) الحديث  ... ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمالناس قرني 
)١(

.   
مكانة تفسير القرطبي وما حواه من مسائل علمية كثيرة منها العقدية والفقهيـة ،              : ثالثا  

  .سائل الدين باإلضافة لما تميز به اإلمام القرطبي رحمه اهللا من نقل لإلجماع على م
  :أهداف البحث

  . بيان منهج السلف في العقيدة وحكاية إجماعهم على ذلك – ١
  . الرد على المخالفين لمعتقد أهل السنة ، وبيان مخالفتهم إلجماع السلف – ٢
   االحتجاج بإجماع السلف أقوى في الرد على المخالفين لمعتقد أهل السنة– ٣
  .ث أكاديمي حيث لم يتم بحثه سابقا  دراسة هذا الموضوع من خالل بح- ٤
 تعزيز فكرة تتبع إجماع السلف على مسائل العقيدة من خالل كتب أهل العلم التـي               – ٥

  .تنقل اإلجماع 
  :الدراسات السابقة

من خالل البحث في القوائم، وسؤال المختصين من أهل العلم والتخصص تبين لـي أن               
 – من حيث الفكرة، وهـي كالتـالي         هناك موضوعات متنوعة تتفق مع هذا الموضوع      

   :-على سبيل المثال 
  جمعا ودراسـة المسائل العقدية التي حكى فيها ابن حجر اإلجماع في فتح الباري  - ١

  .، عبدالسالم الجطيلي ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى 
مسائل العقيدة التي حكى فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلجماع في أبواب النبوات              - ٢

، ناصر حمـدان الجهنـي ، رسـالة          والقدر واليوم اآلخر واإلمامة والخالفة والفرق     
  .ماجستير ، جامعة أم القرى 

                                         
مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير، اليمامة       . د:  ، تحقيق    ، محمد بن إسماعيل البخاري    صحيح البخاري    )   ١(

: بـرقم  ) ٢/٩٣٨ (ال يشهد على شهادة جور إذا أشـهد :   ، كتاب الشهادات ، باب     ١٤٠٧بيروت ، ط الثالثة ،      
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء التـراث   : مسلم بن الحجاج النيسابوري ، تحقيق       ، وصحيح مسلم ،      ٢٥٠٨

) ٤/١٩٦٢ (فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الـذين يلـونهم  : باب ، كتاب فضائل الصحابة ، وتالعربي ، بير  
 ٢٥٣٣: برقم 



 

 )٣٤٨٣(

المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلجمـاع فـي أبـواب                - ٣
علي جابر العلياني ، رسالة ماجستير ،        ،    جمعا ودراسة  اإليمان باهللا والمالئكة والكتب   

  .جامعة أم القرى 
 اإلمام القرطبي التي نقل فيها    والصحابة واإلمامة   مباحث اإليمان   (وأما هذا الموضوع    
  . بالبحث والدراسة  فلم يتم تسجيله كما لم يتم تناوله)اإلجماع في تفسيره

  :خطة البحث
  :هذا وقد جعلت خطة البحث على النحو التالي

، وقد اشتملت على بيان أهمية موضوع البحث ، والدراسات السابقة ونظـائر             المقدمة  
  هذا البحث

  :تعريف اإلجماع وبيان حجيته في أبواب العقيدة ، وفيه مطلبان : هيد تم
  تعريف اإلجماع: المطلب األول
  حجية اإلجماع في أبواب العقيدة   : المطلب الثاني

 فيهـا   نقـل  التي   العقدية المتعلقة بمباحث اإليمان والصحابة    المسائل  : ول  المبحث األ 
   . اإلجماعالقرطبي

  ث اإليمان مباح: المطلب األول 
  تعريف اإليمان وزيادته ونقصانه: المسألة األولى 
  .خلود الكفار في النار وعدم مغفرة ذنوبهم : المسألة الثانية 
  .عدم القول بكفر مرتكب الكبيرة : المسألة الثالثة 

كفر من سب اهللا أو سب رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم أو اسـتهزأ                : المسألة الرابعة   
  بشيء من دين اهللا
  السحر والعين : المسألة الخامسة 

  .حقيقة السحر : أوال 
  .العين : ثانيا 

  إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان : المسألة السادسة 
  الصحابة: المطلب الثاني 
  .فضل الصحابة على وجه العموم : المسألة األولى 
 فضل الخلفاء الراشدين : المسألة الثانية 



– 

  )٣٤٨٤(

 .ي بكر الصديق فضل أب: المسألة الثالثة 
  .اإلمامة : المطلب الثالث 
 االستدالل بنصوص الكتاب والسنة وقبول خبر الواحد: المطلب الرابع 

  :منهج البحث
من خـالل األلفـاظ    اإلجماع اإلمام القرطبي   أجمع المسائل العقدية التي نقل فيها        - ١

  . نفي الخالف والمنازعة – االتفاق –اإلجماع : التالية 
  .وم بدراسة  المسائل العقدية دراسة مختصرة   أق- ٢
   .إن وجد   أقوم بذكر مستند اإلجماع على المسائل الواردة - ٣
  .  أذكر األدلة على كل مسألة مع ذكر ما يؤيد اإلجماع من أقوال العلماء - ٤
  . بإرجاع أقواِل العلماء إلى مصادرها األصيلة أقوم  - ٥
  .لى مواضعها في القرآن ، وذلك بذكر السورة واآلية عزو اآلياِت القرآنية إأ  - ٦
  . األحاديث النبوية من مصادرها األصيلة أخرج  - ٧
  .                                             للمصادر والمحتوى  :  أقوم بعمل فهرسين-٨

  .وفي ختام هذه المقدمة أسأل اهللا أن ينفع بهذا البحث كاتبه وعموم المسلمين 



 

 )٣٤٨٥(

  .تعريف اإلجماع وبيان حجيته في أبواب العقيدة   : تمهيد
  :تعريف اإلجماع : المطلب األول 

  معنى اإلجماع: أوال 
فَـَأجِمعوا  {:العزم وأجمعت على األمر إجماعاً وأجمعته، قال اهللا تعـالى         : اإلجماع لغة   

كُمرذا عزمت عليه  إ: أجمعت األمر ، وعلى األمر    : " ئي، قال الكسا   ٧١: يونس   }َأم  . "
ومنـه قولـه    . اتفقوا عليه   : أجمع القوم على كذا؛ أي    : ويطلق على االتفاق، ومنه قولهم    

 ١٥: يوسف}وَأجمعواْ َأن يجعلُوه ِفي غَيابِة الْجب{: تعالى 
)١(

 .  
  : اإلجماع اصطالحا 

 وسلم بعد وفاته    اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اهللا عليه       : اإلجماع عند األصوليين  
على حكم شرعي

)٢(
 .    

وقد اشتمل هذا التعريف على أربعة قيود
)٣(

:    
أن يصدر االتفاق عن كل العلماء المجتهدين، فال يصح اتفاق بعض المجتهـدين،          : األول

  .وكذلك اتفاق غير المجتهدين كالعامة ومن لم تكتمل فيه شروط االجتهاد 
 المسلمين، وال عبرة بإجماع األمم األخـرى غيـر    ال بد أن يكون المجمعون من     : الثاني

  .المسلمة 
 ، وال يقـع فـي   - صلى اهللا عليه وسـلم    -اإلجماع إنما يكون حجة بعد وفاته       : الثالث
  . حياته 
أن تكون المسألة المجمع عليها من األمور الدينية، ويخرج بذلك األمور الدنيوية            : الرابع

  .ث في اإلجماع كدليل من أدلة الشرع والعقلية فال مدخل لها هنا، إذ البح

                                         
دار : بيـروت . الطبعة األولـى    .  ، ألبي الفضل جمال الدين بن منظور المصري          لسان العرب : انظر )   ١(

للفيـومي ، المكتبـة   :  الكبيـر في غريب الشرحجمع ، والمصباح المنير :  مادة  ، ) .٨/٥٣(هـ  ١٤٠١الفكر،  
إبراهيم أنيس وجماعة، الطبعـة الثانيـة، مطـابع دار     .  ، إخراج د   ، والمعجم الوسيط  ١٠٩ص. العلمية، بيروت 

 ١٣٥ ص. ، توزيع دار الباز بمكة المكرمة) هـ١٣٩٣(المعارف بمصر، 
جمال الدين العلوي ، دار : يق ، أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد ، تحق      الضروري في أصول الفقه   : انظر   )   ٢(

عبـد   ، التمهيد في تخريج الفروع على األصـول ،           ٤٦ ص م١٩٩٤الغرب اإلسالمي بيروت ، الطبعة األولى       
 ٤٥١ صه١٤٠٠ بيروت ، ط األولى  –الرحيم بن الحسن األسنوي ، مؤسسة الرسالة 

مد بن حسين بن حسن الجيزاني ، دار ، محمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني         : انظر   )   ٣(
محمد بن األصول من علم األصول،   :  ، وانظر    ١٥٦ص هـ   ١٤٢٧الطبعة الخامسة ،    : ابن الجوزي ، الطبعة     

 ٦٤ صهـ١٤٢٦صالح بن محمد العثيمين ، دار ابن الجوزي ، طبعة عام 



– 

  )٣٤٨٦(

ويكون اإلجماع في مسائل االعتقاد كرؤية اهللا تعالى، ونفي الـشرك، لتعـضيد األدلـة               
وتقويتها، ولدفع احتمال الخطأ

)١(
  ، وقد حكي اإلجماع في مسائل االعتقاد

)٢(
.   

هجهم واإلجماع الذي يعتد به في مسائل االعتقاد فهو إجماع السلف ومن كان علـى مـن           
وطريقتهم ، فال يعتد بخالف أهل األهواء ، فقد يكون المجتهد عالما بالفقـه واألصـول                
لكنه رمي ببدعة أو هوى لكن خالفه ال يؤثر في مسائل االعتقاد ، وهذا ما قرره أهـل                  

اإلجماع عندنا إجماع أهل العلم ، فأما من كـان مـن أهـل              : " العلم ، قال ابن القطان      
"ه فيه األهواء فال مدخل ل

)٣(
 .  

إذ . واإلجماع الذي ينضبط هو ما كان عليـه الـسلف الـصالح            : " وقال شيخ اإلسالم    
"بعدهم كثر االختالف وانتشرت األمة 

)٤(
 .    

   :أنواعوهو 
   .اإلجماع البياني أو الصريح:  أوال

  .إجماع قولي ، وإجماع عملي:  نوعين علىوهو 
 جماعة المجتهدين بما يفيد قبولـه للـرأي   هو أن يصرح كل واحد من: اإلجماع القولي  

  .  المعلن لالتفاق عليه
  .وهو أن يقع العمل من كل واحد من جماعة المجتهدين :  اإلجماع العملي

واإلجماع البياني بنوعيه القولي والعملي هو األصل في اإلجماع وهو الذي يتبادر إلـى              
   .الذهن عند إطالق كلمة اإلجماع

وهو أن يصرح بعض المجتهدين برأيه في مسألة اجتهادية ،          :  كوتياإلجماع الس : ثانيا  
  .ويشتهر ذلك بين المجتهدين من أهل عصره ويسكتون بعد علمهم بذلك من غير نكير

في تسميته إجماعا كما اختلفوا في حجيته، ولهـم  العلماء وهذا النوع من اإلجماع اختلف  
  :في ذلك عدة أقوال، أهمها قوالن 

                                         
علـي  : هاب بن علي السبكي ، تحقيق رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، تاج الدين عبد الو  : انظر )   ١(

 ).٢٧٧/ ٢(األولى :  م  ، الطبعة ١٩٩٩ -بيروت /  لبنان -معوض، عادل عبد الموجود ، عالم الكتب 
 وما بعدها، ) ١٦٧:ص. (دار الكتب العلمية، بيروت. مراتب اإلجماع البن حزم ط: انظر )   ٢(
لبدر الدين الزركشي ، صبط أصوله وعلق عليه د محمد محمد تامر ، دار الكتب العلمية  البحر المحيط ،     )   ٣(

 .) ٤/٤٦٨(بيروت ، الطبعة األولى 
 ) .٣/١٥٧ (هـ١٣٩٨الطبعة األولى ، . ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مجموع الفتاوى  )   ٤(



 

 )٣٤٨٧(

وبعض أصحاب  أنه إجماع وحجة، وهو ألكثر األحناف، وأحمد بن حنبل          :  القول األول 
الشافعي

)١(
 .  

وبعض أصـحاب أبـي     أنه ليس إجماعا وال حجة، وهو لإلمام الشافعي         :   الثاني قولال
حنيفة 

)٢(.   
  حجية اإلجماع في أبواب العقيدة: المطلب الثاني 

واب التشريع ، وكثيـرا مـا       اإلجماع مصدر من مصادر التشريع ، والعقيدة من أهم أب         
يستدل المحققون من أهل السنة في مسائل العقيدة على إجماع السلف ، وذلـك ألهميتـه       
في إقامة الحجج والبراهين على المخالفين من أصحاب األقوال المحدثة والمخالفة لمنهج            
 السلف ، وإن المتتبع للمصنفات التي صنفت في أبواب االعتقاد يلحظ ذلك جليا ، ومـن               
ذلك المنهج الذي سار عليه أبو القاسم الاللكائي رحمه اهللا ابتداء بعنوان الكتـاب حيـث              

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجمـاع الـصحابة      : سماه  
  .والتابعين ومن بعدهم 

كما نجده في كتابه يحكي إجماع السلف على المسائل العقدية التي يقررهـا ، وحينمـا                
فِإن أوجب ما على المرء ، معرفة اعتقاد الـدين ، ومـا             :  " ر منهجه في كتابه قال      ذك

كلّف اهللا به عباده من فَهم توحيده وصـفاته ، وتـصديق رسـله بالـدالئل واليقـين ،                   
والتوصل ِإلى طرقها ، واالستدالل عليها بالحجج والبراهين ، وكان من أعظم مقـول ،               

 الحق المبين ، ثم قول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    كتاب اهللا: وأوضح حجِة ومعقول    
وسلم وصحابته األخيار المتقين ، ثم ما أجمع عليه السلف الـصالحون ، ثـم التمـسك                 

"بمجموعها والمقام عليها ِإلى يوم الدين 
)٣(

 .  
ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز و جل وسـنة  : "  وقال أبو الحسن األشعري  

" هللا عليه و سلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه نبينا صلى ا
)٤(

 .  
فهذا الكالم وأمثالـه فـي      : " قال شيخ اإلسالم تعقيبا على ما قاله أبو الحسن األشعري           

يبينون أنهم يعتصمون في مسائل األصول التي تنازع فيهـا          : كتبه وكتب أئمة أصحابه     

                                         
 )  .١/٢٥٢( ، واإلحكام لآلمدي ٧٦،  وروضة الناظر ص) ٢٤٦ /٣(تيسير التحرير : انظر )   ١(
 )  .١/٢٥٢(اإلحكام لآلمدي : انظر  )   ٢(
  )٩ / ١( بي القاسم الاللكائي ، تحقيق د أحمد سعد حمدان  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، أل )   ٣(
بشير عيون ، مكتبة المؤيد ، الرياض الطبعة : ألبي الحسن األشعري ، تحقيق    ة،  اإلبانة عن أصول الديان    )   ٤(

  ٦٣ص.الرابعة 



– 

  )٣٤٨٨(

ك بالكتـاب والـسنة ومـا روي عـن          الناس بالكتب والسنة واإلجماع وأن دينهم التمس      
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ثم خصوا اإلمام أحمد باالتباع والموافقة لما أظهر من             
السنة بسبب ما وقع له من المحنة ، فأين هذا من قول من ال يجعـل الكتـاب والـسنة                    

واإلجماع طريقا إلى معرفة صفات اهللا وأمثال ذلك من مسائل األصول
)١(

 .    
وال يجوز ألحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة، واتفـق            : " ل في موضع آخر     وقا

"عليه سلف األمة وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس 
)٢(

 .    
ال هدى إال في القرآن كالم ربنـا عـز   : " وقال قوام السنة اإلمام أبو القاسم األصبهاني  

ا رسوله محمد ، وما أجمع عليـه        وجل ووحيه،  وتنزيله الذي هو علمه ، وفيما سنه لن          
الصحابة الهداة المهديون رضوان اهللا عليهم أجمعين ، وما مضى عليه بعـدهم خيـار               

"  التابعين ثم  أئمة المحدثين وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين
)٣(

 .  
إنـه ال  : " وقد أوضح ابن القيم رحمه اهللا إجماع األمة على مسائل االعتقاد ، حيث قال           

 آية من كتاب اهللا وال نص صحيح عن رسول اهللا في باب أصول الـدين اجتمعـت     يعلم
"األمة على خالفه

)٤(
 .    

  : تعليق 
  :من خالل ما سبق ذكره من أقوال أهل العلم يتضح ما يلي 

إجماع األمة على مسائل االعتقاد ، وأنه ال يمكن أن يكون هناك نص صحيح أجمعـت                
  .األمة على خالفه 

 ألحد أن يعدل عما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليـه سـلف       أنه ال يجوز  
 .األمة السيما في أبواب االعتقاد ألهميتها وألنها أصول الدين وأهم العلوم وأشرفها 

أن اإلجماع في أبواب العقيدة حجة ، وهو من أقوى األدلة والبراهين على المخالفين من               
  .هج أهل السنة والجماعة أصحاب األقوال المحدثة والمخالفة لمن

                                         
محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية ، : درء تعارض العقل والنقل ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق            )   ١(

 ) ١٠٥ / ٧. (القاهرة 
 ) .١١/٤٩٠(مجموع الفتاوى  )   ٢(
محمد بن ربيع المدخلي، دار الراية،      : أبو القاسم اسماعيل األصبهاني ، تحقيق       .  في بيان المحجة     الحجة )   ٣(

 )١/١٩(هـ ١٤١٩سنة 
علي بن محمد الدخيل اهللا ، دار العاصمة الرياض،       . د: ابن القيم الجوزية ، تحقيق      الصواعق المرسلة ،     )   ٤(

 ) .٣/٨٣٣( ، ١٤١٨الطبعة الثالثة ، 



 

 )٣٤٨٩(

 فيهـا   نقـل  التي   العقدية المتعلقة بمباحث اإليمان والصحابة    المسائل  : ول  المبحث األ 
   . اإلجماعالقرطبي

  مباحث اإليمان : المطلب األول 
  تعريف اإليمان وزيادته ونقصانه: المسألة األولى 

:  السنة في اإليمـان     هذا قول جماعة أهل    " :  اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       نص
 " إنه قول باللسان وتصديق بالقلب ، ويزكو بالعمل

)١(
   .  

   : التعليق
  .التصديق واإلقرار : اإليمان لغة 

،  قـول القلـب    . قول وعمـل :ف أهل السنة اإليمان بأنه  عر أما التعريف الشرعي فقد   
اإلجماع علـى  وعمل الجوارح، وقد حكى غير واحد منهم     ،   وعمل القلب    ،وقول اللسان 

)التمهيد(ذلك كابن عبد البر في      
)٢(

 تلقى أهل السنة هذا التعريف بالقبول والتسليم،        قدو،   
اتباعاً للنصوص القرآنية، واألحاديث النبوية الصحيحة الدالة على أن اإليمان تـصديق            

  : فمن األدلة على أن اإليمان تصديق بالقلب ، بالقلب وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح
  ١٤الحجرات، آية } ولَما يدخُِل اِإليمان ِفي قُلُوِبكُم{: قوله تعالى

  ٢٢المجادلة، آية } كَتَب ِفي قُلُوِبِهم اِإليمان{: وقوله تعالى
هو قول وعمل،   : تنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف اإليمان، فتارة يقولون        وقد  

هـو قـول    :  وعمل بالجوارح وتارة يقولون    قول باللسان واعتقاد بالقلب   : وتارة يقولون 
   .قول وعمل ونية واتباع السنة: وعمل ونية، وتارة يقولون

وكل هذا صحيح، فليس بين هذا العبارات اختالف معنوي، كما بين ذلك شيخ اإلسـالم               
القلب واللسان جميعـاً،     قول وعمل فإنه يدخل في القول قول      : إذا قالوا : " ابن تيمية قائالً  

" المفهوم من لفظ القول والكالموهذا هو
)٣(

 .  
 هو هذا، و  فيه أهله ويتفاضل ، بالمعصية وينقص بالطاعة يزيد،   وعمل قول:  اإليمان

  .والجماعة السنة أهل قول

                                         
 )٨/١٠٤(ر القرطبي تفسي    )١(
، ) ٩/٢٤٨(  و محمد البكرى ، مؤسسة القرطبة،مصطفى العلوى   : التمهيد ، أبو عمر ابن عبد البر  تحقيق          : انظر   )   ٢(

 ) .١/٤٧(، وفتح الباري )١/٣٩(وتفسير ابن كثير ) ١٢/٤٧٢، ٧/٣٠٨(مجموع فتاوى ابن تيمية : وانظر 
 ) .٥٠٦، ٧/٥٠٥(بتصرف يسير، وانظر ) ١٧١، ٧/١٧٠(مجموع فتاوى ابن تيمية  )   ٣(



– 

  )٣٤٩٠(

 اإليمان إن:  ويقولون ":  في حكايته لمعتقد أئمة الحديث     اإلسماعيلي بكر أبو الحافظ قال
 إيمانـا  أزيد طاعته كثرت من ، بالمعصية صوينق بالطاعة يزيد ، ومعرفة وعمل قول
"  الطاعة في دونه هو ممن

) ١(
.    

رضـي اهللا عنـه      هريرة أبيومما يدل على تفاضله ما ثبت في الصحيحين من حديث           
 والحيـاء  شـعبة  وسـتون  بضع اإليمان: ( سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال

 عن األذى إماطة وأدناها اهللا إال إله ال قول فأفضلها: (زاد مسلم   )  انـاإليم من شعبة
 )ريقالط

) ٢(
  

 وبعـضها  بالقلب وبعضها والشفتين باللسان بعضها شعبا اإليمان فجعل"  : همند ابن قال
، شـهادة  أشـهد  شـهدت  تقول،   اللسان فعل اهللا إال إله ال أن فشهادة،   الجوارح بسائر

 ،القلـب  فـي  والحياء ،   ذلك في لمينالمس بين اختالف ال واللسان بالقلب فعله والشهادة
 "الجوارح سائر فعل الطريق عن األذى وإماطة

)٣(
 .  

 ؟ أفـضل  األعمال أي وسلم عليه اهللا صلى سئل: قالرضي اهللا عنه     هريرة أبيوعن   
 قـال  مـاذا؟  ثم قيل). اهللا سبيل في جهاد (قال ماذا؟ ثم قيل. )ورسوله باهللا إيمان (قال

)مبرور حج(
)٤(

.  
ن يزيد وينقص وقد قرر ذلك علماء السلف على مر العصور واألزمان وذكـروا              واإليما

:  البخارياإلمام محمد بن إسماعيل      عقدما يدل عليه من نصوص الكتاب والسنة ، وقد          
            ، ١٣ الكهـف  } هـدى  وِزدنَـاهم {:تعـالى  اهللا وقول ، ونقصانه اإليمان زيادة: باب" 
 }اددزيالَِّذ ونُوا ينانًا آم{ :وقال . ٣١ المدثر } ِإيممولْتُ الْيَأكْم لَكُم ٣: المائدة} ِدينَكُم . 

 هعن عنه اهللا رضي مالك بن أنس حديث ساق ثم ، ناقص فهو الكمال من شيئا ترك فإذا
 وزن قلبـه  وفـي  اهللا إال إله ال :قال من النار من يخرج( : ولهق وسلم عليه اهللا صلى

)الحديث...  خير نم شعيرة
) ٥(

.    

                                         
 ٦٤ ، ٦٣اعتقاد أئمة أهل الحديث ص  )    ١(
بيان عدد شعب اإليمان وأفضلها وأدناها :  صحيح مسلم باب٩: برقم ) ١/١٢(أمور اإليمان : صحيح البخاري باب  )    ٢(

 ٣٥: برقم ) ١/٦٣(وفضيلة الحياء وكونه من اإليمان 
  ) .٣٣٢ / ١( نده اإليمان البن م )    ٣(
بيان كون اإليمان :  ، وصحيح مسلم ، باب ١٤٤٧: برقم ) ٢/٥٥٣(فضل الحج المبرور : صحيح البخاري ، باب   )    ٤(

  .٨٣: برقم ) ١/٨٨(باهللا تعالى أفضل األعمال 
أدني أهل الجنـة  : وصحيح ومسلم ، باب     . ٤٤: برقم  ) ١/٢٤(زيادة اإليمان ونقصانه    : صحيح البخاري ، باب      )    ٥(

  .١٩٣: برقم ) ١/١٨٠(منزلة فيها 



 

 )٣٤٩١(

 ويـنقص  بالطاعـة  يزيـد  وعمل وقول اعتقاد:  اإليمان أن على السلف اتفاق حكىقد  و
 كأبي زرعـة وأبـي حـاتم       ؛ العلم أهل من واحد غير بالمعصية

)١(
 والـشافعي  ، 

)٢(
  ، 

والبخاري
)٣(

وقد ذكر الاللكائي من قال بذلك من علماء السلف في كتابه شرح أصول              ، 
هل السنة والجماعة اعتقاد أ

)٤(
.    

 العلمـاء  مـن  رجـل  ألـف  من أكثر لقيت: " وقد نقل الحافظ ابن حجر قول البخاري        
 ،ويـنقص  ويزيـد  وعمـل  قول اإليمان أن في يختلف منهم أحدا رأيت فما ،باألمصار

 الـصحابة  مـن  كثيـر  جمع عن باألسانيد ذلك نقل في والاللكائي حاتم أبي بن وأطنب
 عياض بن فضيل وحكاه ،والتابعين الصحابة من اإلجماع عليه يدور من وكل والتابعين

" والجماعة السنة أهل عن ووكيع
)٥(

 .  
 وعمل قول اإليمان وأن بإجماعهم المعتد األئمة إجماع هذا وعلى: " وقال حافظ حكمي    

 بـاب  من المعاصي بفعل ينقص فألن الذكر عن بالفترة ينقص كان وإذا ،وينقص ويزيد
"ولىأ

)٦(
  .  

  .خلود الكفار في النار وعدم مغفرة ذنوبهم : المسألة الثانية 
وال يدخُلُون الْجنَّـةَ   {: ودل على ذلك قوله      : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       

. والجمل ال يلج فال يدخلونها البتـة       ،   ٤٠:  األعراف   }حتَّى يِلج الْجمُل ِفي سم الِْخياطِ     
وعلى هذا أجمع المسلمون الذين ال يجوز عليهم        . طعي ال يجوز العفو عنهم    وهذا دليل ق  

 " الخطأ أن اهللا سبحانه وتعالى ال يغفر لهم وال ألحد منهم
)٧(.   

} وما هم ِبخَاِرِجين ِمن النَّارِ    {: قوله تعالى    : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       
وهذا قول جماعة أهـل الـسنة ،        .   يخرجون منها  دليل على خلود الكفار فيها وأنهم ال      

                                         
 ) .١٧٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي  )    ١(
 ) .٢/٦٠٠(معارج القبول  )    ٢(
  ) .٤٧ / ١( فتح الباري  )    ٣(
 ) .٤/٨٣٢(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )    ٤(
وقد ثبـت لفـظ   : " قال شيخ اإلسالم ، و) ٢٤٣ _ ٩/٢٣٨(التمهيد البن عبد البر    : ، وانظر ) ١/٤٧(فتح الباري    )    ٥(

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله       ... الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة            
: انظـر    " ٢: سورة األنفـال    }  قُلُوبهم وِإذَا تُِليتْ علَيِهم آياتُه زادتْهم ِإيمانًا       ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللّه وِجلَتْ      {: تعالى  

 ) .٧/٢٢٤(مجموع الفتاوى 
 ) .٣/١٠٠٧(معارج القبول  )    ٦(
 ) .٢/٢٠٦(تفسير القرطبي  )   ٧(



– 

  )٣٤٩٢(

 } وال يدخُلُون الْجنَّةَ حتَّى يِلـج الْجمـُل ِفـي سـم الِْخيـاطِ             {: لهذه اآلية ولقوله تعالى     
 " ٤٠: األعراف 

)١(
.  

  :التعليق 
واتفق عليه سلف األمـة أنهـم   : " ومما يعضد هذا اإلجماع ما حكاه ابن القيم حيث قال        

وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهـا،        : دون في النار؛ وما هم منها بمخرجين      مخل
فمن رد ذلك وكذبه فهو كافر جاحد لما علم باالضطرار أن الرسول صلى اللّـه عليـه                 

" وسلم أخبر به؛ فليس في هذا نظر وال شك
)٢(

.   
مـا أجمـع عليـه    وأنت تعلم أن خلود الكفار م: " ونقل األلوسي عن ابن الجوزي قوله       

المسلمون ال عبرة بالمخالف والقواطع أكثر من أن تحصى وال يقاوم واحدا منها كثيـر               
 "من هذه األخبار

)٣(.   
اتفق المسلمون على أن الكفـار، إذا كـانوا معانـدين          : " وممن حكاه اآلمدي حيث قال      

 " بكفرهم، بأن كفروا بعد ظهور الحق لهم؛ فهم مخلدون فى النار
)٤(

 .  
أجمع المسلمون على أن الكفار مخلدون في النار أبـدا          : " ن حكاه اإليجي حيث قال    ومم

" ال ينقطع عذابهم
)٥(

 .  
ِإن الَِّذين كَفَـروا ِمـن      {: تعالىواألدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ، ومنها قوله           

  . ٦: البينة} ها ُأولَِئك هم شَر الْبِريِةَأهِل الِْكتَاِب والْمشِْرِكين ِفي نَاِر جهنَّم خَاِلِدين ِفي
، فأخرجهم فأدخلهم الجنة     (: وفيه  الطويل حديث شفاعة النبي صلى اهللا عليه وسلم      وفي  

) وجب عليه الخلود: أي . فما يبقى في النار إال من حبسه القرآن 
) ٦(

  .   متفق عليه
          :لدون في النـار قـال تعـالى   كفار مخفهذا الحديث نص قاطع وبرهام ساطع على أن ال   

كُلَّما َأرادوا َأن يخْرجوا    { : وقال تعالى . } كُلَّما نَِضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا غَيرها       { 
   .}ِمنْها ُأِعيدوا ِفيها 

                                         
 ) .٢/٢٠٧(تفسير القرطبي  )   ١(
 ٣٥٦مختصر الصواعق ص  )   ٢(
 ٤٨٥، وجالء العينين في محاكمة األحمدين ص ) ٨/٣٧٩: ( االلوسي تفسير )   ٣(
 ) .٥/١٠٧(أبكار األفكار في أصول الدين  )   ٤(
 )٣/٤٩٧(المواقف )    ٥(
في اإليمـان بـاب     ، وصحيح مسلم٤٤٧٦: برقم ) ٦/١٧(وعلم آدم األسماء : قول اهللا : صحيح البخاري ، باب     )   ٦(

 ١٩٣ رقم أدنى أهل الجنة منزلة فيها



 

 )٣٤٩٣(

م  صلى اهللا عليه وسـل -خطبنا رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        
أال ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة، اللهم قد بلغـت،    ( : فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال      -

.)اللهم فاشهد
) ١(

 .  
  .عدم القول بكفر مرتكب الكبيرة : المسألة الثالثة 

ِإن اللَّه ال يغِْفـر َأن   {: وفي قوله تعالى      : : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       
 ... رد على الخوارج ؛ حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر ، ٤٨:  النساء}يشْرك ِبـهِ  

وأجمع أصحابنا على أنه ال تخليد إال للكافر ، وأن الفاسق مـن أهـل               : قال ابن فورك    
الـة أنـه يخـرج منهـا بـشفاعة       القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عذب بالنار فال مح          

 " ى؛ أو بابتداء رحمة من اهللا تعالالرسول
)٢(

.  
  : التعليق 

ِإن اَهللا الَ يغِْفر َأن يـشْرك  {: قال اهللا تعالى: " ومما يعضد هذا اإلجماع ما حكاه النووي   
 ، وفي هذا داللة لمذهب أهل الحق، وما أجمع عليه السلف أنه ال يخلـد        ٤٨: النساء} ِبِه

)٣(  " في النار أحد مات على التوحيد واهللا أعلم
.   

ل السنة أنهم ال يكفرون أحدا من أهل القبلة بالكبائر كـشرب الخمـر والزنـا     وعقيدة أه 
والسرقة ما لم يستحل هذه الكبيرة ، فهو مؤمن بإيمانـه فاسـق بمعـصيته وكبيرتـه ،            
وحكمه في اآلخرة إذا مات ولم يتب فأمره إلى اهللا إن شاء عفا عنه ، وإن شـاء عذبـه            

  .وأدخله النار ، ومصيره إلى الجنة 
 بمطلـق  القبلـة  أهـل  يكفـرون  ال د أوضح شيخ اإلسالم أن أهل السنة والجماعـة        وق

 قـال  كما المعاصي مع ثابتة اإليمانية األخوة بل،   الخوارج يفعله كما والكبائر المعاصي
فَمن عِفي لَه ِمن َأِخيِه شَيء فَاتِّبـاع ِبـالْمعروِف          {:  القصاص آية في وتعالى سبحانه
  . ١٧٨ : سورة البقرة}ِإلَيِه ِبِإحساٍنوَأداء 

 االسـم  يعطـى  فال بكبيرته فاسق بإيمانه مؤمن أو اإليمان ناقص مؤمن هو:  ويقولون
 االسم مطلق يسلب وال المطلق

)٤(
 .  

وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة واتفق عليه سلف هذه األمة ، ومـن األدلـة                 
  :على ذلك ما يلي

                                         
  .١٧٨: ، رقم الحديث ) ١٠٦/ ١(صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب غلط تحريم القتل ، )    ١(
 )٥/٣٨٦(تفسير القرطبي  )   ٢(
  ) .٥٩ – ٣/٥٨( شرح النووي على صحيح مسلم  )   ٣(
 ) .٣/١٥٢(مجموع الفتاوى : انظر  )   ٤(



– 

  )٣٤٩٤(

 اللّه الَ يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفر ما دون ذَِلك ِلمن يشَاء ومن يـشِْرك                ِإن{: قال تعالى   
   .٤٨ : سورة النساء } ِباللِّه فَقَِد افْتَرى ِإثْما عِظيما

فأخبر تعالى أن الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة اهللا إن شاء غفر لـصاحبها ، وإن      
  .شاء عذبه
 كفـر  من أول هم والخوارج: " ج فإنهم يكفرون بالكبيرة ، قال شيخ اإلسالم         أما الخوار 
،  لـه  ومـا  دمه ويستحلون بدعتهم في خالفهم من ويكفرون بالذنوب يكفرون المسلمين

 والجماعـة  السنة وأهل ،فيها خالفهم من ويكفرون ،بدعة يبتدعون البدع أهل حال وهذه
 " الخلق ويرحمون الحق فيتبعون ،سولهور اهللا ويطيعون والسنة الكتاب يتبعون

)١(
 .   

)ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن      : (وأما استداللهم بحديث    
) ٢(

فالجواب عليه ما    . 
  :ذكره النووي في شرحه لهذا الحديث حيث قال 

 وهـو كامـل     المعاصـي أن معناه ال يفعل هذه      :  قاله المحققون    الذيفالقول الصحيح   " 
 تأولنـاه   وإنمـا .. كماله   ي الشيء ويراد نف   ي تطلق على نف   التي أللفاظا وهذا من    اإليمان

ن زنـى   إ اهللا دخل الجنـة و     إالمن قال ال اله     : (على ما ذكرناه لحديث أبى ذر وغيره        
 والـسارق والقاتـل وغيـرهم مـن         الزاني أهل الحق على أن      إجماعمع  )  وان سرق 

"اإليمان  اؤمنون ناقصوبل هم م، أصحاب الكبائر غير الشرك ال يكفرون بذلك 
)٣(

.   
 ،  ٩:سورة الحجرات } وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن الْمْؤِمِنين اقْتَتَلُوا فََأصِلحوا بينَهما      {:وقال سبحانه 

               }ِإنَّمـا الْمْؤِمنُـون ِإخْـوةٌ فََأصـِلحوا بـين َأخَـويكُم        {: وقال في اآلية التـي بعـدها        
   .١٠ : الحجرات

فسمى اهللا جميع الطائفتين مؤمنين ، وسماهم إخوة مع أنهم اقتتلوا ، وال شك أن إحـدى                 
الطائفتين على حق ، ويلزم منه أن تكون الطائفة األخرى ليست على حق ؛ مـا يعنـي             

 قـال   : قـال   رضي اهللا عنه  مسعود بن عبداهللا عنأنهم ارتكبوا كبيرة ، وذلك لما ثبت        
)كفر وقتاله فسوق المسلم سباب: ( وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول

) ٤(
 .   

                                         
 ) .٣/٢٧٩(مجموع الفتاوى  )   ١(
 ، وصـحيح  ٦٣٩٠:برقم) ٦/٢٤٨٧(ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر :باباري ، كتاب الحدود،       صحيح البخ      )٢(

 ٥٧: رقم ) ١/٧٦(بيان نقص اإليمان بالمعاصي :  في اإليمان، بابمسلم ، 
 ) .٢/٤١ (١٣٩٢ بيروت ، ط الثانية ، –شرح النووي على صحيح مسلم ، دار إحياء التراث العربي  )   ٣(
 ، وصحيح مـسلم ،   ٤٨: برقم  ) ١/٢٧(خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ال يشعر          : البخاري ، باب    صحيح   )   ٤(

 ٦٤: برقم)١/٨١( فسوق وقتاله كفربيان قول النبي صلى اهللا عليه و سلم سباب المسلم: باب 



 

 )٣٤٩٥(

 أن عنـه  اهللا رضـي  الـصامت  بن عبادةومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث       
 بـايعوني  : ( - أصـحابه  مـن  عصابة وحوله - قال سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول
 ببهتان تأتوا الو أوالدكم تقتلوا وال تزنوا وال تسرقوا وال شيئا باهللا تشركوا ال أن على

 ،اهللا علـى  فأجره منكم وفى فمن ،معروف في تعصوا وال وأرجلكم أيديكم بين تفترونه
 شـيئا  ذلك من أصاب ومن ،له كفارة فهو الدنيا في فعوقب شيئا ذلك من أصاب ومن

 ذلك على فبايعناه ) . عاقبه شاء وإن عنه عفا شاء إن اهللا إلى فهو اهللا ستره ثم
)١(

 .  
 مـن  اإليمـان  بمباحـث  يتعلـق  ما متنه في إن: "  في شرحه لهذا الحديث      قال الحافظ 

  : آخرين وجهين
  . األوامر كامتثال اإليمان من المناهي اجتناب أن:  أحدهما
 فـي  مخلـد  أو كـافر  الكبيـرة  مرتكب نإ:  يقول من على الرد تضمن أنه:  وثانيهما

"النار
)٢( .  

هللا أو سب رسوله صلى اهللا عليه وسـلم         من نواقض اإليمان سب ا    : المسألة الرابعة   
  .أو االستهزاء بشيء من دين اهللا 

َأِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنْـتُم     { :  تعالى  يقول :نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       
ِزُئونتَهال يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جـدا          : قال القاضي أبو بكر بن العربي        }تَس
 "  وهو كيفما كان كفر ، فإن الهزل بالكفر كفر ال خالف فيه بين األمةأو هزال ،

)٣(
.  

أجمع عامة أهل العلـم  : وقال ابن المنذر  : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبـي   
 "  على أن من سب النبي صلى اهللا عليه وسلم عليه القتل

)٤(.   
  : التعليق 

  :تعريف نواقض 
إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء،       :  نجد أن النقض يطلق على     بالرجوع إلى معاجم اللغة   

والنقض ضد اإلبرام ونقيضك الذي يخالفك.  فهو بمعنى نكث الشيء، وانتثار العقد
)٥(

.    

                                         
الحدود كفارات : اب  وصحيح مسلم ، ب    . ١٨: برقم  ) ١/١٥(عالمة اإليمان حب األنصار     : صحيح البخاري ، باب      )   ١(

  .١٧٠٩: برقم ) ٣/١٣٣٣(ألهلها 
 ) .١/٦٤(فتح الباري  )   ٢(
 )٨/١٩٧(تفسير القرطبي  )   ٣(
 )٨/٨٢(تفسير القرطبي  )   ٤(
 نقض: ، مادة ) ٧/٢٤٢(لسان العرب البن منظور :  انظر )   ٥(



– 

  )٣٤٩٦(

ونقضت الحبل نقضاً حللت برمه، ومنه ما يقال نقضت ما أبرمـه إذا             "  : يقول الفيومي 
ت، وانتقض الجرح بعد برئه واألمر      أبطلته، وانتقض هو بنفسه، وانتقضت الطهارة بطل      

، وفـي كالمـه      بعد التئامه فسد، وتناقض الكالمان تدافعا كأن كل واحد نقض اآلخـر           
 " تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض

)١(
.  

والَ تَكُونُـواْ   {: منها قوله تبارك وتعالى   . في مواضع  )نقض(: وفي التنزيل جاءت مادة     
  لَهتْ غَزٍة َأنكَاثًاكَالَِّتي نَقَضِد قُوعالَ {: ، وقوله سـبحانه وتعـالى  ٩٢النحل، آية } ا ِمن بو

الَِّذين يوفُون ِبعهِد   {، وقوله سبحانه وتعالى     ٩١النحل، آية   }تَنقُضواْ اَأليمان بعد تَوِكيِدها   
   .٢٠الرعد، آية } اللِّه والَ ِينقُضون الِْميثَاقَ

اعتقادات، أو أقوال أو أفعـال      :  فيمكن القول أن النواقض هي       يالتعريف االصطالح أما  
، ومن ثم فإن تلـك المكفـرات   اعتقادتزيل اإليمان وتقطعه، وإذا كان اإليمان قائماً على        
تنقض اإليمان، بينما سائر المعاصي تنقص اإليمان

)٢(
 .  

ب رسوله كفـر    إن سب اهللا، أو س    " : ومما يعضد هذا اإلجماع ما حكاه ابن تيمية بقوله          
ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحالً له، أو كان ذاهالً                

وقد  . عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء، وسائر أهل السنة القائلين بأن اإليمان قول وعمل            
 قد أجمع المسلمون أن من سب اهللا أو سب رسـوله عليـه الـصالة         : قال ابن راهوية  

مـن   : وقال القاضي أبو يعلـي     . أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بما أنزل اهللا        .. موالسال
 " سب اهللا أو سب رسوله فإنه يكفر، سواء استحل سبه أو لم يستحله

)٣(
 .  

 فقد أخبر تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من            : " قال ابن تيمية  و
ونلعب، وبين أن االستهزاء بآيات اهللا كفـر، وال يكـون         غير اعتقاد له، بل كنا نخوض       

 " هذا إال ممن شرح صدره بهذا الكالم
)٤(

.   
ويقول ابن نجيم    

)٥(
إن من تكلم بكلمة الكفر هازالً، أو العباً كفر عنـد الكـل، وال              " :  

 "اعتبار باعتقاده  
)٦(.   

                                         
  .٧٦٢المصباح المنير ص  )   ١(
 )١/٥٤(والعملية ، للدكتور عبدالعزيز العبداللطيف نواقض اإليمان القولية : انظر  )   ٢(
  ، محيي الدين عبدالحميد٥١٣، ٥١٢الصارم المسلول ص  )   ٣(
 ) .٢٢٠/ ٧(مجموع الفتاوى  )   ٤(
 . هـ١٠٠٥هو عمر بن ابراهيم بن محمد المصري، الحنفي، فقيه، مشارك في بعض العلوم، له مصنفات، توفي سنة  )   ٥(
 ١٣٤/ ٥رايق البحر ال )   ٦(



 

 )٣٤٩٧(

فالـسب  ،  برسوله كفـر    وهذا نص في أن االستهزاء باهللا وآياته و       : "  يقول ابن تيمية  و
  " المقصود بطريق األولى

)١(
.   

فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غيـر              " _ : ويقول أيضاً 
فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفـراً،           ... اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب     

 "بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر 
)٢(

  .  
عالى لم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، بل بين أنهم كفروا بعد                فإن اهللا ت  

  .  إيمانهم بهذا الخوض
وإذا كان االستهزاء باهللا كفراً، سواء استحله أو لم يستحله، فإن السب كفـر مـن بـاب         

فإن نفس سب اهللا تعالى كفر، مع قطع النظر عن اعتقـاد            _ كما ذكر ابن تيمية     _ أولى  
  .م وجوداً وعدماًالتحري

، بل إن السب أعظم وأشنع مـن         هللا تعالى، وإنتهاكاً لحرمته   اً  السب تنقص في   كذلك فإن 
   .مجرد الكفر  

 السب إفراط في العداوة، وإبالغ في المحادة، مـصدره شـدة سـفه الكـافر،                وذلك أن 
.  وحرصه على فساد الدين وإضرار أهله

)٣(
  

  السحر والعين : المسألة الخامسة 
  .حقيقة السحر : ال أو

 له حق وحقيقة ، فهـو   السحرفدل على أن   : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       
 والعقـد  وعلى هذا أهل الحل. مقطوع به بإخبار اهللا تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه 

."ق، وال عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحالذين ينعقد بهم اإلجماع
)٤(

  
  : التعليق 

قبل الشروع في التعليق على نص اإلجماع الذي نقله القرطبي يحسن بنا أن نمهـد لهـا         
  .الموضوع بتعريف السحر 

                                         
 .٣١الصارم المسلول ص  )   ١(
 .بتصرف ) ٢٧٣، ٢٢٠/ ٧(مجموع الفتاوى  )   ٢(
 ٣٦٩ ، ٥٦٤ ، ٥٢٤ ، ٥١٧الصارم المسلول ص : انظر  )   ٣(
 )٢/٤٦(تفسير القرطبي  )   ٤(



– 

  )٣٤٩٨(

  : تعريف السحر 
  .وهو كل ما لطف مْأخذه ، ودق  : التعريف اللغوي
صـل   وَأ. عمٌل تُقُرب فـيه إلـى الشيطان وبمعونة منـه         : السحر  : " قال ابن منظور    

صرف الشيء عن حقـيقته إلـى غيره ، فكأن الساحر لــما رأى الباطـل              : السحر  
فـي صورة الـحق وخيل الشيء علـى غير حقـيقته قد سحر الشيء عن وجهـه أي         

" صرفه 
)١(

.   
ومنه ما يكون كالما يحفظ ، ورقى من أسـماء اهللا تعـالى   : " وقال القرطبي   

)٢(
 ، وقـد  

" ، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك يكون من عهود الشياطين 
(٣)

.   
   :تعريف السحر في الشرع

هو عبارة عن عقد يعقدها الساحر أو الساحرة يسحرون بها في حال تقـربهم              : والسحر  
سورة الفلق ،   } وِمن شَر النَّفَّاثَاِت ِفي الْعقَدِ    {: للشياطين ، وهذا هو معنى قول اهللا تعالى         

  ٤: اآلية 
"  وذلك أنهن كن ينفثن في عقد الخيوط حين يسحرن بها  : " قال الشوكاني

(٤)
.   

الساحرات الالئي ينفثن في عقـد الخـيط   : يعني   ) النَّفَّاثَاِت ِفي الْعقَدِ  : " (قال القرطبي   
  .حين يرقين عليها 

" إنما أريد به السحر المضر باألرواح : النفث في العقد : وقال 
(٥)

.   
 ، حيث    رد على من أنكر السحر كالمعتزلة وغيرهم       ه القرطبي في هذا النص الذي حكا    و

يرى أهل السنة أنه يوجد سحر وسحرة ، وأن السحر كائن ، وأن الـسحرة ال يملكـون            
   .ضرا وال نفعا إال بإذن اهللا

في بيـان   ( : وقد عقد اإلمام الحافظ إسماعيل التيمي األصبهاني في كتاب الحجة فصال            
 النَّـاس  يعلِّمون كَفَرواْ الشَّياِطين ولَـِكن: (استدل بقوله تعالى     و ) أن السحر له حقيقة   

رحــس ــة ) ال ــه وق، ١٠٢: ســورة البقــرة ، اآلي ــاءوا : (ول جٍر وــِسح ــيٍم ِب                )عِظ
 ١١٦: األعراف 

)٦(
.   

                                         
  )١٢٢( مختار الصحاح ، نفس المادة ، ص : سحر ، وانظر : ، مادة ) ٤/٣٤٨( لسان العرب  )    ١(
 .وهذا تمويه من الساحر ليخدع الناس ، وإال فالرقى بأسماء اهللا ليست سحرا ، وإنما هي من الرقى الشرعية )     ٢(
  ) .١/١٤٨( تفسير ابن كثير : ، وانظر  ) ٢/٤٤( الجامع ألحكام القرآن  )    ٣(
  ) .٥/٥٢٠( فتح القدير  )    ٤(
  ) .٢٥٨ ، ٢٠/٢٥٧(الجامع ألحكام القرآن  )    ٥(
  )٥١٩ / ١( الحجة  )   ٦(



 

 )٣٤٩٩(

ون أن   ويـشهد  " :في حكايته لعقيدة السلف أصحاب الحديث       أبو عثمان الصابوني    وقال  
وما { :إال بإذن اهللا ، قال اهللا عز وجل       في الدنيا سحرا وسحرة إال أنهم ال يضرون أحدا          

" ١٠٢: سورة البقرة ، اآلية  }  هم ِبضارين ِبِه ِمن َأحٍد ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه
) ١(

 .   
  .العين : ثانيا 

وأنها تقتل كما قال النبـي      أن العين حق ،      : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       
صلى اهللا عليه وسلم ؛ وهذا قول علماء األمة ، ومذهب أهـل الـسنة ؛ وقـد أنكرتـه                    
طوائف من المبتدعة ، وهم محجوجون بالسنة وإجماع علماء هذه األمة ، وبما يـشاهد               

 " من ذلك في الوجود
)٢(

 . 
  :التعليق 

م أبي أحمد بـن الحـسين الـشافعي    ومما يعضد هذا اإلجماع ما نقله ابن القيم عن اإلما      
الذي يجب على العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهره وباطنـه       : " المعروف بابن الحداد قوله     

اعتماده ما دل عليه كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله وإجماع الـصدر األول مـن علمـاء                 
...  أحـد وذلك أن يعتقد العبد ويقر ويعترف بقلبه ولسانه أن اهللا واحد            ،  السلف وأئمتهم   

ومعجزات األنبياء حق والعين حق والسحر له حقيقة وتأثير في األجسام ومسألة منكـر              
الخ ... ونكير حق 

)٣(
 .  

" مشوب بحسد يحصل للمنظور منه ضررنظر باستحسان: والعين: "يقول ابن حجر
)٤(

.  
العـين   : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال      

 ) قح
)٥(

.  
العـين  : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        

) وإذا استغسلتم فاغسلوا ، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين ، حق 
)٦(

.  
وال تقـع إال علـى      ،  ومعناه أن األشـياء كلهـا بقـدر اللّـه تعـالى             : " قال النووى   

فال يقع ضـرر العـين وال غيـره مـن           ،  بق بها علمه    حسب ما قدرها اللّه تعالى وس     

                                         
 ٩٦عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  )   ١(
 )٩/٢٢٦(تفسير القرطبي  )   ٢(
 ١٠٣ ، ١٠٢اجتماع الجيوش اإلسالمية ص  )   ٣(
 ) .٢٠٠/ ١٠(فتح البارى  )   ٤(
 ) .١٧١٩/ ٤ (الطب والمرض والرقى : ، ومسلم في السالم ، باب ) ١٣٢/ ٧(العين حق : رواه البخاري باب  )   ٥(
 ) .١٧١٩/ ٤( الطب والمرض والرقى : رواه مسلم في السالم ، باب  )   ٦(



– 

  )٣٥٠٠(

وأنهـا قويـة    ،  وفيـه صـحة أمـر العـين         ،  الخير والشر إال بقـدر اللّـه تعـالى          
"الضرر

)١( .  
 أو  -أمرني رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسـلم          :  قالت   - رضي اهللا عنها     -عن عائشة   

 أن يسترقى من العين -أمر 
(٢)
.   
واللّـه مـا رأيـت    :   رأى سهل بن حنيف يغتسل، فقالوروى مالك أن عامر بن ربيعة 

فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم  ، فلبط سهل   : قال.  كاليوم وال جلد مخبأة عذراء    
، فغسل لـه    )؟ أال بركت، اغتسل له     عالم يقتل أحدكم أخاه   (:  عامرا، فتغيظ عليه وقال   

، ثم صـب      قدح في إزاره   عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخله       
عليه، فراح مع الناس 

)٣( .  
 أن النبي  صلى اهللا عليه وسلم رأى في بيتها جارية            - رضي اهللا عنها     -وعن أم سلمة    

في وجهها سفعة
)٤(

استرقوا لها ؟ فإن بها النظرة: (  فقال 
)٥(

 ( 
)٦(

.  
عن عمران بن حصين
 

ال رقية إال من عين أو حمة: (  رضي اهللا عنه 
 

( 
(٧)
.  

وأنكره ،  العين حق   : أخذ جماهير العلماء بظاهر هذه األحاديث وقالوا        : " قال المازرى   
وال ،  نفـسه  فيطوائف من المبتدعة، والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس مخالفا  

إذا أخبـر الـشرع   ، فإنه من مجوزات العقـول  ،  يؤدى إلى قلب حقيقة وال إفساد دليل        
وهل من فرق بين تكذيبهم بهـذا وتكـذيبهم         ،  وال يجوز تكذيبه    ،  بوقوعه وجب اعتقاده    

 " .  مما يخبر به من أمور اآلخرة
)٨(    

                                         
  ) .١٧٤/ ١٤( شرح النووى على صحيح مسلم  )   ١(
 )٤/١٧٢٥) (٢١٩٥(ومسلم ) ٤/٤٣) (٥٧٣٨(رقية العين : رواه البخاري في الطب ، باب  )    ٢(
 ).٣١٩/ ٤بشرح الزرقانى (رواه مالك في الموطأ  )   ٣(
هو مرض يسمى داء الثعلب يسقط الشعر ، وقد         : بسكون العين ، قروح تخرج على رأس الصبي ، ويقال           : السفعة   )    ٤(

هي لون يخالف لون الوجه وهو األقرب ألن جميع المعـاني          : سواد ، وقال ابن قتيبة      : فسرها فى الحديث بالصفرة ، وقيل       
، وفتح  ) ١٤/١٨٥(، و شرح النووي على صحيح مسلم        ) ٢/٣٦٨( النهاية  : ظر  أخذة من الشيطان ، ان    : ترجع إليه ، وقيل     

 ) .١٠/٢٠٢(الباري 
أنه أعم من ذلك ، وأنها أصيبت بالعين ،         : عين من نظر الجن ، وقيل من اإلنس ، واألولى           : قيل  : المراد بالنظرة    )    ٥(

 ) .١٠/٢٠٢(فتح الباري : انظر 
 ) .٤/١٧٢٥) ( ٢١٩٧(ومسلم ) ٤/٤٣) (٥٧٣٩(رقية العين : ، باب رواه البخاري في الطب  )    ٦(
 ) .١/١٩٩) (٢٢٠(ومسلم ) ٣/١٨٣) (٤٤٣٩(مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم  : رواه البخاري في المغازي ،باب )    ٧(
  ) .١٧١/ ١٤( شرح النووى على صحيح مسلم  )   ٨(



 

 )٣٥٠١(

 إال بإذن اهللا، وقد فسر بهـا قولـه          لعينوفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ، وال تأثير ل         
  ، ٥١: القلـم } ا سِمعوا الذِّكْر  وِإن يكَاد الَِّذين كَفَروا لَيزِلقُونَك ِبَأبصاِرِهم لَم      {: عز وجل 

عن كثير من السلف رضي اهللا عنهم 
)١(

 .  
  إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان : المسألة السادسة 

أجمع أهل العلم على أن من أكـره علـى     : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       
 " به مطمئن باإليمانالكفر حتى خشي على نفسه القتل ، أنه ال إثم عليه إن كفر وقل

)٢(
 . 

أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر          : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       
)٣(  " .فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند اهللا ممن اختار الرخصة

  
ووافق المشركين بلفظه مكرها ، وقلبه يأبى ما        ،   استثناء ممن كفر بلسانه      هذا : التعليق
  .هو مطمئن باإليمان باهللا يقول، و

 حتى قاربهم في بعـض مـا       ويدل على ذلك قصة عمار بن ياسر حين عذبه المشركون         
: أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم           

إن عـادوا  (: مطمئنا باإليمان قال النبي صلى اهللا عليـه وسـلم   :  قال )؟كيف تجد قلبك  (
)فعد

)٤(
.    

 اإلثبـات  ألن االستثناء مـن      ،وأما من أكره على ذلك فهو معذور باآلية       : " قال الحافظ   
"  فيقتضي أن ال يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد،نفي

)٥(
 .  

إن اهللا قد تجاوز لي عن أمتي       (: ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى اهللا عليه وسلم           
)٦(  .)الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

  
 ) وقلبـه مطمـئن باإليمـان      إال من أكره  : ( في قوله     رضي اهللا عنهما   بن عباس اعن  و

، وأما مـن أكـره بلـسانه    ،  فعليه غضب من اهللا   إيمانهأخبر اهللا أن من كفر بعد       : قال

                                         
 ١١٠أعالم السنة المنشورة ص : انظر  )   ١(
 )١٠/١٨٢(تفسير القرطبي   )  ٢(
 )١٠/١٨٨(تفسير القرطبي  )   ٣(
 )١٢/٣١٢(فتح الباري : انظر . وهو مرسل ورجاله ثقات : قال الحافظ ). ١٢٢/ ١٤(تفسير الطبري  )   ٤(
 ) .١٢/٣١٢(فتح الباري  )   ٥(
صحيح : قال األلباني ) . ٧/٣٥٦(والبيهقي في سننه ) . ٣/١٩٩(طالق المكره والناسي ،  : رواه ابن ماجه ، باب       )   ٦(
 ١٧٣١: صحيح الجامع برقم : انظر . 



– 

  )٣٥٠٢(

 يأخذ العباد بمـا     إنماأن اهللا   ؛  وخالفه قلبه باإليمان لينجو بذلك من عدوه فال حرج عليه           
بهم عقدت عليه قلو

)١(
 .  
كأنـه  )  فعليهم غـضب : (وعلى هذا فاالستثناء مقدم من قوله "  :قال الحافظ ابن حجر    

ألن الكفر يكون بالقول والفعـل مـن غيـر        ،  فعليهم غضب من اهللا إال من أكره        : قيل  
 " فاستثنى األول وهو المكره، وقد يكون باعتقاد، اعتقاد 

)٢(
.  

  الصحابة: المطلب الثاني 
  .فضل الصحابة على وجه العموم : ولى المسألة األ

فالصحابة كلهم عدول ، أوليـاء اهللا       : لت   ق : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       
هذا مذهب أهل السنة ، والـذي       . تعالى وأصفياؤه ، وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله        

 أن حـال    وقد ذهبت شـرذمة ال مبـاالة بهـم إلـى          . عليه الجماعة من أئمة هذه األمة     
  " الصحابة كحال غيرهم ، فيلزم البحث عن عدالتهم

)٣(
 . 

والَّـِذين تَبـوُأوا الـدار      {: قوله تعـالى     : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       
  ِلِهمقَب ِمن اناِأليمال خالف أن الذين تبوؤوا الدار هـم األنـصار الـذين اسـتوطنوا       } و

 "إليهاالمدينة قبل المهاجرين 
)٤(

 .  
   : التعليق

  :يحسن بنا في بداية هذا المبحث أن نعرف بالصحابة 
  :تعريف الصحابة وبيان فضلهم 

 ساعة ولو رآه أو وسلم عليه اهللا صلى النبي صحب نجمع صحابي، وهو م   : الصحابة  
وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب من فهو نهار من

)٥(
.   

لى بيان فضلهم ، وأن اهللا تعـالى قـد رضـي          وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة ع     
  :عنهم ، وأن محبتهم من اإليمان ، ومن ذلك ما يلي 

محمد رسوُل اللَِّه والَِّذين معه َأِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينَهم تَـراهم    {: قال اهللا تعالى    
ِه وِرضوانًا ِسيماهم ِفي وجوِهِهم من َأثَِر السجوِد ذَِلك         ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضلًا من اللَّ     

مثَلُهم ِفي التَّوراِة ومثَلُهم ِفي الِْإنِجيِل كَزرٍع َأخْرج شَطَْأه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى             
                                         

 )١٧/٣٠٥(أخرجه الطبري في تفسيره  )   ١(
 )١٢/٣١٣(الفتح  )   ٢(
 )١٦/٢٩٩(تفسير القرطبي  )   ٣(
 )١٨/٢٠(تفسير القرطبي  )   ٤(
 ).٧/٥(فتح الباري  )   ٥(



 

 )٣٥٠٣(

     الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يم         ساِت ِمـنْهاِلحِملُوا الصعنُوا وآم الَِّذين اللَّه دعو 
  ٢٩ : سورة الفتح} مغِْفرةً وَأجرا عِظيما

والساِبقُون اَألولُون ِمن الْمهاِجِرين واَألنصاِر والَِّذين اتَّبعوهم ِبِإحـساٍن         { : وقال تعالى 
   و منْهع اللّه ِضيا            رـدا َأبِفيه خَاِلِدين ارا اَألنْهتَهِري تَحنَّاٍت تَجج ملَه دَأعو نْهواْ عضر
ِظيمالْع زالْفَو ١٠٠ : سورة التوبة} ذَِلك  

 خيـر (:  قـال  سلم و عليه اهللا صلى النبي عن عنه اهللا رضيبن مسعود    اهللا عبدوعن  
 أحـدهم  شـهادة  تسبق أقوام يجيء ثم لونهمي الذين ثم يلونهم الذين ثم قرني الناس
)شهادته ويمينه يمينه

)١(
  .   

  فضل الخلفاء الراشدين : المسألة الثانية 
: فقال أبو منـصور البغـدادي التميمـي          : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       

، رةم الستة الباقون إلى تمام العـش أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء األربعة ، ث  
 " ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية

)٢(
.  

فإن اإلجماع قد انعقد على إمامة أبي بكـر          : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       
 . " وعثمان وليسوا من بني هاشم

)٣(
  

وقـد جـاء فـي الـسنة أحاديـث        : قلت   : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       
، يدل ظاهرها على أنه الخليفة بعده ، وقد انعقد اإلجماع على ذلك ولـم يبـق                 صحيحة

والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء األمة ويجب أن تـؤمن        .. .منهم مخالف 
وال مباالة بأقوال أهل الشيع وال      . به القلوب واألفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة       

ثم بعـد   . رب رقبته ، وبين مبتدع مفسق ال تقبل كلمته        أهل البدع ، فإنهم بين مكفر تض      
)٤(  " .الصديق عمر الفاروق ، ثم بعده عثمان

  
  : التعليق 

 ثـم  عمـر  ثم بكر أبا ويقدمونيعتقد أهل السنة أن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون ،          
   .عليهم اهللا رضوان عليا ثم عثمان

                                         
 ، وصـحيح  ٢٥٠٨: برقم ) ٢/٩٣٨ (د على شهادة جور إذا أشهدال يشه : ، كتاب الشهادات ، باب    صحيح البخاري    )   ١(

 ٢٥٣٣: برقم ) ٤/١٩٦٢ (فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: بابمسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، 
 )٨/٢٣٦(تفسير القرطبي  )   ٢(
 )١/٢٧١(تفسير القرطبي  )   ٣(
 )٨/١٤٨(تفسير القرطبي  )   ٤(



– 

  )٣٥٠٤(

 بين نخير كنا( :  قال عنهما اهللا يرض عمر ابن ديثلما ثبت في صحيح البخاري من ح      
 عثمـان  ثم الخطاب بن عمر ثم بكر أبا فنخير وسلم عليه اهللا صلى النبي زمن الناس

)عفان بن
)١(

.   
 على عنه اهللا رضي عليا قدموا الذين الضالل أهل على بليغ رد فيه الجليل الحديث فهذا

 بعد األمة هذه خير أن الجماعةو السنة أهل الحديث أهل عليه الذي الحق بل ، الشيخين
 ثم الفاروق عمر ثم عنه اهللا رضي بكر أبو الصديق هو وسلم عليه اهللا صلى نبيها

  . الخالفة في ترتيبهم على ، أجمعين عنهم اهللا رضي علي ثم النورين ذو عثمان
   .ولهمق عن عدل من ضل وقد ، عنه يعدلون وال عتقدونه ،ي الذي وهو،  قولهم هو هذا

 كان فلو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي زمن في الترتيب بهذا يخيرون كانوا حابةوالص
  . سكت وال وافقهم وال عليه أقرهم لما باطال

 أبو الحافظ وبسطه هذا قرر وقد،  المهديون الراشدون الخلفاء أنهم كما يقر أهل السنة
 اهللا رسول بعد نهع اهللا رضي بكر أبي خالفة ويثبتون " : قال حيث اإلسماعيلي بكر

 عنه اهللا رضي بكر أبي بعد عمر خالفة ثم ، إياه الصحابة باختيار وسلم عليه اهللا صلى
 وسائر الشورى أهل باجتماع عنه اهللا رضي عثمان خالفة ثم ، إياه بكر أبي باستخالف
 بيعة عن عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي خالفة ثم ، عمر أمر عن عليه المسلمين

 الصحابة سائر من تبعهما ومن حنيف بن وسهل ياسر بن عمار البدريين نم بايع من
 " فضله سابقة مع

)٢(
.  

  .فضل أبي بكر الصديق : المسألة الثالثة 
ال خالف أن أول السابقين من المهـاجرين        : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       

 . " أبوبكر الصديق
)٣(

  
في هذه اآلية دليل على خالفة أبـي بكـر           : "بي  نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرط     

رضي اهللا عنه ؛ وذلك أن اهللا تعالى لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ باألعلى مـنهم                
وأجمع المسلمون على تسمية    . وهم النبيون ، ثم ثنى بالصديقين ولم يجعل بينهما واسطة         

سمية محمد عليـه الـسالم   أبى بكر الصديق رضي اهللا عنه صديقا ، كما أجمعوا على ت         

                                         
  .٣٤٥٥: برقم ) ٣/١٣٣٧(ي باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى اهللا عليه و سلم صحيح البخار )   ١(
 ٧٢ ، ٧١اعتقاد أئمة أهل الحديث ص )   ٢(
 )٨/٢٣٧(تفسير القرطبي  )   ٣(



 

 )٣٥٠٥(

رسوال ، وإذا ثبت هذا وصح أنه الصديق وأنه ثاني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لـم        
 . " واهللا أعلم. يجز أن يتقدم بعده أحد

)١(
   

  : التعليق 
أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ، وقـد            : بيان فضل أبي بكر الصديق    

دل على هذا الفضل ما نزل فيه من آيات وما ورد في فضله من أحاديث وآثار ، وقـد                   
  .أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة 

اثْنَيِن ِإذْ هما ِفي    ِإالَّ تَنصروه فَقَد نَصره اللّه ِإذْ َأخْرجه الَِّذين كَفَرواْ ثَاِني           {: قال تعالى   
                نُوٍد لَّـمِبج هدَأيِه ولَيع ِكينَتَهس َل اللّهنَا فََأنزعم اللّه ِإن نزاِحِبِه الَ تَحقُوُل ِلصالْغَاِر ِإذْ ي

سورة  }لّه عِزيز حِكيم  تَروها وجعَل كَِلمةَ الَِّذين كَفَرواْ السفْلَى وكَِلمةُ اللِّه ِهي الْعلْيا وال          
   .٤٠ : التوبة

ـ  بكـر  ألبـي  حصلت التي الفضيلة أن ريب ال: " قال شيخ اإلسالم      لـم  الهجـرة  يف
 األفـضلية  هـذه  فتكـون   ، واإلجمـاع  الـسنة  و بالكتـاب  الصحابة من لغيره تحصل
         هــو فيكــون الــصحابة مــن غيــرهم و علــي و وعثمــان عمــر دون لــه ثابتــة
 " اإلمام

)٢(
 .  

 اهللا صلى للنبي قلت  : قال عنه اهللا رضي بكر أبي وقد ثبت في الصحيحين من حديث      
 أبـا  يا ظنك ما(: فقال ألبصرنا قدميه تحت نظر أحدهم أن لو الغار في وأنا سلم و عليه
)ثالثهما اهللا باثنين بكر

) ٣(
.   

 في وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خرج : قال  رضي اهللا عنهماعباس ابن عنو
 ثم عليه وأثنى اهللا فحمد ،المنبر على فقعد ،بخرقة رأسه عاصبا فيه مات الذي مرضه

 ،قحافة أبي بن بكر أبي من وماله نفسه في علي أمن أحد الناس من ليس إنه ( :قال
 ... أفضل اإلسالم خلة ولكن ،خليال بكر أبا التخذت خليال الناس من متخذا كنت ولو

) الحديث
)٤(.   

                                         
 )٥/٢٧٣(تفسير القرطبي  )   ١(
 ) .٧/١٢١(منهاج السنة  )   ٢(
 ، وصحيح مسلم كتاب ٣٤٥٣: برقم ) ٣/١٣٣٧(وفضلهم مناقب المهاجرين : صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب  )   ٣(

  .٢٣٨١: برقم ) ٤/١٨٥٤(من فضائل أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه : فضائل الصحابة ، باب 
 ، وصحيح مسلم ، كتـاب     ٤٥٥: برقم  ) ١/١٧٨(الخوخة والممر في المسجد     : صحيح البخاري في المساجد ، باب        )   ٤(

  .٢٣٨٢: برقم ) ٤/١٨٥٤(ضائل أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه من ف: فضائل الصحابة ، باب 



– 

  )٣٥٠٦(

  .اإلمامة : لثالث المطلب ا
أن يكون عدال ،     : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي في ذكره لشروط اإلمامة           

ألنه ال خالف بين األمة أنه ال يجوز أن تعقد اإلمامة لفاسق ، ويجـب أن يكـون مـن               
)١(  ) " .أئمتكم شفعاؤكم فانظروا( : أفضلهم في العلم ، لقوله عليه السالم 

  
والـشورى مـن قواعـد      : قال ابن عطية     : "لذي حكاه اإلمام القرطبي     نص اإلجماع ا  

هـذا مـا ال     . الشريعة وعزائم األحكام ؛ من ال يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب           
 " . ٣٨: الشورى }وَأمرهم شُورى بينَهم{: وقد مدح اهللا المؤمنين بقوله . خالف فيه

)٢(
 

  :تمهيد 
  .ذا المطلب أن نعرف باإلمامة يحسن بنا في بداية ه

  : تعريف اإلمامة 
تقـدمهم ، وهـي   : أمهـم وأم بهـم   : ( تقول ) أم ( اإلمامة في اللغة مصدر من الفعل   

)كل ما ائتم به من رئيس أو غيره : اإلمامة ، واإلمام 
) ٣(

 .  
أو كـانوا   اإلمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم           : ( ويقول ابن منظور    

)لهأئمة ، وإمام كل شيء قيمه والمصلح : والجمع .. ضالين 
) ٤(

 .  
 فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات ولعل تعريف ابن خلدون هـو      التعريف االصطالحي أما  

هي حمل الكافـة علـى مقتـضى النظـر      "  : حيث قال    - في نظر الباحث     -أرجحها  
اجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجـع كلهـا   الشرعي في مصالحهم األخروية والدنيوية الر 

عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح اآلخرة ، فهي في الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع              
" في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

)٥(
 .  

في القرآن الكريم بصيغة اإلفراد في عدة مواضع منها قوله          ) اإلمام  ( هذا وقد ورد لفظ     
قَاَل ِإنِّي جاِعلُـك ِللنَّـاِس   { :  عليه وعلى نبينا الصالة والسالم تعالى حكاية عن إبراهيم 

          ِدي الظَّاِلِمينهنَاُل عِتي قَاَل الَ ييِمن ذُراماً قَاَل وأنـي  : ( والمعنى .  ١٢٤: البقرة } ِإم
) مصيرك للناس إماما يؤتم به ، ويقتدى به 

)٦(
.   

                                         
 )١/٢٧٠(تفسير القرطبي  )   ١(
 )٤/٢٤٩(تفسير القرطبي  )   ٢(
 بيروت: دار الجيل . ن ) . ٤/٧٨(مجد الدين محمد بن يعقوب : القاموس المحيط للفيروز آبادي  )   ٣(
 )أمم ( مادة ) ١٢/٢٤( مكرم جمال الدين محمد بن: لسان العرب البن منظور  )   ٤(
 .مكة . دار الباز للنشر والتوزيع . ن . هـ ١٣٩٨الرابعة .ط ) .١٩٠ص (المقدمة للعالمة ابن خلدون  )   ٥(
 ) .١/٥٢٩(لمحمد بن جرير الطبري ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري المسمى  )   ٦(



 

 )٣٥٠٧(

ـ                  } واجعلْنَـا ِللْمتَِّقـين ِإمامـاً     {: ن دعـاء المـؤمنين    كما ورد في قوله تعالى حكاية ع
أئمـة نقتـدي بمـن      : ( قال البخاري ) أئمة يقتدي بنا من بعدنا      : (  أي    ، ٧٤: الفرقان  

)قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا 
) ١(

 .  
وقد أجمـع العلمـاء علـى أن    : " بقوله  ابن عبد البر ومما يعضد هذا اإلجماع ما حكاه     

يكون أفـضل أهـِل وقتـه حـاالً،         فيه هذه الخالل السوء وأن       تكوناإلمام يجب أن لَا     
 " وأكملهم ِخصاالً

)٢(
  .الكذب والبخل والجبن : يقصد بخالل السوء . 

وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين صدر من حنين واجتمع عليه الناس حتى                
أتخافون أن ال أقسم    ردوا على ردائي     (:دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه فقال           

ثـم ال  ، أن لي بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم      فواهللا لو بينكم ما أفاء اهللا عليكم      
 ) تلقوني بخيال وال جبانا وال كذوبا

)٣(
 .  

شروط اإلمامة أن يكون اإلمام مكلَّفاً، مسلماً، عـدالً، حـراً، ذكـراً،             : " وقال النووي   
 " هداً، شُجاعاً، ذا رأي وكفايٍة، سميعاً بصيراً، ناطقاً قُرشياًعالماً، مجت

)٤(
 .  

 " ال تنعِقد اإلمامة لفاسٍق ابتداء" :  وقال القاضي عياض
)٥(.   

وهذا كما ترى في تحريم إمامة الفاسق، وال أعلم أحداً مـن الفقهـاء    : " قال ابن الوزير    
، وكل من طـالع كتـبهم الكبـار ِبحـسِن     جوز الرضا بها، وال رخَّص في االختيار لها  

وأما بيان موضع الخالف، فاعلم أن الفقهاء إنما         ... معرفٍة وذكاٍء وإنصاٍف، عرف ذلك    
  :تكلموا في موضعين

إذا تغلَّب الظالم، وغلب على الظن أن اإلنكار يؤدي إلـى           : قال الفقهاء   : الموضع األول 
حلَّ اإلنكار عليه، فلهذا منعوا مـن الخُـروج علـى    منكر أكبر ِمن الذي ُأنِكر عليه، لم ي 

 ...... " كثيٍر من الظلمة ألجل ذلك
)٦(

 .  
  : األدلة على اشتراط هذا الشرط ما يلي ومن

                                         
 )٦/٢٦٥٤ (- صلى اهللا عليه وسلم -اإلقتداء بسنن الرسول :  ، باب االعتصام: كتاب : صحيح البخاري  )   ١(
 )٣٩/ ٢٠( التمهيد   )   ٢(
 ٧٨٨١ ، وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم ٦٤٨٢: برقم ) ٦/١٧٧(رواه النسائي في كتاب الهبة  )   ٣(
 )١٠/٤٢(روضة الطالبين  )   ٤(
 ) .١٢/٢٢٩(شرح النووي على صحيح مسلم  )   ٥(
 ) .٨/١٦٤(العواصم والقواصم  )   ٦(



– 

  )٣٥٠٨(

 قَاَل ِإنِّي جاِعلُك ِللنَّاِس     {: ما ورد في قصة إبراهيم عليه السالم حينما قال له ربه             - ١
أنـه  : ( عن مجاهد   ١٢٤: البقرة   }  ال ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين    ِإماماً قَاَل وِمن ذُريِتي قَالَ    

... ) أراد أن الظالم ال يكون إماما 
)١(

   
 احتج الجمهور على أن الفاسق ال يصلح أن تعقد لـه اإلمامـة              ": وقال الفخر الرازي    

 " ١٢٤:  البقرة }ال ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين{بهذه اآلية 
)٢(.   

 } ...يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإن جاءكُم فَاِسـقٌ ِبنَبـٍأ فَتَبينُـوا           { : منها قوله تعالى     و - ٢
وال ( فاهللا سبحانه وتعالى أمر في هذه اآلية بالتبين عند قـول الفاسـق          . ٦: الحجرات  

 يجوز أن يكون الحاكم مما ال يقبل قوله ويجب التبين عنـد حكمـه ، وألن الفاسـق ال                  
 )يجوز أن يكون شاهدا فألن ال يكون قاضيا أولى 

)٣(
 .  

كما يدل على ذلك أن الفسق مدعاة للتساهل في تطبيق أحكام الشريعة وإقامة الدين               - ٣
يقع منـه التـساهل فـي     ، فلو كان فسقه بشرب خمر مثالً فالمتصور عقالً أنه ال بد أن  

أن األخيار العدول في األمة كثيـر       شأن الخمر وشاربها ، وهكذا في سائر األحكام كما          
 والحمد هللا فما الداعي لتولية الفاسق ؟

)٤(
.   

هذا ومما ينبغي التنبيه له أن اشتراط العدالة هو في حالة االختيار والعهد فقط ، أما فـي      
  :حالة التغلب فال يشترط ، واألدلة على ذلك كثيرة جدا منها 

 -قـال رسـول اهللا   :  قالت- عليه وسلم    صلى اهللا  -ما روته أم سلمة زوج النبي        - ١
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمـن كـره            ( : -صلى اهللا عليه وسلم     

أال نقـاتلهم؟    : ، قالوا يا رسول اهللا    ) فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع         
 ) ال ما صلوا: ( قال

)٥(
.   

 عدم جـواز الخـروج   ) ال ما صلوا (: سلم إن في قوله صلى اهللا عليه و   : قال النووي   
. على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيًئا من قواعد اإلسالم 

)٦(
 .  

                                         
 ) .١/٦٩(أحكام القرآن للجصاص  )   ١(
 .مؤسسة المطبوعات اإلسالمية القاهرة . ط ) ٤/٤٦(التفسير الكبير للفخر الرازي  )   ٢(
 ) .١١/٣٨٢(المغني والشرح الكبير  )   ٣(
 )١/٢٣٤(اإلمامة العظمى للدميجي : انظر  )   ٤(
، ورواه ) ٣/١٤٨٠ (١٨٥٤وجوب اإلنكار على األمراء فيما يخـالف الـشرع ، ح  : باب .  اإلمارة :رواه مسلم ك   )   ٥(

) ١٣/١٠٦، (قتل الخوارج : باب . السنة : بتحقيق شاكر ، وأبو داود في ) ٤/٥٢٩) (٧٨(رقم : باب  . الفتن  : الترمذي في   
 .بة بألفاظ متقار) ٦/٢٩٥(عون المعبود ، وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده 

 ) .١٢/٢٤٣(صحيح مسلم بشرح النووي  )   ٦(



 

 )٣٥٠٩(

: ومنها ما رواه البخاري وغيره عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعالى عنه قال                 - ٢
ة  إنكم سترون بعدي أثـر      ( :- صلى اهللا عليه وسلم      -قال لنا رسول اهللا     

)١(
 وأمـورا  

أدوا إليهم حقهـم وسـلوا اهللا        (: فما تأمرنا يا رسول اهللا ؟ قال        :  ، قالوا    ) تنكرونها
  ) حقكم

)٢(
.  

إلى غير ذلك من األحاديث الكثيرة في هذا الموضوع ولـذلك كـان مـذهب الـسلف                 
 رضوان اهللا عليهم الصالة والجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا ، ألن هذا من طاعـة                

وهذا ما أدى بـأبي يعلـى أن   . اهللا ، فهم يطاعون في طاعة اهللا ويعصون في معصيته           
وقد روي عن اإلمام أحمد ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفـضل             : ( يقول  

ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميـر        : ( فقال في رواية عبدوس بن مالك       
هللا واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماما عليه برا كـان أو  المؤمنين ال يحل ألحد يؤمن با   

فإن كان أميـرا يعـرف   : ( وقال أيضا في رواية المروزي ) فاجرا فهو أمير المؤمنين     
 )بشرب المسكر والغلول يغزو معه إنما ذلك له في نفسه 

)٣(
 .  

 ال فـي حالـة   ،الوالي المتغلب كما هو نص الروايـة األولـى        : فمقصود اإلمام أحمد    
  . ل أهل الحل والعقد باالختيار من ِق

 االستدالل بنصوص الكتاب والسنة وقبول خبر الواحد: المطلب الرابع 
وفيها دليل علـى قبـول خبـر        : العاشرة   : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي       

عليه وسلم  الواحد ، وهو مجمع عليه من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى اهللا               
في توجيهه والته ورسله آحادا لألفاق ، ليعلموا الناس دينهم فيبلغـوهم سـنة رسـولهم                

. " صلى اهللا عليه وسلم من األوامر والنواهي
) ٤(

  
اللَّـه َأعلَـم حيـثُ يجعـُل     {: وقال تعالى  : "نص اإلجماع الذي حكاه اإلمام القرطبي    

الَتَها {: وقال تعالى   } ِرس كَان     نْـِذِرينمو ـشِِّرينبم ينالنَِّبي ثَ اللَّهعةً فَباِحدةً وُأم لنَّاس {
وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي ، واليقين الـضروري ،  . إلى غير ذلك من اآليات    

                                         
االسم من آثر يؤثر إيثارا إذا أعطى ، أراد أن يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه                : بفتح الهمزة والثاء    : األثرة   )   ١(

 ) .٤/٨) (أثر ( لسان العرب مادة : انظر . االنفراد بالشيء : واالستئثار . من الفيء 
. واللفظ له ) ١٣/٥(فتح الباري . » سترون بعدي أمورا تنكرونها « : بخاري في الفتن باب قوله عليه السالم رواه ال  )   ٢(

ما : باب . الفتن : ، ورواه الترمذي في ) ٣/١٤٧٢(، ١٨٤٣وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ، ح: باب . ورواه مسلم في اإلمارة 
 .ين بتحقيق أحمد شاكر وآخر) ٤/٤٨٢(جاء في األثرة 

 ) .٢٠ص (األحكام السلطانية ألبي يعلى  )   ٣(
 )٢/١٥٢(تفسير القرطبي  )   ٤(



– 

  )٣٥١٠(

واجتماع السلف والخلف على أن ال طريق لمعرفة أحكام اهللا تعالى التي هي راجعة إلى               
إن هنـاك طريقـا     : يعرف شيء منها إال من جهة الرسل ، فمن قال           أمره ونهيه ، وال     

)١(  " .آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو كافر
  

  : التعليق 
أخبار اآلحاد تفيد العلم إذا تلقتها األمة بالقبول عمالً وتصديقاً لها، وقد نقل ابن عبد البر                 

  .ي ذلك طائفة تابعوا بعض أهل الكالم اإلجماع على ذلك ، وخالف ف
أخبار اآلحاد متى أفادت العلم وجب قبولها في العقائد وغيرها إذ ال فرق بين االستدالل               

 تعـالى بها على الحدود وسائر األحكام الشرعية وبين األمور االعتقادية مثل صفات اهللا             
  .و أشراط الساعة والقيامة والحساب والجنة والنار وغيرها 

 المتكلمون من المعتزلة وغيرهم فإذا جاء الحديث بما يخالف قواعدهم العقليـة ردوه              أما
وقد رد ابن القيم    . بجحة أنه من أخبار األحاد زعما منهم أنها تفيد العلم في باب العقائد              

 هذا الكالم وأبطله في كتابه مختصر الصواعق المرسلة وأبـان أنـه ال              - رحمه اهللا    -
لواحد في االعتقاد أو األحكام الشرعية فرق بين قبول خبر ا

)٢(
 .  

خبـر الواحـد العـدل فـي        ب دينوكلهم ي : " قوله  نقل ابن تيمية عن ابن عبد البر        وقد  
االعتقادات، ويعادى ويوالي عليها، ويجعلها شرعا وحكما ودينا في معتقده، على ذلـك             

". جماعة أهل السنة، ولهم في األحكام ما ذكرنا
)٣(

   
هذا اإلجماع الذي ذكره في خبر الواحد العـدل         :  قلت: "  ة معلقا على هذا   قال ابن تيمي  

، وإال فما ال يفيد علما وال عمـال          إنه يوجب العلم  :  في االعتقادات يؤيد قول من يقول     
 "  كيف يجعل شرعا ودينا يوالي عليه ويعادي

)٤(.   
في ذلك بإجماع أهـل     وإذا كان اإلجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به، فاالعتبار           

العلم بالحديث، كما أن االعتبار في االجتماع على األحكام بإجماع أهـل العلـم بـاألمر      
"والنهي واإلباحة

)٥(
  .  

 يقـول عـن   - وهو من العلماء الذين اهتموا بمـصطلح الحـديث   -ابن الصالح  وهذا  
العلم اليقينـي  وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، و: "  البخاري ومسلم المتفق عليه بين   

                                         
 )١١/٤١(تفسير القرطبي  )   ١(
 ٧٢٣ ، ٧٢٢مختصر الصواعق ص  )   ٢(
 )١/٨(التمهيد  )   ٣(
 ٢٤٥المسودة ص  )   ٤(
 ) .١٣/٣٥٢(مجموع الفتاوى  )   ٥(



 

 )٣٥١١(

النظري واقع به، خالفاً لقول من نفي ذلك محتجاً بأنه ال يفيد في أصله إال الظن وإنمـا                  
تلقته األمة بالقبول ألنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ، وقد كنت أميل إلـى     

 " هذا وأحسبه قوياً، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أوالً هو الصحيح     
)١(

 ، ثـم بـين  
أن هذا يشمل أيضاً ما انفرد به أحدهما 

)٢(
.  

نماذج عديدة   أشار إلى    شيخ اإلسالم رأي ابن الصالح واعتراض المعترضين      ذكر   لماو
فهـذا يفيـد   "  : ثم قال   من أحاديث اآلحاد مما تلقته األمة بالقبول عمال به أو تصديقا له           

 من األولين واآلخـرين،     - صلى اهللا عليه وسلم      -العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد       
 " أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع

)٣(
 .   

وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبـو عمـرو، والحجـة    " : وقال شيخ اإلسالم  
على قول الجمهور، أن تلقي األمة للخبر تصديقا وعمال إجماع منهم، واألمة ال تجتمـع               

 أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب         على ضاللة كما لو اجتمعت على موجب عموم       
 " قياس فإنها ال تجتمع على خطأ

)٤(
.   

 صلى اهللا عليه وسلم     فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول اهللا        : " وقال ابن القيم    
خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمـة اإلسـالم             

مية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمـة وتـبعهم          ووافقوا به المعتزلة والجه   
وإال فال يعرف لهم سلف من األئمة بذلك بل صرح األئمـة     ،  بعض األصوليين والفقهاء    

بخالف قولهم ، فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي               
يـه الحـسين بـن علـي     حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم ونص عل   

" الخ  ... الكرابيسي والحارث ابن أسد المحاسبي
)٥(

 .  
  : وأما األدلة على حجية السنة 

  . ٤، ٣: النجم)  ِإن هو ِإلَّا وحي يوحى* وما ينِْطقُ عِن الْهوى  ( : قال اللّه تعالى
)  ِبع ِإلَّا ما يـوحى ِإلَـي      ِإن َأتَّ  : (وقال تعالى آمرا لنبيه صلى اللّه عليه وسلّم أن يقول         

وقال  ،   ٩: الحجر)  ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحاِفظُون      (: وقال تعالى ،   ٩: األحقاف
  ) . وَأنْزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّاِس ما نُزَل ِإلَيِهم: ( تعالى 

                                         
 ٢٤: علوم الحديث البن الصالح ص )   ١(
  .٢٥: علوم الحديث ص: انظر   ) ٢(
 ٧٢٢مختصر الصواعق ص  )   ٣(
 ٧٢٣مختصر الصواعق ص  )   ٤(
 ٥٥٣مختصر الصواعق ص  )   ٥(



– 

  )٣٥١٢(

للّه صلى اللّه عليه وسلّم في الدين كله وحي مـن عنـد             فعلم أن كالم رسول ا    : قالوا  " 
وَأنْزَل اللَّـه علَيـك     ( : اللّه، وكل وحي من عند اللّه فهو ذكر أنزله اللّه، وقد قال تعالى            

 فالكتاب القرآن، والحكمة السنة، وقد قال النبي صـلى          ،١١٣: النساء) الِْكتاب والِْحكْمةَ 
 فأخبر أنه أوتـي الـسنة كمـا أوتـي           )تيت الكتاب ومثله معه   إني أو (: اللّه عليه وسلّم  

الكتاب، واللّه تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه وأنزل عليه ليقيم به حجته على العبـاد            
فلو جاز على هذه األخبار أن تكون كذبا لم تكن من عند اللّـه              : إلى آخر الدهر، وقالوا     

إياه تفسيرا لكتابه وتبيينا لـه، وكيـف تقـوم    وال كانت مما أنزله اللّه على رسوله وآتاه      
حجته على خلقه بما يجوز أن يكون كذبا في نفس األمر، فإن الـسنة تجـري مجـرى                  

 " تفسير الكتاب وبيان المراد، فهي التي تعرفنا مراد اللّه من كتابه
)١(

.   
  : نذكر منها ما يلي ومما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة

بينا الناس بقبـاء فـي صـالة        : عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال          :ليل األول الد
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أنـزل عليـه الليلـة    : الصبح إذ جاءهم آت فقال     

أن يستقبل الكعبة ، فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا            قرآن ، وقد أمر     
إلى الكعبة 

)٢(
.  

ن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صالة الصبح أن القبلـة             إ: " القيم  قال ابن   
قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلـة،               
ولم ينكر عليهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم، بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر                 

ألولى، فلوال حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به           مقطوع به من القبلة ا    
 " المعلوم لخبر ال يفيد العلم

)٣(
 .  

وأهل قباء أهل سابقة وفقـه وعلـم ،         : " وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل         
وقد كانوا على قبلة فرض اهللا عليهم  استقبالهم ، ولم يكن لهـم أن يـدعوا فـرض اهللا                    

في القبلة إال بما بجب علمه  والعمل به ، وتقوم عليهم به الحجة ، ولـم يـسمعوا      تعالى  
ما أنزل اهللا في  تحويل القبلـة فيكونـوا مـستقبلين    صلى اهللا عليه وسلم من رسول اهللا    

بكتاب اهللا ، وإنما انتقلوا بخبر واحد كان عندهم  من أهل الصدق عن فرض كان عليهم                 
 الخبر يثبت  بمثله ، ولو كان ما قبلوه من خبر الواحد عـن               ولم يفعلوه إال عن علم بأن     

                                         
 ٧٢١مختصر الصواعق ص  )   ١(
:  ، وصحيح مسلم في المساجد ومواضع الصالة ، باب ٤٠٣: برقم ) ١/٨٩(ما جاء في القبلة : صحيح البخاري باب  )   ٢(

 ٥٢٦من القدس إلى الكعبة رقم تحويل القبلة 
 ٥٧٦مختصر الصواعق ص  )   ٣(



 

 )٣٥١٣(

قد : صلى اهللا عليه وسلم     ال يجوز لقال  لهم رسول اهللا        صلى اهللا عليه وسلم     رسول اهللا   
كنتم على قبلة ، ولم يكن لكم تركها إال عن علم  يقول به عليكم حجة من سماعكم منـي       

 "، أو أكثر من خبر واحد
)١(

   .   
فـأمر   ، ٤٣:  النحل)فَسَئلُوا َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنْتُم ال تَعلَمون      (: قوله تعالى : اني  ثالدليل ال 

من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم، ولوال أن أخبارهم تفيد العلم لـم      
يأمر بسؤال من ال يفيد خبره علما، وهو سبحانه لم يقل سلوا عـدد التـواتر بـل أمـر       

  . ال أهل الذكر مطلقا، فلو كان واحد لكان سؤاله وجوابه كافيابسؤ
يا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنِْزَل ِإلَيك ِمن ربك وِإن لَم تَفْعـْل               (: قوله تعالى  :رابع  الدليل ال 

  لَّغْتَ ِرسالَتَهعنـي بلغـوا   (: وقال النبي صلى اللّه عليه وسـلّم       ،   ٦٧:  المائدة )فَما ب( ، 
وقـد كـان     ،   ومعلوم أن البالغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلـم             

رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة علـى             
 .من بلغه

)٢( .   

                                         
 )١/٣٧٦(الحجة في بيان المجحة  )   ١(
 ٥٧٩ ، ٥٧٨ ، ٥٧٧مختصر الصواعق ص : انظر  )   ٢(



– 

  )٣٥١٤(

  الخاتمة والتوصيات
  :أهم النتائج التي توصلت إليها 

  . االعتقاد وأصول الدين  إجماع أهل العلم على مسائل– ١
هذه األمة ال تجتمع إال بـدليل شـرعي، وال        ف مستند اإلجماع هو الدليل الشرعي ،      – ٢

  يمكن أن يكون إجماعها عن هوى، أو قوالً على اهللا بغير علم
  . اإلجماع قد دل على حجيته أدلة من الكتاب والسنة ، وهي كثيرة ومتنوعة  – ٣
في مسائل االعتقاد فهو إجماع الـسلف ومـن كـان علـى             اإلجماع الذي يعتد به      - ٤

   .منهجهم وطريقتهم ، فال يعتد بخالف أهل األهواء
اإلجماع مصدر من مصادر التشريع ، والعقيدة من أهم أبواب التشريع ، وكثيـرا               - ٥

   .ما يستدل المحققون من أهل السنة في مسائل العقيدة على إجماع السلف
جمع عليها أهل العلم تحتاج إلى مزيد بيان إيضاح وتفصيل ،            بعض المسائل التي أ    – ٦

  .وهو ما قمت به في هذا البحث 
  :التوصيات 

 االهتمام باإلجماع ، وجمع متفرقه من كتب أهل العلم السيما في مسائل االعتقـاد               - ١
  :وذلك ألمرين 

  .كونه مصدرا أساسيا من مصادر التشريع : األول 
 المخالفين لمنهج النبي صلى اهللا عليه وسلم وعقيـدة سـلف            االحتجاج به على  : الثاني  
  .األمة 

 أحث طلبة العلم على الرجوع لما أجمع عليه سلف األمة السيما القرون األولـى ،                – ٢
  .وهي القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى اهللا عليه وسلم بالخيرية 

جماع في مسائل العقيـدة ، ولـيس    الحاجة إلثراء المكتبة العقدية ببحوث تتناول اإل      – ٣
المكتبة الفقهية فحسب ، فالمباحث العقدية ال تقل أهمية عن المباحث الفقهية إن لم تكـن                

  .أهم 



 

 )٣٥١٥(

  :المراجع والمصادر
بشير عيون ، مكتبة المؤيد ، : ، ألبي الحسن األشعري ، تحقيق اإلبانة عن أصول الديانة - ١

  .الرياض الطبعة الرابعة 
 –دار الكتب العلمية    ،   محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية       ، الجيوش اإلسالمية    اجتماع - ٢

  ١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة األولى ،  بيروت
 هــ  ١٣٨٦ثانية : ط . محمد حامد الفقي: تحقيق،  يللقاضي أبي يعل  ،  األحكام السلطانية  - ٣

  . مصر -القاهرة 
.  لبنان-دار الكتاب العربي بيروت   ألحمد بن علي المعروف بالجصاص      ،  أحكام القرآن    - ٤

  . هـ ١٣٣٥األولى : ط 
طبعة  ،  دار ابن الجوزي  ،محمد بن صالح بن محمد العثيمين       ،  األصول من علم األصول    - ٥

  هـ١٤٢٦عام 
دار . تحقيق محمد عبدالرحمن الخمـيس      .  ، ألبي بكر اإلسماعيلي       اعتقاد أئمة الحديث   - ٦

    هـ١٤١٢ ،  األولىالطبعة. العاصمة الرياض 
حافظ بن أحمد بـن علـي   ،   أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة         - ٧

الثانيـة،  : الطبعـة  ،   وزارة الـشؤون اإلسـالمية      : الناشر ،   حازم القاضي ، تحقيق   الحكمي  
  هـ١٤٢٢

الطبعة  يعبد اهللا بن عمر بن سليمان الدميج   ، اإلمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة      - ٨
   م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ األولى

مؤسسة : بيروت  . الطبعة الثانية   . علي بن محمد الفقيهي   . تحقيق د . ، البن مندة   اإليمان   - ٩
  هـ١٤٠٦الرسالة، 

         ، صبط أصـوله وعلـق عليـه    لزركشي  ، لبدر الدين افي أصول الفقه  البحر المحيط    - ١٠
  بيروت ، الطبعة األولى د محمد محمد تامر ، دار الكتب العلمية 

 ،  سامي بن محمد سـالمة    تحقيق  بن كثير   اأبو الفداء إسماعيل     ،   تفسير القرآن العظيم   - ١١
   م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة  دار طيبة

: تحقيق  ،  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية       ،  ) الرد على البكري   (تلخيص كتاب االستغاثة   - ١٢
  ١٤١٧الطبعة األولى ، ،  المدينة المنورة-رباء األثرية مكتبة الغ، محمد علي عجال 



– 

  )٣٥١٦(

مؤسسة  ،   مصطفى العلوى و محمد البكرى     :  تحقيق بن عبد البر    اأبو عمر   ،   التمهيد - ١٣
  القرطبة

مؤسـسة  ، عبد الرحيم بن الحسن األسنوي  ،   التمهيد في تخريج الفروع على األصول      - ١٤
  ه١٤٠٠الطبعة األولى   ، بيروت–الرسالة 

: تحقيـق   ،  محمد بن جرير الطبري     ،  )تفسير الطبري  (جامع البيان في تأويل القرآن     - ١٥
   هـ ١٤٢٠األولى ، : الطبعة  ، مؤسسة الرسالة ، أحمد محمد شاكر

أحمـد البردونـي وإبـراهيم      : تحقيق  ،  أبو عبد اهللا القرطبي     ،   الجامع ألحكام القرآن   - ١٦
  هـ ١٣٨٤الثانية ، : الطبعة  ، رة القاه–دار الكتب المصرية  ، أطفيش

عبـد  .د،علـي ناصـر     .د: تحقيق  ،  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية       ،   الجواب الصحيح  - ١٧
  ١٤١٤الطبعة األولى ،  ،  الرياض–العزيز العسكر دار العاصمة 

مطبعـة  : الناشـر  ،   نعمان بن محمود اآللوسي      ،   جالء العينين في محاكمة األحمدين     - ١٨
  هـ ١٤٠١، المدني

محمد بـن ربيـع   : تحقيق  ، أبو القاسم اسماعيل األصبهاني،  الحجة في بيان المحجة    - ١٩
  هـ ١٤١٩سنة ، دار الراية، المدخلي

 ،محمد رشاد سالم: تحقيق ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية       ،   درء تعارض العقل والنقل    - ٢٠
  .مكتبة ابن تيمية ، القاهرة 

دار  ،   أحمد محمـد شـاكر     ، تحقيق    جة محمد بن إدريس الشافعي    اإلمام الح   الرسالة ،  - ٢١
  الكتب العلمية

 ،  تاج الدين عبد الوهاب بن علـي الـسبكي         ،    عن مختصر ابن الحاجب    رفع الحاجب  - ٢٢
 ،   م   ١٩٩٩ -بيـروت   /  لبنـان    -عالم الكتب   ،  علي معوض، عادل عبد الموجود      : تحقيق  
   األولى: الطبعة 

  .المكتب اإلسالمي ، يحيى بن شرف الدين النووي  ،روضة الطالبين  - ٢٣
ـ  ،أبو عبد اهللا محمد بن يزيد   ،   هسنن ابن ماج   - ٢٤ مكتبـة أبـي    ، القزوينـي   ه ابن ماج

   .المعاطي
 دار. الحميـد  عبـد  الدين محيي محمد : السجستاني تحقيق  داود يب، أل داود أبي سنن - ٢٥

    الفكر



 

 )٣٥١٧(

تحقيق أحمـد   .  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي        لإلمام أبي عيسى   .  سنن الترمذي  - ٢٦
  هـ١٣٩٨الطبعة الثانية، . محمد شاكر

 محمد عبد القـادر عطـا   : تحقيق  ، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي      ،    الكبرى  السنن - ٢٧
  ١٩٩٤ – ١٤١٤ مكة المكرمة ، -مكتبة دار الباز 

  .هـ١٤١٥الطبعة الثانية، . اية دار الر. تحقيق د عطية الزهراني .  للخالل  السنة ،- ٢٨
 ، ألبي القاسم الاللكائي ، تحقيق د أحمد سعد       شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة      - ٢٩

   )٩ / ١( حمدان 
المطبعـة  : ن  ،   ليحيى بن شرف الدين النـووي        .شرح النووي على صحيح مسلم       -  ٣٠

  .المصرية ومكتبتها 
محمد  ، تحقيق    تقي الدين أبو العباس ابن تيمية        ،   الصارم المسلول على شاتم الرسول     - ٣١

  .الحرس الوطني السعودي: الناشر ، محي الدين عبد الحميد
دار ،  مصطفى ديب البغا    . د: تحقيق  ،  محمد بن إسماعيل البخاري      ،صحيح البخاري    - ٣٢

    ١٤٠٧الطبعة الثالثة ،  ، بيروت ابن كثير، اليمامة
المكتـب اإلسـالمي،    : بيـروت   . الطبعة الثانية   . لأللباني   .  صحيح الجامع الصغير   - ٣٣

  .هـ١٤٠٨
دار ، محمد فؤاد عبـد البـاقي   : تحقيق   ،   مسلم بن الحجاج النيسابوري    ،   صحيح مسلم  - ٣٤

  إحياء التراث العربي بيروت
دار ،  علي بن محمد الدخيل اهللا      . د: تحقيق   ،    ابن القيم الجوزية   ،   الصواعق المرسلة  - ٣٥

  ١٤١٨الطبعة الثالثة ، ، مة الرياضالعاص
جمـال الـدين   : تحقيق، أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد      ،   الضروري في أصول الفقه    - ٣٦

  م١٩٩٤الطبعة األولى  ، دار الغرب اإلسالمي بيروت ، العلوي
دار : ن  . بـدون   : ط  ،  للقاضي أبي الحسين بن رجـب الحنبلـي           ، طبقات الحنابلة  - ٣٧

  . لبنان -بيروت . اعة والنشر المعرفة للطب
. ناصر الجـديع  . تحقيق د . ألبي عثمان الصابوني     .  عقيدة السلف وأصحاب الحديث    - ٣٨

  هـ١٤١٥دار العاصمة ، : الرياض . الطبعة األولى 
شـعيب  تحقيـق  بن الـوزير،  ال ،     العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم        - ٣٩

   م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الثالثة، : الطبعة ، تمؤسسة الرسالة بيرو ، األرنؤوط



– 

  )٣٥١٨(

  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة  العسقالني ، أحمد بن علي بن حجر  ،  فتح الباري - ٤٠
دار ابـن    ،    عادل بن يوسف العـزازي     : ، تحقيق  الخطيب البغدادي  ،   الفقيه والمتفقه  - ٤١

  .هـ١٤١٧الجوزي بالسعودية، سنة 
دار . ن  ) . ٤/٧٨(مجد الدين محمد بـن يعقـوب        : دي   للفيروز آبا  القاموس المحيط  - ٤٢

  بيروت: الجيل 
. الطبعـة األولـى   . ألبي الفضل جمال الدين بن منظـور المـصري         .  لسان العرب  - ٤٣

  هـ١٤٠١دار الفكر، : بيروت
. جمع عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم        . مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية      - ٤٤ 

  هـ١٣٩٨الطبعة األولى ، 
دار الكتـب    ،   أبو محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي الظاهري          ،   مراتب اإلجماع  - ٤٥

   بيروت -العلمية 
عبد اهللا . د.  أ تحقيق ،المسائل والرسائل المروية عن اإلمام أحمد بن حنبل في العقيدة - ٤٦

   هـ١٤١٦/الثانية : الطبعة ،  الرياض–دار طيبة : الناشر بن سلمان
  . المكتبة العلمية، بيروت،للفيومي :  في غريب الشرح الكبيراح المنيرالمصب - ٤٧
دار ابـن القـيم ،      . تحقيق عمر بن محمود أبو عمر       .  ، لحافظ حكمي      معارج القبول  - ٤٨

  هـ١٤١٠الطبعة األولى، . الدمام 
ـ   ،  عند أهل السنة والجماعة معالم أصول الفقه   - ٤٩  ، يمحمد بن حسين بن حـسن الجيزان

   هـ ١٤٢٧الطبعة الخامسة ، : الطبعة  ، دار ابن الجوزي
إبراهيم أنيس وجماعة، الطبعة الثانية، مطابع دار المعارف    .  إخراج د   ، المعجم الوسيط  - ٥٠

  .توزيع دار الباز بمكة المكرمة) هـ١٣٩٣(بمصر، 
   .المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ، ألبي محمد بن قدامة ، المغني  - ٥١
دار البـاز   . ن  .  هــ    ١٣٩٨الرابعة  . ط  .  للعالمة ابن خلدون    ، مقدمة ابن خلدون   - ٥٢

  .مكة . للنشر والتوزيع 
مؤسـسة   ،   محمد رشاد سالم  .  د : ، تحقيق  شيخ اإلسالم بن تيمية   ،   النبوية منهاج السنة  - ٥٣

   .ألولىاقرطبة ، الطبعة 
   
  



 

 )٣٥١٩(

  
  
  
  
  
  
  

تردد كثيرا في أوساِط النحاة واللغويين أن العرب استعملت الفعـل المـضارع             
)عد(واألمر  ) يع(، بينما استغنت عن الفعل الماضي منه وهو         )دعدواسـم الفاعـل    ) و

واسم المفعـول   ) تَاِرك(واسم الفاعل   ) تَرك(كذلك والمفعول والمصدر، بالفعل الماضي      
ضمن األفعال الشاذة فـي     ) ودع(، وصنفوا الفعل الماضي     )التَّرك(ر  والمصد) متْروك(

  .االستعمال المطردة في القياس
 وال  )يـدع : (م يقولون هوأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء فإن     ((: يقول سيبويه 

  .)١())تَرك(ـ ، استغنوا عنها ب)ودع: (يقولون
: مال ولم يشذ عن القيـاس نحـو       ومنه ما شذ عن االستع    : ((ويقول ابن السراج  

ودع، يدع؛ إذ ال يكون فعـل مـستقبل إال لـه      : ، فإن قياسه وبابه أن يقال     )يدع(ماضي  
ـ   )ودع(ماض، ولكنهم لم يستعملوا      : ، فصار قول القائل الذي قال     )تَرك(، استغني عنه ب

  .)٢())ودعه شاذا
ودعتُـه فـي    : ذا، وال يقولـون   دع ه : وتقول العرب للرجل  : ((وقال ابن دريد  

  .)٣())تركتُ: معنى تركته؛ إذا صاروا إلى هذا قالوا

                                         
 .٣٩٩، ١٠٩/ ٤: وينظر. ٢٥/ ١الكتاب ) ١(
                    البحـر المحـيط   ، ٣٩٩ – ٣٩٨نـصاف  اإل، ٣٩٦، ٢٦٦، ٩٩/ ١الخـصائص  :  وينظر .٥٧/ ١األصول  ) ٢(
٤٨٠/ ٨. 
 .٤٧٩٧/ ٦، اللسان ٣٣١ - ٣٣٠/ ٢المحكم : وينظر. ١٢١/ ١االشتقاق البن دريد ) ٣(

 
 

 
 ة بقسم اللغة العربيمعيدة

 جامعة المجمعة - كلية التربية بالزلفي
 



– 

  )٣٥٢٠(

وعلة ما منعوه من استعمال ودع، ووذر، أن العرب تـستثقل الـواو فـي أول          
  .)١(الذي ليس في أوله حرف مستثقل) ترك(الكلمة، لذلك استغنوا عنهما بـ

في فصيح الكالم؛ لـذلك ال      بينما ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الفعل قد ورد           
  .يصح القول بإماتته وشذوذه، بل بقلة استعماله

واسـتغنوا  ) يدع، ويذَر(مصدر  أماتوا  العرب أن   وزعمِت النَّحِويةُ ((: اللَّيثقال  
  . )٢())رويت عنه هذه الكلمة، وقد  أفصح العرب ، والنَِّبي)كتَر(ـ بعنه

جـائز صـواب، وهـو      الفعل الماضي منـه     ل  استعماويرى ابن درستويه أن     
: وقال في استعمال المصدر منـه     . )٣(، وكذلك القراءات  األصل، وقد جاء في الشعر منه     

بل هو في القياس الوجـه، وهـو    . واستعمال ما لم تستعمله العرب من ذلك غير خطأ        ((
           مـن   اقـل اسـتعمالً   أا  في الشعر أحسن منه في الكالم؛ لقلة اعتياده؛ ألن الشعر أيـض 

  .)٤())الكالم
فقد رويت  : ((والنصوص الواردة عليه قال   ) يدع(وبعد أن ذكر الفيومي ماضي      

        وقـد جـاء     ؟اء فكيف يكون إماتة   هذه الكلمة عن أفصح العرب، ونقلت من طريق القُر 
 وما هذه سبيله فيجوز القول بقلّـة االسـتعمال وال يجـوز             ،الماضي في بعض األشعار   

  .)٥())القول باإلماتة
وذهب ابن مالك إلى أن االستغناء غالبا، وقيده بالغلبـة لـوروده فـي فـصيح      

  .)٦(الكالم

                                         
 .٢٦٠/ ١، تصحيح الفصيح ٢٤٩/ ٥إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ١(
 .٣٠٥/ ٢٢، تاج العروس للزبيدي ٤٧٩٧/ ٦اللسان ) ٢(
 .٢٦٠/ ١ح الفصيح تصحي: ينظر) ٣(
  .٢٦١/ ١تصيح الفصيح ) ٤(
 .٣٣٧/ ١المصباح المنير ) ٥(
 - ٤٥٣٢/ ٩، تمهيد القواعد    ١١٤٥ - ١١٤٤/ ٣، شفاء العليل    ٢٠٤٠/ ٤، االرتشاف   ٢٤٧التسهيل  : ينظر) ٦(

٤٥٣٣. 



 

 )٣٥٢١(

هـي  ((: )وقد ُأِميـتَ ماِضـيهِ  (: وقال محمد بن الطيب الفاسي عند قول النحاة       
 فـي  مـن وقوعـه  ، يأتي بأثره ما وينافيه، وأكثر أهل اللغة  ،  عبارة أئمة الصرف قاطبة   

  .)١()) يدعى فيه اإلماتةفكيفا،  ولو قِليلًبت ورودهث، فإذا ووقوع القراءة، الشعر
: قولـه تعـالى   ) ودع(ومما جاء في فصيح الكالم استعمال الماضي من الفعل          

)J I H() ٢(العلى قراءة من خفف الد ،)٣(.  
: وكذلك استعمل المصدر منه واسم المفعول في الحديث الـشريف كقولـه             

))دا وشَةَ مبوا الْحعدوكُم٤())ع( ،  
))   ِعِهمدو نع امَأقْو ننْتَِهياتِ لَيعم((،  )٥()) الْج   كِْفـيم ـرلَـا       غَيكْفُـوٍر ولَـا مو

  .)٧(وجعله السيوطي هذه األمثلة من غير الغالب. )٦())مودوع

                                         
 .٣٠٥/ ٢٢تاج العروس : ينظر) ١(
 . من سورة الضحى٣من اآلية ) ٢(
بتشديد الدال، وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبـي            ) كما ودع (قرأ الجمهور   ) ٣(

 .٣٦/ ١١، الدر المصون ٤٨٠/ ٨، البحر المحيط ٣٦٤/ ٢المحتسب . عبلة بتخفيفها
بـاب فـي    (رواه أبو داوود في سننه عن أبي سكينة، رجل من المحررين، عن رجل من أصحاب النبي        ) ٤(

، والنسائي في سننه عن أبي سكينة، رجل من المحـررين،           )٤٣٠٢ (٣٥٨/ ٦)  التُّرك والحبشة  النهي عن تهييج  
، والبيهقي في السنن الكبرى عـن  )٣١٧٦ (٤٣/ ٦) باب غزوة الترك والحبشة (عن رجل من أصحاب النبي      

تـرك  باب ما جاء في النهي عـن تهيـيج ال         (أبي سكينة، رجل من المحررين، عن رجل من أصحاب النبي           
  ).٣٣٨٤ (٦٣٨/ ١ في صحيح الجامع الصغير -رحمه اهللا-وقد حسنه األلباني ). ١٨٥٩٧ (٢٩٧/ ٩) والحبشة

        ) باب التغليظ في ترك الجمعـة     (جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه عن عبد اهللا بن عمر وأبي هريرة               ) ٥(
 ٨٨/ ٣) تشديد في التخلف عـن الجمعـة  باب ال(، والنسائي في سننه عن ابن عباس وابن عمر    )٨٦٥ (٥٩١/ ٢
 ).٢٢٩٠ (١٤٢/ ٤، وأحمد في مسنده عن ابن عباس وابن عمر )١٣٧٠(
 ٨٢/ ٧) باب ما يقول إذا فـرغ مـن طعامـه         (جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي أمامة           ) ٦(
، وابن ماجه في    )٣٨٤٩ (٦٥٨/ ٥) باب ما يقول الرجل إذا طعم     (، وأبو داوود في سننه عن أبي أمامة         )٥٤٥٨(

غَير مكِْفـي ولَـا   (بلفظ (، كلهم بلفظ )٣٢٨٤ (١٠٩٢/ ٢) باب ما يقال إذا فرغ من الطعام    (سننه عن أبي أمامة     
 ).مودٍع ولَا مستَغْنًى عنْه، ربنَا

 . ١٦/ ٣الهمع ) ٧(



– 

  )٣٥٢٢(

  : واستعمل الماضي كذلك في قول الشاعر
  )١(    غَالَه ِفي الْحب حتَّى ودعه  الَِّذي         لَيتَ ِشعِري عن خَِليِلي ما 

وقال ابن جني في موضـع      . )٢(ووصف ابن جني وابن األنباري البيت بالشذوذ      
واعلم أن الشاعر إذا اضطُر جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس، وإن لم يرد بـه   : ((آخر

  . )٤( الشعروسِمع منه أيضا اسم الفاعل واسم المفعول في. )٣())سماع
وذكر البغدادي أن جميع ما منعوه مـن الماضـي ومـصدره واسـم الفاعـل             
والمفعول منه قد ورد في كالم العرب، لذلك فاألقرب الحكم عليها بالشذوذ ال باإلماتـة                

  . )٥(وال بالضرورة

                                         
، المغرب في ترتيب المعرب ٣٦٤/ ٢، المحتسب   ٣٥٠البيت من الرمل ألبي أسود الدؤلي في ملحق ديوانه          ) ١(

 .٤٧٩٧/ ٦اللسان . ألنس بن زنيم الليثي: وقيل. ٤٨٠/ ٨، البحر المحيط ٤٧٩/ ١ألبي الفتح المطرز 
 .٣٩٩ - ٣٩٨، اإلنصاف ٩٩/ ١الخصائص ) ٢(
 .٣٩٦/ ١الخصائص ) ٣(
 .٥٤ - ٥٣/ ٤شرح الشافية : ينظر) ٤(
  .٥٠/ ٤شرح الشافية : ينظر) ٥(

 .٦٥ - ٦٤/ ١، جامع الدروس العربية ٢٥٧ - ٢٥٤/ ٣المساعد : سألة فيوتُنظر الم* 



 

 )٣٥٢٣(

  هل يجوز التعجب والتفضيل في صفات اهللا تعالى؟
عه، ومنهم من أجـازه، فممـن       منهم من من  : اختلف النحاة في ذلك على رأيين     

منعه ابن عصفور والرضي وأبو حيان وابن عقيل وناظر الجيش والصبان؛ وذلـك ألن              
صفات اهللا تعالى ال تقبل الزيادة، وليس لها نظير، فإن جـاء فعلـى سـبيل المجـاز،                  

  . والمقصود منه تعظيم اهللا عز وجل
ت قد يزيد زيـادة     ال يجوز التعجب إال مما كان من الصفا       : ((قال ابن عصفور  

ال يمكن أن يكون لها نظير، وإن وجد فقليل، ولذلك لم يجز التعجب مـن اهللا تعـالى إال      
  .)١())وإذا جاء فمجاز ومشبه بما يجوز التعجب منه. قليلًا؛ ألنه ال نظير له سبحانه

وصفات اهللا تعالى ال تقبل الزيادة، فال يجوز التعجب منهـا،           : ((وقال أبو حيان  
  .)٢())ما َأعلَم اهللا: لال يقا

تعجب منها، فإنهـا ال تقبـل   صفات اهللا تعالى ال يوكذلك يرى ناظر الجيش أن    
 وما جاء فـي األمثلـة       ،الزيادة، إذ هي في أكمل الصفات، وال يتصور فيها خالف ذلك          

 هذا كالم يجـري مجـرى الـذكر والتعظـيم هللا             التعجب منهم غير مقصود، ولكن     إنف
  .)٣(تعالى

ما َأعلَـم  : اعلم أنه ال يتعجب من صفاته تعالى قياسا، فال يقال         : ((وقال الصبان 
  .)٤())ما َأعظَم اَهللا، وما َأقْدره وما َأجلَّه: اَهللا؛ ألنها ال تقبل الزيادة وشذ قول العرب

وذهب ابن السراج والصيمري وابن األنباري والـسبكي إلـى جـواز ذلـك،              
  . )٥(يواختاره السيوط

  

                                         
 .٤٠/ ٢شرح الجمل ) ١(
 .٢٠٨١/ ٤، االرتشاف ٢٣٠/ ١٠التذييل والتكميل : ينظر) ٢(
 .٢٦٥٠/ ٦تمهيد القواعد : ينظر) ٣(
 .٢٢/ ٣حاشية الصبان ) ٤(
، فتاوى الـسبكي  ١٢٣ - ١٢٢، اإلنصاف ٢٦٥/ ١، التبصرة والتذكرة للصيمري    ١٠٩/ ١األصول  : ينظر) ٥(
 .٢٨١/ ٣، الهمع ٣٢٠/ ٢



– 

  )٣٥٢٤(

 وأن عظمته مما تحار فيـه       ،أنه تعالى في غاية العظمة    ) ما َأعظَم اهللاَ  : (ومعنى
  .)١(العقول، والقصد الثناء بذلك عليه سبحانه

شَـيء  ) (ما َأعظَم اَهللا(ومن يرى أن فعل التعجب فعٌل ال اسم فالتقدير في قولنا          
اللَّه ظَمة تأوي) الشيء(ولذلك . )٢()َأعّالت أوردها أبو البركات األنباريِعد:  

  .عباده الذين يعظمونه ويعبدونه بالشَّيء أن يعنى: أحدها
علـى عظمـة اهللا تعـالى وقدرتـه مـن            يـدلُّ    ما بالشَّيء   أن يعنى : والثَّاِني

  .مصنوعاته
جعلـه   ِلـشَيٍء    لنفـسه ال   عِظيم   أنه: أن يعنى بها اهللا عز وجل، أي      : والثَّاِلثُ

  . )٣(فرقًا بينه وبين غيره، عظيما
 بمنزلة اإلخبار أنـه عظـيم ال      ) شَيء َأعظَم اللَّه  : ( يحتمل أن يكون قولنا    :وِقيَل

 ءا الستحالتهشَي٤(جعله عظيم( .  
وعلق السبكي على كالم األنباري بأن هذا نص صريح في المـسألة ونـاطق              

كر ولكنه مختلف هل يبقـى علـى   وأنه غير مستن، باالتفاق على صحة إطالق هذا اللفظ 
. أو تُجعل مجازا عن اإلخبـار     . وتحمل األوجه الثالثة التي ذكرها    ،  حقيقته من التعجب  
واألصح أنه باق على معناه من التعجب وتأويلًا لـشَّيء  .  به أحد يقُلوأما إنكار اللفظ فلم   

  .)٥(على ما ذكر
° ± µ ´ ³ ² ¶̧  (: : وهؤالء المجيزون لهم ِعدة أدلة منها قوله تعالى       
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹() مـا  : أي: ((قال السبكي ،  )٦

. )٧())أبصره وما أسمعه والضمير يعود على اهللا تعالى فدل على جواز التعجب في ذلك             

                                         
 .٢٢/ ٣، حاشية الصبان ٣٢٠/ ٢فتاوى السبكي : ينظر) ١(
 . ١٢٢، اإلنصاف ٢٦٥/ ١، التبصرة والتذكرة ١٧٦/ ٤المقتضب : ينظر) ٢(
 .١٣٥/ ٤، األشباه والنظائر ١٢٢، اإلنصاف ١٧٦/ ٤المقتضب : ينظر) ٣(
  . ١٢٣ف اإلنصا: ينظر) ٤(
 .٣٢٢/ ٢فتاوى السبكي : ينظر) ٥(
  . من سورة الكهف٢٦من اآلية ) ٦(
 .٣٢٠/ ٢فتاوى السبكي ) ٧(



 

 )٣٥٢٥(

على التعجـب مـن إدراكـه للمـسموعات          دلَّ   وجاء بما : ((وقال الزمخشري في اآلية   
ي اإلدراك خارج عن حد ما عليه إدراك الـسامعين          والمبصرات للداللة على أن أمره ف     

ألنه يدرك ألطف األشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها حجما وأكثفها جرما           ؛  والمبصرين
  .)١())ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر

والمشهور عند النحاة أن التعجب الوارد في القرآن من جهته تعالى فعلى لسان             
  .)٢(خلقه

 ِمـن هـِذِه     ِبـالْمْؤِمنِ لَلَّـه َأرحـم :))      السيوطي بحديثين هما قوله      واستدلَّ
  .)٣())ِبولَِدها

  .)٤())لَلَّه َأقْدر علَيك ِمنْك علَيِه: ((وقوله 
َأي رب، مـا    ! َأي رب، مـا َأحلَمـك     : ((وذكر السبكي قـول أبـي بكـر       

  .)٥())!َأحلَمك
  :وقال الشاعر)  َأعظَم اهللا وَأجلَّهما: (وقالت العرب

  )٦(ما َأقْدر اَهللا َأن يدِني علَى شَحٍط    من داره الحزن ِممّن داره صوُل

                                         
 .٧١٦/ ٢الكشاف ) ١(
 .٦٦٩ - ٦٦٨/ ١، البحر المحيط ١٨٣/ ٤المقتضب : وينظر. ٢٣/ ٣حاشية الصبان ) ٢(
، )٥٩٩٩ (٨/ ٨) يله ومعانقتـه  باب رحمة الولد وتقب   (جزء من حديث رواه البخاري عن عمر بن الخطاب          ) ٣(

لَلَّه (كالهما بلفظ   ). باب في سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه        (ومسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب        
باب جعل اهللا الرحمة فـي      (، والدماميني في مصابيح الجامع عن عمر بن الخطاب          )َأرحم ِبِعباِدِه ِمن هِذِه ِبولَِدها    

 ).٥٩٩٩ (٣٠٦ - ٣٠٥/ ٩) مائة جزء
باب صحبة المماليك وكفارة من لطـم     (جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي مسعود األنصاري            ) ٤(

 ٤٦٧/ ٧) باب في حق المملـوك    (، وأبو داوود في سننه عن أبي مسعود األنصاري          )١٦٥٩ (١٢٨١/ ٣) عبده
 ٣٣٥/ ٤) ن ضـرب الخـدم وشـتمهم    باب النهي ع  (، والترمذي في سننه عن أبي مسعود األنصاري         )٥١٥٩(
)١٩٤٨.( 
 .٣٣٧/ ٣) أبو بكر يرد جوار ابن الدغنة(األثر في الروض األنف ) ٥(
، التـذييل  ٤٠/ ٢، شرح الجمـل  ١٢٣البيت من البسيط منسوب لحندج بن حندج المري وهو في اإلنصاف    ) ٦(

، الدرر ٢٨١/ ٣، الهمع ٢٦٥٠/ ٦، تمهيد القواعد ١٦١/ ٢، المساعد ٢٠٨١/ ٤، االرتشاف ٢٣٠/ ١٠والتكميل 
٥٣٨/ ٢ .  
 .موضع وكذلك صول: الحزن. على بعد: على شحط. يقرب: يدني: اللغة* 



– 

  )٣٥٢٦(

فإنه وإن كان لفظه لفظ التعجب فـالمراد بـه          ) ما َأقْدر اللَّه   (:قولهوالشاهد فيه   
  . )١(ه يقدر بالتقديرات السابقةأو أن. المبالغة في وصف اهللا تعالى بالقدرة

. ومن ال يرى جواز ذلك فالبيت عنده شاذ، لعـدم قبـول صـفات اهللا الكثـرة             
  . )٢(والتعجب هنا مجازي ومشبه بما يجوز التعجب منه

وقد نقل السبكي عن عدد من العلماء ممن ورد في ثنايا كالمهـم أو تفـسيرهم                
  .)٣(مخشريإطالق التعجب من صفات اهللا عز وجل كالز

  ))قَد عِلمنَا ِإن كُنْتَ لَمْؤِمنًا: (()٤(حكم الهمزة في قوله 
على الجمل االسمية، فتنصب المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر خبـرا           ) ِإن(تدخل  

  .ِإن المطر غزير: لها نحو
ل، ، فيدور حكمها بين اإلعمـال واإلهمـا  )ِإن: (فيقال فيها) ِإن(وقد تُخفف نون   

وإهمالهـا إذا  : ((قال المـرادي  . )٥(ِإن زيد لقائم  : واألكثر في لسان العرب إهمالها فتقول     
  . أنها لم تعد تختص بالجمل االسمية: ، أي)٦())خُففت هو القياس؛ لزوال اختصاصها
وحدثنا من نثق به، أنه سمع من العـرب مـن           : ((وإعمالها ثابت، قال سيبويه   

  .)٨(وقد جاز إعمالها استصحابا لألصل. )٧())ا لَمنطلقٌ عمرنِإ: يقول

                                         
  .١٢٣اإلنصاف : ينظر) ١(
 .٥٣٩ - ٥٣٨/ ٢، الدرر ٢٨١/ ٣الهمع : ينظر) ٢(
  .٣٢٣ - ٣٢٢/ ٢، فتاوى السبكي ٤٤٧/ ٤، ٤٦٦/ ٢الكشاف : ينظر) ٣(
باب من لم يتوضأ إال مـن    (اللفظ البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر          جزء من حديث رواه بهذا      ) ٤(

                  ) بـاب فـي صـالة الكـسوف    (، وابن مالك في موطئه عن أسماء بنت أبي بكر         )١٨٤ (٤٨/ ١) الغشي المثقل 
مرء يفتن في   باب ذكر األخبار بأن ال    (، وابن حبان في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر           )٢٠١/ ٦٤٣ (٢٦٣/ ٢

 ). ٣١١٤ (٣٨٣/ ٧) قبره مسلما كان أو كافرا
، ٣٨٦/ ٢، المقاصد الـشافية  ٣٤٦/ ١، شرح ابن عقيل    ٢٠٨، الجنى الداني    ٥٤٧/ ٤شرح المفصل   : ينظر) ٥(

، وعنـد قطـرب   )إال(النافية والالم بمعنى ) ِإن(أما الكوفيون فهم ال يرون تخفيفها أصلًا وإذا جاءت مخففة فهي        
)نظر). قد(بمعنى  ) ِإن٣٤/ ٢، شرح التسهيل    ٥٤٩/ ٤، شرح المفصل    ١٧٠ - ١٦٤، اإلنصاف   ٥٠األزهية  : ي 
 .٢٦١/ ٣، المغني ١٣٤ - ١٣٣، الجنى الداني ١٣٣ - ١٣٢/ ٥، التذييل والتكميل ٣٥ -
 .٥٣٦/ ١توضيح المقاصد ) ٦(
 .١٤٠/ ٢الكتاب ) ٧(
 .٤٣٦/ ١شرح األشموني ) ٨(



 

 )٣٥٢٧(

المشددة كلها، إال أنها ال تعمل في       ) ِإن(المخففة بأحكام   ) ِإن(وتلتزم إذا ُأعِملت    
  .)١(الضمير إال ضرورة

  : وتختص إذا أهملت بحكمين
ونحو قولـه   . ِإن زيد لقائم  : أنها تدخل على الجمل االسمية والفعلية نحو      : األول

 .)٣ ()ª » ¬ ®(:)٢(تعالى
إذا خيـف   : تلزم الالم ثاني جزأيها، وذلك في حالة واحـدة وهـي           أن: الثاني
ـ  فتلزم؛ ألجل دفع اللبس والتفرقة بينهما؛ ألن الم االبتداء لـيس    . النافية) ِإن(التباسها بـ

وأنت تريـد اإليجـاب،     ) ِإن زيد قائم  (فإذا قلت   . )٤(من شأنها أن تدخل مع أدوات النفي      
 .)٥(ما زيد قائم، فأدخلت الالم ليعلم أنك تريد اإليجاب ال النفي: هم السامع أنك تريدلتو

  :ال تلزم في حالتين) الالم(ويفهم من ذلك أن هذه 
إال أن . ؛ ألن النصب أبـان أنهـا المخففـة     )٦(إذا ُأعملت لعدم االلتباس   : األولى

 . )٧(يكون دخولها من باب التوكيد
وُأِمن اللبس بوجود قرينة معنوية، بأن يكون المعنـى علـى           إذا ُأهملت   : الثانية

بكـسر الـالم    . )٩ ()( * + , - . / 0(: كقراءة أبي رجاء  . )٨(اإلثبات
 . )١٠(للذي: ، أي)ِلما(وتخفيف الميم 

                                         
 .٤٥١/ ١، الهمع ١٢٧١/ ٣، االرتشاف ١٣٢/ ٥التكميل التذييل و: ينظر) ١(
 . من سورة األعراف١٠٢من اآلية ) ٢(
 .٢٠٨، الجنى الداني ١٣٢/ ٥، التذييل والتكميل ٣٣/ ٢، شرح التسهيل ٥٤٨/ ٤شرح المفصل : ينظر) ٣(
، المقاصد  ٢٥٨ /٣، المغني   ١٢٧١/ ٣، االرتشاف   ١٣٣/ ٥، التذييل والتكميل    ٣٤/ ٢شرح التسهيل   : ينظر) ٤(

 .٣٩٠/ ٢الشافية 
 .٤٧األزهية ) ٥(
 .٣٤/ ٢، شرح التسهيل ٥٤٩ - ٥٤٨/ ٤شرح المفصل : ينظر) ٦(
اإليضاح في شـرح    : ينظر. ويرى ابن الحاجب أن الالم تلزمها في اإلعمال واإلهمال        . ٤٨ - ٤٧األزهية  ) ٧(

 .١٩١/ ٢المفصل 
 .٣٩٠/ ٢المقاصد الشافية ، ٣٦٧/ ١سالك ، أوضح الم١٣٤/ ٥التذييل والتكميل : ينظر) ٨(
 . من سورة الزخرف٣٥من اآلية ) ٩(
 .٢٥٨/ ٣، المغني ٣٤/ ٢، شرح التسهيل ٢٥٦ - ٢٥٥/ ٢المحتسب : ينظر) ١٠(



– 

  )٣٥٢٨(

ِإن زيـد   : ويمتنع دخولها بوجود قرينة لفظية، وهو كون الخبر بعدها منفيا نحو          
يقوم ١(لَن(.  

المشددة، ) ِإن(أهي الم االبتداء التي كانت مع       : ون في هذه الالم   واختلف النحوي 
  النافية، أم هي الم أخرى اجتلبت للفرق؟ ) ِإن(المخففة، و) ِإن(ُأدخلت هنا للفرق بين 

فذهب سيبويه واألخفش األوسط واألصغر، وأكثر نحاة بغداد، وابن األخـضر،        
اء التي كانت مع المشددة، لزمـت للفـرق         وابن عصفور، وابن مالك إلى أنها الم االبتد       

  .)٢(المخففة والنافية) ِإن(بين 
وذهب أبو علي الفارسي وابن أبي العافية والشَّلَوبين، وابن أبي الربيع إلى أنها             

؛ ومن حججهم   )٣(المشددة التي لالبتداء، بل هي الم أخرى اجتلبت للفرق        ) ِإن(ليست الم   
ال يعمل ما قبلها فيما بعدها، وهذه يعمل مـا قبلهـا فيمـا              ) ِإن(في  ) الالم (نأ: في ذلك 

ما ) وجد(، حيث نصب الفعل     )٤ ()© ª » ¬ ®(: نحو قوله تعالى  . بعده
ِإن زيـد لقـام،     : وكذلك دخولها على الماضي المتصرف نحو     . )٥()لفاسقين) (الالم(بعد  

وكالهما ال يجوز مـع     . وعلى منصوب الفعل المؤخَّر عنه ناصبه كما في اآلية السابقة         
  . )٦(المشددة

وأجيب عن ذلك بــأن المخففة ضعفت بالتخفيف فتوسع معها ما لـم يتوسـع    
  .)٧(مع غيرها

                                         
 .٤٥١/ ١، الهمع ٢٥٩/ ٣، المغني ٣٦٧/ ١، أوضح المسالك ١٣٤/ ٥التذييل والتكميل : ينظر) ١(
               ، شـرح التـسهيل    ٤٤٠ - ٤٣٨/ ١، شرح الجمل    ٥٦المسائل المشكلة   ،  ٢٣٣/ ٤،  ١٣٩/ ٢الكتاب  : ينظر) ٢(
 .٤٥١/ ١، الهمع ٢٥٨/ ٣، المغني ١٣٤، الجنى الداني ١٣٥/ ٥، التذييل والتكميل ٣٥/ ٢
، ١٣٤، الجنى الداني    ١٣٥/ ٥، التذييل والتكميل    ٣٥/ ٢، شرح التسهيل    ٥٥ - ٥٤المسائل المشكلة   : ينظر) ٣(

  .٤٥١/ ١، الهمع ٢٦٠/ ٣المغني 
 . من سورة األعراف١٠٢من اآلية ) ٤(
       ، المـساعد   ١٣٦/ ٥، التذييل والتكميل    ١٣٦ - ١٣٥/ ٢، شرح التسهيل    ٥٥ - ٥٤المسائل المشكلة   : ينظر) ٥(
  .٣٨٩/ ٢، المقاصد الشافية ٣٢٧/ ١
، التـذييل   ٥٨ - ٥٣سائل المـشكلة    الم: ولالستزادة ينظر . ٦٢/ ٤، تعليق الفرائد    ٢٦١ - ٢٦٠/ ٣المغني  ) ٦(

 .٤٥٢ - ٤٥١/ ١، الهمع )١( هامش ٣٤٩/ ١، شرح ابن عقيل ١٣٧ - ١٣٥/ ٥ =والتكميل
 . ٤٥٠/ ١حاشية الصبان ) ٧(



 

 )٣٥٢٩(

إن دخلت على الجملة االسمية كانت الم االبتداء ولزمـت للفـرق، وإن             : وقيل
  .)١(دخلت على الفعلية كانت غيرها فارقة

وأخواتهـا علـى   ) عِلمت(ند دخول وثمرة الخالف بين القولين األولين تظهر ع   
)فإن كانت الالم لالبتداء علقت الفعل عن العمل ووجـب كـسر     . المخففة من الثقيلة  ) ِإن

 ).ِإن(وإن كانت الالم للفرق لم تعلق الفعل عن العمل ووجب فتح همزة ). ِإن(همزة 
  .)٢())قَد عِلمنَا ِإن كُنْتَ لَمْؤِمنًا: ((وعلى هذا اختلفوا في قوله 

إال الكـسر بنـاء   ) ِإن(فاألخفش الصغير وابن األخضر يريان أنه ال يجوز في         
وذهب الفارسي وابن أبي العافيـة      . )٣(على أن الالم لالبتداء فعلقت فعل العلم عن العمل        

 فلم تعلق الفعل عن العمل،      إال الفتح بناء على أن الالم للفرق،      ) ِإن(إلى أنه ال يجوز في      
  .)٤(وال تلزم الالم حينئٍذ

المفتوحة المخففـة   ) َأن(وظاهر القول الثاني أن الالم الفارقة دخلت على خبر          
ـ     ) ِإن( دخلـت علـى      اإنه: وقد يقال . النافية حتى يحتاج للفرق   ) َأن(مع أنها ال تلتبس ب

قيت الالم، فالكـسر وقَـصد الفـرق     المكسورة للفرق، فلما دخل الفعل فتحت الهمزة وأب       
الم الفرق دخلـت    : أو يقال ). علمت(سابقان على دخول الطالب لفتح الهمزة وهو الفعل         

مع عدم االحتياج إلى الفرق، كما تدخل بعد المكسورة عند قيام القرينة واالستغناء عـن               
  .)٥(الالم

في الروايـة بـال      إن الالم قد ثبتت   : ((ومن أقوالهم في ذلك قوُل ابن األخضر      
إذا أعملت؛ ألنـه ال  ) ِإن(المفتوحة أصلًا، كما ال تكون مع       ) َأن(شك، وهي ال تكون مع      

  .)٦())احتياج للفرق
                                         

 .٣٥٣، شرح التسهيل للمرادي ١٢٧٢/ ٣االرتشاف ) ١(
 ).٦( هامش ٢٠٨ صفحة سبق تخريجه) ٢(
 .٤٥٢/ ١، الهمع ٤٢٧٥/ ٨، تمهيد القواعد ٣٤٩ - ٣٤٨/ ١، شرح ابن عقيل ٢٢٦الجنى الداني : ينظر) ٣(
، ٢٦٢/ ٣، المغنـي    ٢٢٦ - ٢٢٥، الجنى الداني    ١٢٧٢/ ٣، االرتشاف   ٥٧ - ٥٥المسائل المشكلة   : ينظر) ٤(

، شرح األشموني ٤٥٣ - ٤٥٢/ ١، الهمع ٤٢٧٥ - ٤٢٧٤/ ٨، تمهيد القواعد ٣٤٩ - ٣٤٨/ ١شرح ابن عقيل 
٤٣٧/ ١. 
 . ٤٥١ - ٤٥٠/ ١حاشية الصبان ) ٥(
 .١٣٩/ ٥التذييل والتكميل ) ٦(



– 

  )٣٥٣٠(

وأشار الفارسي إلى أنها إذا فتحت لم تحتج إلى الالم؛ ألنهـا إذ ذاك ال تلتـبس           
  .)١(تأكيدالنافية فتحتاج إلى الفرق، وإن شئت أثبت الالم على طريق ال) ِإن(بــ

) علمـت (هو األصل، فلما فُتحت بـسبب  ) ِإن(كسر : (()٢(وقال ابن أبي العافية 
ال تـدخل إال علـى   ) علمت(ورد عليه بأن هذا بعيد؛ ألن )). أبقيت الالم إشعارا بأصلها 

ما كان قبلها في موضع ابتداء، فإذا دخلت غيرت ذلك، ولـم يـشعروا علـى األصـل            
  .)٣(بشيء

ديث السابق فإن أكثر الروايات قد جاء بكسر الهمزة وإثبات الالم،           وبتخريج الح 
 وهذا يرجح رأي المـذهب  )٤(ولم أقف عليها مفتوحة إال عند الطبراني في المعجم الكبير   

  .األول واهللا أعلم
 
  

                                         
 .٥٨ - ٥٧المسائل المشكلة : ينظر) ١(
 .١٣٩/ ٥التذييل والتكميل ) ٢(
 . ١٣٩/ ٥التذييل والتكميل ) ٣(
)٣١٣ (١١٥/ ٢٤) ٤ .(  

 - ٥٩/ ٤، تعليق الفرائـد     ٣٢٨ - ٣٢٦/ ١، المساعد   ١٢٨٥ - ١٢٨١/ ٢شرح الكافية   : تُنظر المسألة في  و* 
 . ٣٦٤ - ٣٦٣/ ١، شفاء العليل ٣٥٣شرح التسهيل للمرادي ، ٦٢



 

 )٣٥٣١(

  
  
  
  
  
  
  

اسم الفعل اسم يقوم مقام الفعل ، ويتضمن معناه وزمانه وعمله مـن غيـر أن يقبـل                    
 ألفاظ نائبة عن فعٍل معنـى       :،بمعنى آخر أسماء األفعال هي    )١(عالمته أو يتأثر بالعوامل   

بعض وقد تطرق   )٣( في اسميتها ، وفعليتها،    )٢(واستعماالً، كانت موضع خالف بين النحاة     
 الختالف لهجات العرب في لفظـة واحـدة مـن           ن المحدثين أمثال ابن عاشور    المفسري

، والتي دار خالف بين النحاة حول أصل هذه اللفظة؛ وكل ذلـك             )هلم(أسماء الفعل هي    
  :يتضح فيما يلي

                                         
ابن عقيل ، عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن العقيلـي الهمـداني          شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،      : ينظر )١(

القـاهرة،  -ة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل،محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث ،ومعه كتاب منح  المصري
- والمعجم المفصل في النحو العربي، لعزيزة فوال بايستي ، دار الكتب العلمية ،و٣/٣٠٢ م، ١٩٩٨= هـ١٤١٩
 .١/١١٨ م، ١٩٩٢= هـ١٤١٣، ١لبنان، ط -بيروت

 – ٢٨٧ / ٣طه سعد،المكتبة التوقيفية ، :،تحقيق) لفية ابن مالكشرح األشموني على أ (حاشية الصبان    :ينظر  )٢(
٣١٣.  

هي أسماء قامت مقام األفعال في العمـل، وال         :  فقال جمهور البصريين   ؛فعالاختلف النحاة في أسماء األ    قد    )٣(
ادا سماء بحيث يسند إليهـا إسـن  فعال بحيث تختلف أبنيتها الختالف الزمان، وال تصرف األ        تتصرف تصرف األ  

 ؛إنها أفعال: معنويا فتقع مبتدأ وفاعال، وبهذا فارقت الصفات كأسماء الفاعلين والمفعولين، وقال جمهور الكوفيين          
ألنها تدل على الحدث والزمان، كـل مـا فـي البـاب أنهـا جامـدة ال تتـصرف، فهـي كلـيس وعـسى                         

 .١/٢٧:حاشية ابن عقيل:ينظر.ونحوهما

 
 

  معيدة بقسم اللغة العربية
  جامعة المجمعة - كلية التربية بالزلفى

 



– 

  )٣٥٣٢(

حالة واحدة على لغة أهل الحجاز، وإلحاق الضمائر بها على لغـة            ) هلُم(لزوم لفظة   -
  التميميين

، وقد جـاء التنزيـل موافقًـا للغـة          )هلُم(ئل الحجاز مع بني تميم في لفظة        اختلفت قبا  
 )١()j i h g f e d c b(   :-تعـالى -الحجازيين في قوله 

 : "حيث يقول ابـن عاشـور   )٢() Q P O N M L   U T S R(: وقوله
S (  -تعالى- اسم فعل أمر للحضور أو اإلحضار، فهي تكون قاصرة كقوله            )هلُم(و

 TU()( ومتعدية كما هنا )٣d cU () وهو في لغة أهل الحجاز يلزم حالـة    )٤ ،
هلم يا زيد، وهلم يا هنـد، وهكـذا،         : واحدة فال تلحقه عالمات مناسبة للمخاطب، فتقول      

هلمي يا هنـد،    :  تلحقه عالمات مناسبة، يقولون    -أعني بني تميم  -وفي لغة أهل العالية     
c (: فـي هـذه اآليـة علـى األفـصح فقـال      وهلما، وهلموا، وهلممن، وقد جـاء    

dU)ويقول في موضع آخر    )٦(" ))٥ " : لُ وهاسم فعل أمر بمعنى أقبل في لغة أهل         م 
  .)٧("فلذلك تلزم هذه الكلمة حالة واحدة عندهم ال تتغير عنها الحجاز وهي الفصحى،

 علـى  وهـي واقـصد،  - واحضر- وهاِت- وتَعاَل-َأقِْبْل: اسم فعل أمر بمعنى  ) هلم(فـ
 )٩()U T S( : -تعالى- قاصرة كقوله وهي قد تكون)٨(العموم كلمة دعوة إلى شيء 

  .)١٠ () d cU( :-تعالى-في قوله ومتعدية كما 

                                         
 .١٥٠:األنعام )١(
 .١٨:األحزاب )٢(
 .١٨:األحزاب )٣(
 .١٥٠:األنعام  )٤(
 .١٥٠:األنعام  )٥(
 .٨/١٥٣:ـ، ه١٩٨٤،تونس-الدار التونسية للنشر،بن عاشور الطاهر ،لإلمام الشيخ محمد االتحرير والتنوير  )٦(
 .٢١/٢٩٤:التحرير والتنوير  )٧(
: دار الهالل وآخرين،  السامرائيإبراهيم:  تحقيق، ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  العين ، :ينظر  )٨(

 .٤/٥٦) هلم(مادة
 .١٨:األحزاب )٩(
 .١٥٠:األنعام  )١٠(



 

 )٣٥٣٣(

أن أصـلها    -زعـم سـيبويه   –وقد دار خالف بين النحاة حول أصل هذه اللفظة،حيث          
 واحدة، ثم حـذفت   ، فصارتا كلمة    )لُم  ( م إليها فعل األمر      ض ،التنبيه) ها  (  من   بمرك

وهـذا هـو مـذهب جمهـور        )١(االستعمال، وعليه أكثر النحويين    األلف استخفافًا لكثرة  
للزجر والحث ، وليس    هي  ) هل  ( مذهب الكوفيين في أن     الفراء    ، وذهب  )٢(البصريين

:  ، أي  )٤()هـل أم    ( ، كأنها صارت     )٣(فتركت على نصبها  ) أم  ( لالستفهام فضم إليها    
التـي فـي    ) هل  ( ، وإنما أرادوا بها     )٥(اقصد ، فلم يكن ههنا معنى لالستفهام        اعجل و 
:  قد نُطق بها فقـالوا     -ها–،والراجح مذهب البصريين؛ألن    )٦(حي هل ، أي أقبل    : قولهم  

٧(هالُم(.  
حالـة واحـدة،    ) هلـم (وقد اختلفت لغات العرب في استعمالها، حيث ألزم الحجازيون          

، ةا بحسب ما هي مسندة إليه، فقالوا هلُم يا رجل، وهلم يـا امـرأ             بحيث ال يختلف لفظه   

                                         
عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي      :حقيق، ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه،ت        الكتاب: ينظر  )١(
مـد عبـد الخـالق    مح:تحقيق ،و المقتضب،ألبي العباس المبرد،٣/٥٢٩،  م٢٠٠٩ = هـ١٤٣٠، ٥القاهرة،ط  –

عبد الجليل عبده :، تحقيقإسحاق الزجاج  ألبي معاني القرآن وإعرابه،: ، و٣/٢٥: بيروت-عالم الكتب ،عظيمة
ألبي الفتح عثمان بـن  ،،و الخصائص٢/٣٠٣،  م١٩٨٨ = هـ ١٤٠٨ ،  ١، ط  بيروت–عالم الكتب   ،دار  شلبي
 محمد مكي بـن     ألبي ، مشكل إعراب القرآن   ،و٣/٣٦، بيروت -عالم الكتب     ،محمد علي النجار    : تحقيق  ،جني  

 .١/٢٧٧ ه،١٤٠٥الطبعة الثانية ، ، بيروت–مؤسسة الرسالة ،حاتم صالح الضامن  :تحقيق،أبي طالب القيسي 
الـشيخ عـادل    : حقيق ت،أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي        ،اللباب في علوم الكتاب   : ينظر  )٢(

 .١،٨/٥٠٢ ، ط م١٩٩٨= هـ ١٤١٩ -لبنان / يروت  بآخرين،أحمد عبد الموجود و
أحمـد نجـاتى وآخـرون، دار المـصرية للتـأليف       : معاني القرآن، أبو زكريا يحيـى الفـراء، تحقيـق            )٣(

 .١/٢٠٣:والترجمة،مصر
، ٣/٣٦،   بيـروت  -محمد علي النجار ،عالم الكتب        :  الخصائص،أبو الفتح عثمان بن جني ،تحقيق        :ينظر  )٤(

جودة مبروك،رمضان عبـد التـواب، مكتبـة        :اف في مسائل الخالف،أبو بركات األنباري، تحقيق      اإلنصو  .٢٧
 .٢٩٠،  ٢٠٠٢الخناجي، القاهرة، الطبعة األولى،

علـي محمـد   : التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبري، تحقيق              : ينظر  )٥(
 .١/٥٤٧،شركاهالبجاوي، عيسى البابي الحلبي و

طه عبد الحميد، مصطفى السقا، الهيئة :البيان في غريب إعراب القرآن،ألبي البركات األنباري، تحقيق       :ينظر  )٦(
 .١/٣٤٨ م، ١٩٨٠= هـ١٤٠٠المصرية العامة للكتاب، 

-علي جابر المنصوري، عالم الكتب    :المسائل العضديات،ألبي علي الحسن بن احمد الفارسي، تحقيق       : ينظر  )٧(
 .٥/١٢٦:،و همع الهوامع٢٢٤-٢٢٣ م، ١٩٨٦=  هـ١٤٠٦، ١بيروت، ط 



– 

  )٣٥٣٤(

وهلم يا رجالن، وهلم يا رجال، وهي بذلك اسم فعل ال فعل أمر، وقد جـاءت بعـض                  
 فيما رواه البخاري عن جـابر بـن   وذلك-على لغة الحجازيين  -  -أحاديث الرسول 

 قَـد  " : -ى اهللا عليـه وسـلم    صل-قال رسول اهللا :  قال - رضي اهللا عنه   -عبد اهللا   
  .)١("َ فَصلُّوا عليه فَهلُمتوفي اليوم رجٌل صالح من الحبِش ، 

               رواه البخاري عن عبد اهللا بن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا أن رسـول اهللا                 أيضا فيما   
ٌل ثوبه ثم قـال  تَصدقْن ، فَبسط بالُ:  أمر النساء بالصدقة فقال - صلى اهللا عليه وسلم   -
 :"لُمأبي وأميه فداء ٢(" لَكُن(.  

معاملة األفعال، فألحقوا بها الضمائر البارزة بحـسب مـا       ) هلُم(أما بنو تميم فقد عاملوا      
هلم يا رجل، هلُِمي يا امرأة، هلموا يا رجال، وكـذلك ألحقـوا   : هي مسندة إليه، إذ قالوا    

هلمن يا رجل، وهلمـان يـارجالن، وهـي    : ثقيلة، نحونون التوكيد بها خفيفة كانت أو     
 وهلُم في لغة أهل الحجـاز كـذلك ،   : "عندهم فعل أمر، وقد أشار سيبويه إلى ذلك فقال   

وقـد تـدخل   ... أال تراهم جعلوها للواحد، واالثنين، والجميع والذكر، واألنثى سـواء،        
ا عندهم بمنزلـة رد، و ردا، وردي،        في لغة بني تميم، ألنه    ) هلم  ( الخفيفة والثقيلة في    

 ند٣(... "وارد(.  
 التي تلزم صورة واحدة     -هلم– في   )٤(وهذا هو الثابت والمجمع عليه لدى جمهور النحاة       

مع المخاطب أيا كان عند الحجازيين، بخالف التميميين الذين يلحقون الـضمائر بهـا،              
  . فيما ركبت منهوهي مركبة في كلتا اللغتين وإن اختلف النحاة

                                         
--،عن طريق جابر بن عبد اهللا)١٣٢٠(٢/١٠٩أخرجه البخاري في صحيحه،باب الصفوف على الجنائز،   )١(

   .--مرفوعا إلى الرسول
 طريـق ابـن     عـن ) ٩٧٩(٢/٢٢،المصلَّى إلى   باب خروج النساء والحيضِ    أخرجه البخاري في صحيحه،     )٢(

 .--مرفوعا إلى الرسول- -عباس
 .٣/٥٢٩:الكتاب  )٣(
علي جـابر  :المسائل العضديات،أبو علي الحسن بن احمد الفارسي، تحقيق    . ١٦٧ ،و٣/٢٠٢:المقتضب:ينظر  )٤(

ـ ١٤٠٦،  ١بيروت، ط   -المنصوري، عالم الكتب   شرح و.١١٤ ،٣/٣٦:، والخصائص ٢٢٢-٢٢١، م ١٩٨٦=  ه
إميل يعقوب،دار الكتـب العلمية،بيروت،الطبعـة   :فق الدين أبي البقاء بن يعيش، تحقيقالمفصل للزمخشري ، مو   

ار عبد المنعم هريدي،د:حقيق جمال الدين ابن مالك، ت،وشرح الكافية الشافية،٣/٣١، م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢األولى ،
ـ ١٤٠٢،  الطبعة األولى المأمون للتراث،  =  ألبـي  لـصدى، ، وشرح قطر الندى وبل ا     ٣/١٣٩٠، م ١٩٨٢  = ه



 

 )٣٥٣٥(

على أختها التميمية، فهذا ابـن      ) هلم الحجازية (كما أننا نرى شبه إجماع في تقوية قياس         
الْمـم  (: أن تقول فيهـا     أال ترى أن األصل وأقوى اللغتين وهي الحجازية         : "جني يقول 

كمـا تحـذف اللتقـاء    ) هـا (في تقدير السكون حذف لها ألف ) هلُم(فلما كانت الم    ) بنا
  لُما   )١("الساكنين فصارت هوأعلى اللغتـين الحجازيـة وبهـا نـزل         : " ونراه يقول ايض

  .)٣(وبهذا تكون هي األفصح)٢("القرآن
وابن جني بذلك يكون قد أعطى حكما بأن اللغة الحجازية هنا أقوى من أختها التميميـة،          

لـى الـسماع؛ألنها    واعتمد على القياس في النص األول؛ألنها مركَّبةٌ اسم فعل أمر، وع          
  .وردت في القرآن الكريم بلغة الحجاز،ولم ترد قراءة ولو شاذة بلغة تميم

وقد وافق ابن يعيش ابن جني حيث قدم تعليالت في تقوية قياس اللغة الحجازيـة فنـراه       
وإنما كان هـو القيـاس؛ ألنهـا        ...وهو القياس و به ورد التنزيل     : "...يقول عن مذهبها  

نه اسم، وليس القياس في األسماء أن تتصل بهـا عالمـة الـضمير            قامت الداللة على أ   
  .)٤("المرفوع إنما ذلك لألفعال

كما وقد رمى بعض النحاة اللغة التميمية في هلُم بعدم الفصاحة دون إبـداء أي تعليـل                 
هلُما، : وبنو تميم يصرفونه نظرا إلى أصله وليست بالفصيحة نحو        : " فهذا الرضي يقول  

  .)٥("لموا، هلممنهلمي، ه

                                                                                                     
محمد عبد اهللا بن هشام األنصاري، ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى، لمحمد محيي الدين عبد                  =

،خالد بن عبد اهللا األزهري، علـى أوضـح       شرح التصريح على التوضيح في النحو     ، و   ٣٤الحميد، دار الخير،    
، ١لبنان، ط -بيروت-الكتب العلميةار السود، دمحمد باسل عيون  :حقيقالمسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام، ت       

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، و٧٦٥-٢/٧٦٤، م٢٠٠٠ هـ،١٤٢١
 . ٥/١٢٦، م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، ١الكويت، مصر،ط –عبد العال مكرم،دار البحوث العلمية :السيوطي ،ت

 .٣/٣٥:الخصائص  )١(
 .٣/٣٠٣:،وينظر معاني القرآن وإعرابه٣/٣٦: الخصائص  )٢(
 .٦/٣٣٨:الصحاح:ينظر  )٣(
 .٣١-٣/٣٠:شرح المفصل  )٤(
 .٣/١٠١:شرح الرضي على الكافية  )٥(



– 

  )٣٥٣٦(

 إلى أن   )٤( ،والسيوطي )٣(، وابن هشام  )٢( ،وابن مالك  )١(وقد ذهب جمع من النحاة كالمبرد     
، اللتزامها حالة واحدة، في حين يعـدون هلُـم          ) اسم فعل : (هلُم في لغة الحجازيين هي    

  . التصال الضمائر بها) فعل أمر:(التميمية
، قد يتبادر إلى الذهن استفسار يـدور حـول          وفي نهاية المطاف حول اللفظة المذكورة     

سبب تناقض النحويين في أصولهم وقواعدهم ، فيجيب الدكتور على أبو المكـارم بـأن             
 وتعدده بتعدد اللهجـات المـستوحى       ،تنوع مصادر الحكم النحوي فيها    " السبب ناتج عن  

  .)٥( "منها
ل، ولهذا عاملوها معاملـة     الحجازية اسم فع  ) هلُم( بأن   وبناء على ما سبق يمكن القول     

أسماء األفعال دون النظر إلى ما كانت عليه قبل التركيب،ولم يلحقـوا بهـا الـضمائر                
  :لتكون مثاالً لما آلت إليه الكلمة من تطور بعد التركيب وعلى هذه اللغة يقول األعشى

كَود انا ع طَههردعةً و    لُمى َألَ ِإهِركُمِرم٦(م قد ص(  
 قبـل التركيـب،   -ُأم-أو-لُم–التميمية فإنها فعل لمراعاة األصل، وهو الفعل        ) هلُم (وأما

  .ولذا ألحقوا بها الضمائر لتظل محافظة على نمطها القديم
وكلتا اللغتين قد جاء بهما السماع بيد أن التنزيل العزيز قد جاء بلغة الحجاز،أمـا لغـة                 

  : فقد جاءت على ألسنة بعض الشعراء كالمتنبي حين قالبني تميم
ِبيِب ِلقَاُؤهالْح دنَا لَه قَصدنّا        قَصلُمقُلْنَا للسيوِف هنَا و٧(ِإلَي(  

 
  

                                         
 .٢٠٣-٣/٢٠٢:المقتضب:ينظر  )١(
 .٣/١٣٩٠:شرح الكافية الشافية: ينظر  )٢(
 .٣٧:شرح قطر الندى:ينظر  )٣(
 .٥/١٢٦:همع الهوامع:،ينظر)٤(
 .٢٠٨ م،٢٠٠٥القاهرة ، -فكر النحوي، علي محمد أبو المكارم، دار غريبتقويم ال  )٥(
المطبعة -محمد حسين،مكتبة اآلداب  : ،ديوان األعشى الكبير،ميمون بن قيس،تحقيق    )البيت من بحرالمتقارب  (  )٦(

 .على لغة الحجاز)هلم(والشاهد هنا مجيء .٤٣النموذجية،
                    بيـروت، - ألبي الطيب أحمد بـن حـسين المتنبـي،دار بيـروت           ديوان المتنبي، ) البيت من بحر الطويل   (  )٧(

 .جاءت على لغة بني تميم)هلمنا(والشاهد هنا .٣١٦ م،١٩٨٣=هـ١٤٠٣


