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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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السابع عشر من /  م ١٢٩١في صباح يوم الجمعة الثامن عشر من مايو 
 هـ نجحت قوات المماليك بقيادة السلطان األشرف خليل ابن ٦٩٠جمادي األولى 

من فتح مدينة عكا أهم الحصون الصليبية ) م١٢٩٢- ١٢٩٠/ هـ٦٩٢-٦٨٩(قالوون 
بية إلى عرض البحر المتوسط في ذلك الوقت والقذف بتاج مملكة بيت المقدس الصلي

 وأعقب ذلك استيالءهم على باقي المدن الساحلية األخرى ،ليبحر إلى جزيرة قبرص
 عثليث وأنطرطوس األمر الذي أدى في النهاية إلى انهيار الكيان ، صيدا،مثل صور

  )١ (.الصليبي في الشام 
اً بنهاية  إنما كان إيذان،ولم يكن سقوط عكا نهاية لفكرة الحروب الصليبية

 حيث استمرت محاوالت إحيائها ،مرحلة وبداية مرحلة جديدة تتفق مع مجريات العصر
  )٢ (.طوال قرنين من الزمان بعد ذلك

                                         
  : لمزيد من التفاصيل عن سقوط عكا والمدن الساحلية انظر  )١(

، تحقيق )وهو الجزء الثامن من كنز الدرر وجامع الغرر(الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية : ابن ايبك الدوادار 
 أجزاء ٣تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، : ، ابن حبيب ٣٠٩، ٣٠٨ ص  م،١٩٧١أولرخ هارمان، القاهرة 

 أجزاء، تحقيق ٤المختصر في أخبار البشر، : ، أبو الفدا ١٣٧، ص ١، جـ ١٩٧٦تحقيق محمد أمين، القاهرة، 
، الحريري األعالم والتبين في خروج الفرنجة ٣٥١، ص ٤ م، جـ ١٩٩٩محمد زينهم ويحى حسن، القاهرة، 

 .٧٢-٧٠، ص ١٩٨٤لمالعين من بالد المسلمين، اإلسكندرية ا
 هـ، اإلسكندرية ٢١٣٦٥/٧٦٧الحروب الصليبية المتأخرة حملة بطرس لوسينان على اإلسكندرية : سهير نعينع  )٢(

  : راجع أيضاً  . ٩٣م، ص ٢٠٠٢
Hindly, G., The Crusade ahistory of Armed Pilgrim and holy war, London, ٢٠٠٣, p. ٩٠.  

 
 

 
 

 
  أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد

   جامعة طنطا- كلية اآلداب
 



– 

  )٣٥٣٨(

وكانت مملكة قبرص من أهم جزر البحر المتوسط التي حملت لواء فكرة 
 واتخذها الصليبيون مركزاً لالنطالق منها ضد ،الحروب الصليبية وإعادتها من جديد

م أكبر مأوى وملجأ ١٢٩١/ هـ٦٩٠ فأصبحت بعد سقوط عكا ،بالد الشرق اإلسالمي
للصليبين الهاربين من بالد الشام الذين أخذوا ينزحون إلى الجزيرة فرادي وجماعات 

 كما أوى إليها أفراد الطوائف العسكرية المشردة من بالد ،ومعهم عائالتهم وثرواتهم
 ،د أن يشارك في حرب المسلمين عسكرياً واقتصادياً وفتحت أبوابها لكل من يري،الشام

وأسهم ملوكها في مشروعات دعاة الحروب الصليبية طوال القرنين الرابع عشر 
  )١(. والخامس عشر الميالديين

وقد عمل الصليبيون على شن الغارات المتتالية على شواطئ المسلمين الذين 
م بحمالت وغارات عديدة رداً على تلك  فقاموا من جانبه،لم يتهاونوا على هذا العدوان

إلى مسرح للعمليات الحربية التي دارت بين  فتحولت مياه البحر المتوسط ،االعتداءات
   )٢(. الجيش اإلسالمي والقوى الصليبية التي اتخذت من قبرص مركزاً لها

ونتيجة لهذه الغارات المتبادلة بين المسلمين والصليبيين وقع عدد من أسرى 
ين في أيدي القبارصة الصليبيين، فما كان من شيخ اإلسالم ابن تيمية إال أن وجه المسلم

خطاباً المسمى إلى ملك قبرص يطلب منه حسن المعاملة مع هؤالء األسرى وعدم 
  . التعرض لهم واإلفراج عنهم

                                         
)١(  Edbury, W., The Kingdom of Cyprus and crusade ١٣٦٤-١١٩١,      Cambridge, ١٩٩١, pp. ٦٢-٦٠; 
Schein, S., The west and crusade attitudes and attempts ١٣١٢-١٢٩١, Cambridge, ١٩٧٩, p.٢٥.                 

ماليك من القضاء على الكيان الصليبي وخروج آخر جندي بعد تمكن سلطنة الم:  مشروعات الحروب الصليبية -
 هـ وثبت للبابوية فشل المشروع الصليبي برمته، بحثت البابوية في ظل سيطرة دولة ٦٩٠ – ١٢٩١صليبي من عكا 

المماليك على طريق التجارب البحري بين الشرق والغرب وازدياد القوة االقتصادية للماليك بحثت عن وسيلة إلحياء 
وح الصليبية في غرب أوروبا، فجاءت التقارير التي ثبت أن القوة العسكرية لم تعد تجدي نفعاً مع المسلمين وإنما الر

السابع / وخالل العقد األخير من القرن الثالث عشر الميالدي . الجدل الديني هو األجدى، ولم تحقق البابوية هدفها
األراضي المقدسة، فظهر دعاة بينهم البابوات والملوك والمحاربين الهجري بحثت البابوية عن وسيلة جديدة السترداد 

واألدباء والحجاج العائدين من األراضي المقدسة فأعد هؤالء خططاً على شكل مشاريع تهدف إلى استعادة األراضي 
  : ولمزيد من التفاصيل  عن مشروعات الحروب الصليبية انظر . المقدسة 

Leopold, A., How to recover the holy Land, the crusade proposals of the late thirteenth and early 
fourteenth centuries, Burling ton, ٢٠٠٠, p.٣٥.  

تطور استراتیجیة الحروب الصلیبیة فى ضوء كتاب مارینو سانودو، القاھرة،دار العالم :جمال الوكیل :راجع أیضا
م،ص ٢٠١٧العربى،            

)٢(   Asbridge, T., The crusades the war for the holy Land, London, ٢٠١٢,p.١٧٥.                 



 

 )٣٥٣٩(

وقد شكلت العالقات بين سلطنة المماليك ومملكة قبرص مفصالً هاماً وأساسياً 
خارجية المملوكية وذلك على الناحيتين الحربية والدبلوماسية، وفي الحقيقة في السياسة ال

فإن دراسة الحضور السياسي لقبرص في هذه الفترة يمثل خصوصية حقيقية فقبرص 
التي تتحدث عنها في هذا الفترة تمثل حجر الزاوية ومركزاً أساسياً للعمليات العسكرية 

  . في ذلك الوقت
ن الخصوصية الكبرى لهذا الموضوع يتمثل في طرفه وعلى الجانب اآلخر فإ

الثاني وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو ما آثار شهية الباحث كونه يتعامل مع شيخ 
 فعلى حين تعامل السواد األعظم مع ،اإلسالم ابن تيمية من مدخل جديد وقراءة مختلفة

إياه بالتشدد وتعامل آخرين  وتعامل البعض اآلخر مع ابن تيمية متهمين ،ابن تيمية الفقيه
 ويخطئ من يظن أن شيخ اإلسالم ابن تيمية كان مجرد ،معه على أنه مصدر للفتوى

  .عالم انقطع إلى تعلم العلم وتعليمه أو كان صاحب مدرسة فكرية أو عقائدية فقط 
فشيخ اإلسالم ابن تيمية كان له دور عظيم على الجانب السياسي بجانب دوره 

 وأمير الجماعة وفي هذه ،دي فقد مارس أحياناً دور اإلمام ومقدم األمةالديني والعقائ
الدراسة سنتعامل مع الجانب اآلخر لشيخ اإلسالم ابن تيمية وهو الجانب السياسي 
الدبلوماسي وأطرف المعادلة التاريخية تتمثل في القبارصة وابن تيمية هذا من الناحية 

أشد تعقيداً مثل الصليبيين والمغول .  أخرىالظاهرية ولكن الدراسة تشتبك مع أطراف
وهو ما يزيد من خصوبة . وتحالفهم ومخططاتهم ومشاريعهم ضد العالم اإلسالمي

البحث الذي سوف أتناوله من خالل رسالة ابن تيمية إلى ملك قبرص من خالل عدة 
  : نقاط

  .  نبذة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية-
  . موجه له الرسالة إشكالية تحديد هوية ملك قبرص ال-
  .  تحديد المدى الزمني للرسالة-
  .  محتويات الرسالة وأهدافها-
  .  تقييم دور شيخ اإلسالم ابن تيمية فى الجانب الدبلوماسى -



– 

  )٣٥٤٠(

  : نبذة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية: أوالً 
 ولد بحران في العاشر من شهر ،هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الدمشقي  

 هـ من أسرة ذات صيت في العلم والدين فجده محمد الدين ابن ٦٦١عام ربيع األول 
 ووالده شهاب الدين العالم والمحدث ، وكبار علمائه،تيمية من كبار أئمة المذهب الحنبلي

  )١ (.الفقيه
قضى ابن تيمية أعوام عمره األولى حتى بلغ السابعة من عمره في كنف   

وا يجتاحون العالم اإلسالمي يلحقون الدمار أسرته حتى أغار التتار على حران وكان
 فالتجأت أسرة ابن تيمية إلى الشام، وفي دمشق ،والخراب ويرتكبون المجازر والمذابح

 ،تلقى دروس العلم واشتغل بدراسة الفقه والحديث واللغة العربية واهتم بالعلوم الدينية
   )٢ (.وكان فريد عصره في سعة علمه وعمق     نظره

هاجم التتار دمشق وحاصروها برز دور ابن تيمية كمفاوض قوي وعندما   
 حيث حصل على وثيقة األمان ألهل دمشق من غازان سلطان ،ودبلوماسي محنك

 كما وقف كمجاهد ومدافع يحث الناس على الصبر والثبات في مواجهة ،المغول
وتسلط  كما عاصر تغلب الصليبيين في أماكن كثيرة من العالم اإلسالمي ،األعداء

الباطنية على أقاليم كثيرة ومدن أخرى وقد كانت الشعوب اإلسالمية في حالة يرثى لها 
  )٣ (.من التفرق والتمزق والجمود وكثرة البدع والتصوف

                                         
، ١٩٧٦صالح الدين المنجد، بيروت / األعالم العلية في مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق د:  الحافظ البزار )١(

جمع وتحقيق على بن محمد العمران، دار  ؛ تكملة الجامع لسيرة شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون، ٢١ص 
  .٣٨ت، ص -عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ب

 Diego ممن اهتم بنشر وترجمة الرسالة القبرصية لشيخ اإلسالم ابن تيمية من المستشرقين ديجو ساريو كوكاريال -
Sarrio Cucarellaالرسالة إلى اللغة  وهو محاضر بمعهد الدراسات العربية واإلسالمية في روما وقد ترجم 

 الباحث بالمعهد التاريخي األلماني في روما أيضاً Marco de Brancoاألسبانية، وهناك أيضاً ماركو دي برانكو 
  : لمزيد من التفاصيل انظر. وقد ترجم الرسالة إلى اللغة اإليطالية

Hillenbrand, C., The Crusades Islamic represpectives, New York, ٢٠١٢, p.٥٥٠١.    
محمد المقدسي، العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، تحقيق أبي مصعب طلعت فؤاد الحلواني،  )٢(

  .٣، ص ٢٠٠٢الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 
  : راجع أيضاً . ٤محمد المقدسي، العقود الدرية، ص  )٣(
 .٢٩، ص ١٩٨٩ة والعمل الجماعي، الكويت،  عبد الرحمن بن عبد الخالق، شيخ اإلسالم، ابن تيمي-



 

 )٣٥٤١(

وبادئ ذي بدء البد من التعرف على الحياة العملية والفكرية للمناخ الذي عاش   
 والتي لعبت دوراً مؤثراً ،لك العصر ومدى تأثره بتيارات ذ،فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .في تكوين ثقافته
فقد وجدت من العوامل الخارجية والداخلية التي أدت إلى ازدهار الحركة   

 يأتي على ،العلمية في مصر وبالد الشام والحجاز إبان ظهور شيخ اإلسالم ابن تيمية
 م ١٢٥٨- هـ ٦٥٦رأسها سقوط عاصمة الخالفة العباسية بغداد في يد المغول سنة 

 فكان لهذا الحادث المروع آثاره التي تجلت على ،وقتل الخليفة العباسي المستعصم باهللا
الصعيد السياسي في حقيقة مؤداها أن المسلمين وجدوا أنفسهم للمرة األولى في تاريخهم 

" أن العالم على وشك االنحالل وأن الساعة آتية عن قريب"  وجال بذهنهم ،بدون خليفة
 على الصعيد الثقافي فقد أنهت الدور الذي كانت تقوم به بغداد سلفاً في الحياة أما )١(

 وهاجر علمائها وأدبائها ومؤرخيها إلى بالد ،الثقافية بعد سحب البساط من تحت قدميها
 بيد أنه سرعان ما ،الشام المزدهرة بالحركة والنشاط المصاحبين للحروب والجهاد

لواحدة تلو األخرى في قبضة المغول فهاجروا منها إلى سقطت تلك الدويالت الشامية ا
  . مصر ليجدوا أنفسهم في كنف سالطينها 

وبذلك ورثت القاهرة بغداد من الناحية السياسية والعلمية لكي تعوض المسلمين   
    )٢(. من جراء تدمير تراثهم الثقافي على يد المغول

الخالفة العباسية حرصاً لذا أدرك الظاهر بيبرس البندقداري ضرورة إحياء   
 وحتي يتحول الثقل السياسي والثقافي إلى قلعة الجبل ،على وحدة العالم اإلسالمي

  )٣(. بالقاهرة من ناحية ثالثة

                                         
، أحمد عبد الرازق، ٢٥٨، ص ١٩٦٩ السيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة  )١(

           .٤٧، ص ١٩٨٩، القاهرة ١الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى، جـ 
               ؛ قاسم عبده، الرؤية الحضارية، ٣٣٨، ص ١٩٩٤القاهرة سعيد عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، )٢(

 .١٠٧ص 
، ١٩٨٥، تحقيق أيمن فؤاد سيد، المعهد الفرنسي بالقاهرة ١العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار، جـ  )٣(

الة دكتوراه محمد كمال الدين، الحركة العلمية في مصر في عصر المماليك الجراكسة، رس: راجع أيضا . ٧ص 
  : ، وللمزيد عن هذا الموضوع انظر٣٦، ص ١٩٨٩، القاهرة ١غير منشورة بكلية بنات عين شمس، جـ 

Ayalon, Studies on the Transfer of the Abbasid Caliphate from Bagdad to Cairo, Arabica, (١٩٦٠) ٧, 
PP. ٥٩-٤١.           



– 

  )٣٥٤٢(

 ،وكان للرحلة في طلب العلم دورها في ازدهار الحركة العلمية في مصر  
لم إليها حيث كان لموقعها االستراتيجي على طريق الحج دوراً في وفود طالب الع

فالرحلة البد منها في طلب العلم الكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة "
  )١(".الرجال

أضف إلى هذا إجالل السالطين واألمراء للعلم وتشجيعهم للعلماء واألدباء   
 وباعثة على ،والمؤرخين، كانت المجالس التى يعقدها سالطين المماليك حافلة بالعلماء

  )٢ (.والمناقشة  والتحاورالمشاركة 
 بدأ بمحاولة ،)٣(كما شهدت البالد إبان ذلك العصر نشاطاً دينياً منقطع النظير  

السالطين صبغ حكمهم بصبغة شرعية واتخاذ الدين ستاراً يخفي حقيقة شعورهم 
  )٤ (.باغتصاب الحكم من سادتهم بني أيوب

 العلم إبان ذلك العصر كان لظهور العديد من األسر العلمية التي حملت لواء  
وأسرة بني فضل اهللا  )٥( وأسرة بني العديم ،من قبيل أسرة شيخ اإلسالم ابن تيمية

  )٧(. وأسرة السبكي ،)٦(العمري 

عاش اإلمام ابن تيمية في هذا العصر الذي تبدلت فيه أحوال األمة اإلسالمية   
في رأي له بغير بينة أو فكراً وسلوكاً، لم يكن شيخ اإلسالم بالرجل الذي يتبع غيره 
 بل كان حراً في تفكيره ،دليل، وال بالذي يتعصب لرأي ويجمد عليه وقد بان له خطؤه
 غير متعصب إال للحق ،في دائرة الكتاب والسنة وما صح عن الصحابة من اآلثار

   )٨ (.وللحق وحده

                                         
             .٥٤١ ، ص)ت.د(ابن خلدون، المقدمة، بيروت  )١(
 .٣٠٩ هـ، ص ١٣٥٣، القاهرة ٣السخاوي، الضوء الالمع في أعيان القرن التاسع، جـ  )٢(
، العصر المماليكي،               ١٥٧، ص ١٩٦٢سعيد عاشور، المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك، القاهرة  )٣(

 .٣٢٦ص 
   .٢١ سعيد عاشور، مصر في دولة المماليك، ص  )٤(
 Lane-pool, A History of Egypt in The Middle Ages, London ١٩٢٥, P. ٢٤٤.                              
 .           ١٢٤، ص ١٩٦١، بيروت ٦ جـ ٢ أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، مجـ )٥(
، تحقيق هانس روبرت، )اصرالدر الفاخر في سيرة الملك الن (٩ الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر، جـ  )٦(

 .١٨٦-١٨٥، ص ١٩٦٠رويمر، القاهرة، 
 .٤٧،  ص ١٩٤٨محمد الصادق حسين، البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك، القاهرة  )٧(
        .١٩٨، ص ١٩٥٥رزق الشامي، ابن تيمية، مصادره ومنهجه في تحليلها، معهد المخطوطات العربية  )٨(



 

 )٣٥٤٣(

فكير، وقد تمتع شيخ االسالم ابن تيمية بحافظة قوية،كما تمتع بسعة العقل والت  
رد على ذلك االستقالل الفكري الذي يعد أبرز الصفات  )١ (.فضالً عن حضور البديهة

في تكون علمه وشخصيته العلمية التي جعلت له مزايا خاصة ليست في غيره من 
وفي هذا الجانب السياسي والعقائدي واالجتماعي عاش شيخ . العلماء الذين عاصروه

  .اإلسالم ابن تيمية
  : د هوية ملك قبرص الموجه له الرسالة إشكالية تحدي

بسم اهللا الرحمن الرحيم من أحمد ابن طولون إلى "بدأ ابن تيمية رسالته بقوله   
  )٢(".سرجون عظيم أهل ملته

وتظهر لنا اإلشكالية األولى في تحديد هوية سرجون الذي وجه إليه الخطاب   
 ذهب البعض إلى أن وقد تعددت اآلراء فيما يخص هوية سرجون فللوهلة األولى

وقد ) م١٣٢٤-١٢٨٥ (Henry IIسرجون المقصود به الملك هنري الثاني لوزينيان 
  )٣ (.عزز هذا الرأي أن ابن تيمية ذكر كلمة ملك في بعض ثنايا  الرسالة

أما الرأي الثاني فقد ذكر توماس راف إلى أن سرجون تعريب لكلمتين   
 سير فهو لقب تشريفي للملوك والقارة فلفظ" جون"و" سير"فرنسيتين قديمتين هما 

. وأصحاب السلطة وال يزال يستخدم حتى اآلن في بعض اللغات األوربية بمعني السيد 
 فعلم علّي المخاطب بالرسالة وعليه فالمقصود بسرجون هو Johnأو يوحنا " جون"أما 

 وتعرف أسرة  وتعود أسرته إلى مدينة جنوة اإليطالية،يوحنا الثاني سيد جبيل في لبنان
م ١٢٨٩/هـ٦٨٨د لجأت إلى قبرص بعد سقوط طرابلس وكانت هذه األسرة ق،إمبرياكو

كما أن يوحنا الثاني سيد جبيل كان ممن شاركوا في الغارات . على يد المماليك

                                         
            .٤٥، ص ١٩٧٦صالح الدين المنجد، بيروت : لعلية في مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق األعالم ا: انظر  )١(
 .           ٥، ص ١٩٧٤الرسالة القبرصية، نشرها قصى محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، : ابن تيمية  )٢(

)٣( Scudder, Lewis, R., The Arabian Mission's story in search of   Abraham's other son, Michigan, 
١٩٩٨, P.٤٧.                               

 م وتولى ١٢٧٠ ملك قبرص وبيت المقدس، ولد في عام Hugh IIIهو االبن األصغر للملك هيو الثالث : هنري الثاني 
  ١٣٢٤ أغسطس ٣١توفي م، و١٣١٠ إلى ١٣٠٦ ونفى إلى أرمنيا في الفترة من Johnالعرش بعد وفاة أخيره حنا 

  :لمزيد من التفاصيل انظر 
 Edbury, The kingdom of Cyprus and the crusades, P.١٤١; Hill, G., A history of Cyprus, Cambridge, 

٢٠١٠, vol.٢ P.٢٨٣.                                                                                   



– 

  )٣٥٤٤(

 ولعل األسرى الذين أشار عليهم ، إبان حمالت غازان،الصليبية على السواحل الشامية
     )١ (. رسالته إنما أخذهم سرجون في واحده من هذه الغاراتشيخ االسالم ابن تيمية في

 Sainbأما الرأي الثالث فقد ذكر دى برانكو إلى أن سرجون تحريف لكلمة   
Jhon على ذلك وتعني في الفرنسية القديس يوحنا أي جماعة فرسان االستبارية وبناء 

 الذي Folque Villaretفإن رسالة شيخ اإلسالم ابن تيمية أرسلت إلى فولك فيالرية 
   )٢ (.كان يشغل منصب مقدم جماعة فرسان االستبارية في ذلك الوقت

وفي ضوء اآلراء السالفة الذكر نرى أن رسالة شيخ اإلسالم ابن تيمية لم تكن   
موجهه إلى الملك هنري الثاني حيث أنه كان علماً من أعالم المملكة القبرصية في تلك 

 كما أن ،قة لغوية بين كلمة سرجون وكلمة هنري الثانيالفترة وال يوجد أدني عال
إطالق شيخ اإلسالم اسم سرجون أو سراجوس في بعض النسخ في ظاهره بعيد عن 

  .اسمي هنري أولوزينيان

                                         
)١(  Mallet, A., Christian Muslim Relations a bibliographical History, London ٢٠١٢,Vol. ٤ 
(١٣٥٠-١٨٠٠), p. ٨٤٧.  

هـ، كان ٧٠١م وتولى الحكم فى ذى الحجة ١٢٧٠/ هـ٦٧٠االبن األكبر ألرغون خان ولد فى ربيع أول :غازان خان
رشيد :لمزيد من التفاصيل انظر.دولة المغوليةبوذيا فى بداية حياته ثم أسلم وجعل االسالم هو الدين الرسمى لل

عادل هالل :راجع أيضا.١٢٠م،ص ١٩٩٨تاريخ غازان خان، ترجمة فؤاد الصياد،   –جامع التواريخ :الهمذانى
   .١٩٠م،ص١٩٩٧النسانية،االعالقات بين المغول وأوروبا واثرها على العالم االسالمى،عين للدراسات :

)٢(  Faeid, M, Sharif, M., Ibn taymiyya on Jihad, penerbit university sain Malaysia, ٢٠١١, 
p.٧٠.                                                                       

 م وتوفي عام ١٣١٩م وعزل عمان ١٣٠٥ وعين رئيساً لها في نوفمبر ٢٤مقدم طائفة االستبارية رقم : فولك فيالرية 
  .مدينة موبنلية الفرنسية م ودفن في ١٣٢٧

   .٥٣تطور استراتيجية الحروب الصليبية، ص : جمال الوكيل : انظر 
م أنشئت على يد القديس جيرار، قام ١٠٤٨منظمة عسكرية دينية يرجع تاريخها إلى عام :  جماعة فرسان االستبارية -

ب بسكال الثاني بهذه الجماعة عام بتأسيس مستشفى في بيت المقدس من أجل إيواء الحجاج الالتين واعترف البا
 م وانقسموا إلى ثالثة فئات هي الفرسان واألطباء والقساوسة وكان لها دورها العسكري في خدمة الحركة ١١١٣

  : الصليبية لمزيد من التفاصيل انظر
Luttrel, A., The Hospitallers in Cyprus after ١٢٩١, London, ١٩٧٨, p.١٦١. 

-١٨٨ م، ص ١٩٨١عالم الصليبيين، ترجمة قاسم عبده قاسم ومحمد حسن، القاهرة : ع براور بوش:  راجع أيضاً -
       .١٥-١٣ م،ص١٩٩٤ م،القاهرة١٣، ١٢فرق الرهبان الفرسان في بالد الشام في القرنين:  ؛ نبيلة مقامي ١٨٩



 

 )٣٥٤٥(

أما بشأن الرأي الثاني القائل بأن سرجون هو يوحنا الثاني سيد جبيل يعرف   
 فكان من األولى أن يخاطب شيخ في المصادر اإلسالمية باسم الملك يوحنا السرجون

 ثانياً أن يوحنا الثاني سيد جبيل قد نزعت منه ، ابن تيمية قائالً الملك يوحنا–اإلسالم 
أراضيه وأمالكه التي كانت تحت يده وتم نفية غلى قبرص من قبل سادة جبيل وهوما 

ملقه وأهله لما وإنما نبة الداعي العظيم " يتنافى وال يليق بمن وصفه شيخ اإلسالم بقوله 
  ".بلغني ما عنده من الديانة والفضل ومحبة العلم وطلب المذاكرة

أما بشأن الرأي الثالث وهو ما يتفق معه الباحث حيث نرى أن سرجون هو   
 ، وعليه فهو ليس علماً وإنما هو لقب تشريفيSaint Johnتعريب لكلمة القديس يوحنا 

أرسلت إلى فولك فيالريه مقدم جماعة فرسان ولذلك فإن رسالة شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  . أي القديس يوحناSaint Johnاالسبتارية فربما كان لقب سرجون اختصاراً لكلمة 

أن فولك فيالريه قد شغل منصب مقدم جماعة فرسان االسبتارية من عام  : ثانياً
إلى  مع العلم بأن فرسان االسبتارية قد لجئوا ،) هـ٧٠٥- ٦٩٤( م ١٣٠٥م إلى ١٢٩٤

م وقد ١٢٩١/ هـ ٦٩٠مملكة قبرص الصليبية بعد سقوط الكيان الصليبي في عكا 
شاركوا في عدة غارات على السواحل الشامية في الفترة محل الدراسة باإلضافة إلى 

لعظيم ملته بالديانة ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين "وصف شيخ اإلسالم له 
  ".وعظماء القسيسين والرهبان

دعى هذا الرأي ما ذكره القلقشندي في كتابه صبح األعشى في نص ومما ي  
الهدنة التي عقدت بين السلطان الظاهر بيبرس وبين مقدم جماعة فرسان االسبتارية إذا 

استقرت الهدنة بين السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي وبين " جاء فيها 
تارية سرجون بالبالد الساحلية وبين جميع المباركه المقدم الجليل مقدم جميع بين اسب

  )١ (".األخوة االسبتارية لمدة عشر سنين كوامل
ونستنتج من تلك الهدنة مكانة وأهمية جماعة فرسان االسبتارية في عصر   

 ثانياً ذكر اسم فرسان االسبتارية تحديداً بيت استبار واألخوة ،الحروب الصليبية
رية سرجون أي اسبتارية القديس يوحنا وهذا يعد دليالً  ثالثاً وصفهم باسبتا،االسبتارية

 أي القديس يوحنا ولعله أطلق Saint Johnهاماً على أن كلمة سرجون تعريب لكلمة 
  .عملية لقب سرجون مقدم فرسان القديس يوحنا من باب التشريف

                                         
 ، ص ٢٠٠٤ جـ، حـ، القاهرة ١٤صبح األعشا في صناعة اإلنشا، : القلقشندي  )١(



– 

  )٣٥٤٦(

ويناء على ذلك نرجح أن شيخ اإلسالم أرسل رسالته إلى فولك فيالريه مقدم   
 كما كان جال موالي عظيماً ، فرسان االسبتارية وكان وجيهاً وعظيماً بين أتباعهجماعة

   )١ (.ووجيهاً بين جماعة فرسان الداوية
أما فيما يتعلق بتاريخ كتابة الرسالة فكانت بعد موقعة مرج الصفر التي تعرف   

م بالقرب من دمشق بين المماليك بقيادة ١٣٠٢/ هـ٧٠٢بواقعة شقحب في رمضان 
لناصر قالوون وبين المعول بقيادة قطلوشاه نائب غازات، وقد أشار شيخ اإلسالم ابن ا

 باإلضافة إلى أن ميشو ذكر أن ابن تيمية ،تيمية إلى هذه الواقعة باعتبارها حدثاً قريباً
 مع العلم بأن غازان ،أشار إلى غازان في رسالته وكانه ال يزال حيا زمن كتابة الرسالة

م وبناء على ذلك نرجح أن كتابة الرسالة كانت بين إبريل ١٣٠٤/هـ٧٠٤قد توفي في 
   )٢ (.هـ٧٠٤/م١٣٠٤ومايو /  هـ ٧٠٣رمضان / م١٣٠٣

أما بشأن محتوى الرسالة فشيخ اإلسالم ابن تيمية يضرب أروع األمثلة في   
الرسالة التي وجهها فولك فيالريه مقدم االسبتارية في كيفية الدعوة إلى اهللا بالحكمة 

 ومما ال شك فيه أن فطنته ونشأته من أسرة علمية لها ،والموعظة والجدل الحسن
 وقد حوت ،مكانتها التاريخية ساعده على وصول كلماته بسهولة ويسر دون أدنى مغاالة

 ،الرسالة في مجملها الكثير من مبادئ االعتدال والسماحة التي جاء بها الدين اإلسالمي
ت القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح ليدعم وجاءت الرسالة مليئة باآليا

 . أقواله باألدلة والبراهين

                                         
)١( Aaron,D., in the words voices of Jihad, London ٢٠٠٨,P.٢٧٠. 

م ١٢٦٥م في إقليم فيتري وانضم إلى جماعة فرسان الداوية عام ١٢٤٤-١٢٤٣ولد ما بين عامي :  جيمس موالي -
 philipe Ivوانتخب سيداً لها في قبرص بعد سقوط عكا وتم القضاء عليه وقتله بواسطة الملك فيليب الرابع 

  انظر . ١٣١٤-١٢٨٥
Barber,M.,Jamesof Molay the last grand Master of Templars, in S.T,vol. ١٩٧٢ ,١٤, pp.٩٢-٩١. 

، Hugh depaynsجماعة من أصل فرنسي قام تسعة بتكوينها برئاسة هيودي باينز :  جماعة فرسان الداوية -
ة األعداء ولعبت دوراً بارزاً في الحروب أوضحوا أن هدفهم حماية الحجاج المسيحين في بيت المقدس ومحارب

- ١٢٢٩تتمة كتاب وليم الصوري المنسوب خطا لروتالن : مؤلف مجهول :لمزيد من التفاصيل انظر . الصليبية
  : راجع أيضاً . ٧٣، ص ٢٠٠١م، ترجمة أسامة زيد، طنطا ١٢٦١

Jacque de vitry, Histoire de croisades dans collection des Memoires Relatifs à l.Histoire de 
France, Tradpay, Guizot, paris, ١٨٢٥,p.١١٨.  

(٢)Aaron,D., in the words voices of Jihad,p.٢٧٢.                                                          



 

 )٣٥٤٧(

ففي مقدمة الرسالة سرد ابن تيمية لفولك فيالريه قصص األنبياء بداية من نبي   
اهللا إبراهيم وموسى وعيسى إلى نبي اهللا سيد الخلق أجمعية سيدنا محمد عليه أفضل 

الم وبين له مبادي الدين المسيحي والدين اإلسالمي الصالة والسالم وعليهم الس
واألساس الذي قامت عليه النبوة وهو توحيد اهللا سبحانه وتعالى حتى يصل إلى 
اإلشكاليات التي حدثت في عهد السيد المسيح عليه السالم واالنقسام الذي طال طبيعته 

  . عليه السالم
.  إله إبراهيم وآل عمران،ال هوأما بعد فإنا نحمد إليكم اهللا الذي ال إله إ"  

ونسأله أن يصلي على عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين ونخص بصالته وسالمه 
 وهم نوح، ،أولى العزم الذين هم سادة الخلق وقادة األمم الذين خصوا بأخذ الميثاق

   )١(". ومحمد كما سماهم اهللا عز وجل في كتابه الكريم، وعيسى، وموسى،إبراهيم
لما ) فولك فيالريه(قل شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد ذلك إلى مدح سرجون وانت  

  . عنده من الديانة والفضل
وإنما نبه الداعي لعظيم ملته وأهله ولما بلغني ما عنده من الديانة "   

 ورأيت الشيخ أبا العباس المقدسي شاكراً من ،والفضل، ومحبة العلم وطلب المذاكرة
  )٢( . وشاكراً من القسيسين ونحوهم،قباله عليهالملك من رفقه ولطفه وإ

وتتجلى االعتدال والود في الكلمات التي زود بها ابن تيمية رسالته معاني إلى   
نحن قوم " فولك فيالرية مقدم جماعة فرسان االسبتارية ومنها على سبيل المثال قوله 

فإن أعظم ما عبد اهللا  ونحب أن يجمع اهللا لكم خير الدنيا واآلخرة ،نحب الخير لكل أحد
  ) ٣(".به نصيحة خلقه

رأيت أن أعظم ما يهدي لعظيم " ويخاطب ملك قبرص في موضع آخر قائالً   
 بالمذاكرة فيما يقرب إلى اهللا والكالم في الفروع مبني ،قومه المفاتحة في العلم والدين

 اآلباء  وال بعادات، وأنتم تعلمون أن دين اهللا ال يكون بهوى النفس،على األصول
  )٤(.  وإنما ينظر العاقل فيما جاءت به الرسل وفيما اتفق الناس عليه،وأهل المدينة

                                         
  .١٩الرسالة القبرصية، ص : ابن تيمية  )١(
 .٣٧الرسالة القبرصية، ص : ابن تيمية  )٢(
 .٣٧الرسالة القبرصية، ص : ابن تيمية  )٣(
 .    ٣٨الرسالة القبرصية، ص : ابن تيمية  )٤(



– 

  )٣٥٤٨(

ولما "ثم استعرض شيخ اإلسالم ابن تيمية موقفه من غازان ملك التتار قائالً   
 لكنه ، وكان قد انتسب إلى اإلسالم،قدم مقدم المغول غازان وأتباعه إلى مدينة دمشق

 وقد اجتمعت ، حيث لم يلتزموا دين اهللا،المؤمنون بما فعلوهلم يرض اهللا ورسوله و
 ، البد أن تكون قد بلغت الملك، وجرى لى معهم فصول يطول شرحها،به وبأمرائه

 وكان معهم ،فأذله اهللا وجنوده لنا حتى بقينا نضربهم بأيدينا ونصرخ فيهم بأصواتنا
معنا يصرخ عليه  حتى كان بعض المؤذنين الذين ،صاحب سيس مثل أصغر غالم

ويشتمه وهو ال يجترئ أن يجاوبه حتى أن زوراء غازان ذكروا ما ينم عليه من فساد 
  )١ (.النية له

 فبعد ،وقد برز دور شيخ اإلسالم ابن تيمية أثناء الصراع اإلسالمي المغولي  
الهزيمة النكراء التي تعرض لها الجيش المملوكي من قبل المغول في معركة وادي 

 كان على شيخ اإلسالم ابن تيمية أن يمارس دوره الديني ،م١٢٩٩/ هـ٦٩٩ر الخازندا
 حيث اجتمع عقب الهزيمة مع علماء المسلمين ،والسياسي في توحيد الجبهة اإلسالمية

بالجامع األموي بدمشق وذهب على رأس وفد منهم إلى بالط خان المغول لمقابلة 
  )٢ (.غازان خان

بينهم مفاوضات حتى انتهى األمر بإعطاء األمان والتقوا به في البنك ودارت   
ألهل دمشق حتى ال تراق دماء المسلمين من قبل األفعال الهمجية والوحشية التي كان 

   )٣ (.يقوم بها المغول خالل غزوهم البلدان اإلسالمية

                                         
 .       ٣٩الرسالة القبرصية، ص :  ابن تيمية  )١(
برتولد شبولر، : راجع أيضاً  . ٤٥، ص ١٩٧٣أعالم الوري، تحقيق عبد العظيم حامد، القاهرة، : ابن طولون  )٢(

 .           ١٠٧ م، ص ١٩٨٢ر المغولي، ترجمة خالد أسعد، تقديم سهيل زكار، دمشق العالم اإلسالمي في العص
نهاية األرب : ، النويري ١١٣ م، ص ١٩٩٣مختار األخبار، تحقيق عبد الحميد صالح، القاهرة، : بيبرس الدوادار  )٣(

  في فنون األدب، تحقيق السيد الباز العريني 
معركة حمص الثالثة أو مجمع المروج وقعت في وادي الخازندار شرق حمص عرفت باسم : معركة وادي الخازندار 

م وأسفرت عن هزيمة الجيش المملوكي بقيادة الناصر محمد وأتبعها تقدم ١٢٩٩/ هـ٦٩٩ ربيع أول ٢٧في 
: ولمزيد من التفاصيل، انظر أبي الفدا . م٦٩٩/١٢٩٩السلطان غازان إلى دمشق حتى استسلمت في جمادي األولى 

  .٥٥ ص ٤مختصر في أخبار البشر، تحقيق محمد زينهم، دار المعارف، ج ال
راجع أيضاً . ٤١٢ م، ص ١٩٩٢، القاهرة :.١٩٣ .Hayton, La flor des estoires de la terred'p راجع أيضاً 

 .١٥٠، ص ١٩٧٥العالقات السياسية بين المماليك والمغول، القاهرة، : فايد حماد : 



 

 )٣٥٤٩(

ثم شرع شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد وبين لفولك فيالرية كيف أنه عمل على   
يحيين من يد غازان خان المغول ولم يرض أن يفك أسرى تخليص أسرى المس
وقد عرف النصاري كلهم أني لما خاطبت التتار في إطالق " المسلمين فقط فقال 

.  وخاطبت موالي فيهم فسمح بإطالق المسلمين، وقطلوشاه، وأطلقهم غازان،األسري
بل جميع :  لهفقلت. لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤالء ال يطلقون: قال لي 

 ال من ، فإنا نفكهم وال ندع أسيراً، الذي هم أهل ذمتنا،من معك من اليهود والنصارى
 وأطلقنا من النصارى من شاء اهللا فهذا عملنا وإحساننا ، وال من أهل الذمة،أهل الملة

  )١ (.والجزاء على اهللا
ن كان وقد ظهرت سماحة واعتدال شيخ اإلسالم ابن تيمية في أن طلبه لألما  

 ولم يتراجع ،لكل أهل دمشق من النصارى واليهود ولم يكن قاصراً على المسلمين فقط
شيخ اإلسالم ابن تيمية حتى تم قراءة عهد األمان في المسجد األموي بدمشق في ربيع 

  )٢ (.م١٣٠٠يناير /هـ٦٩٩اآلخر 
 فقام ،قوكعادة التتار لم يلتزموا بالعهد واألمان ونكثوا به وهاجموا مدينة دمش  

 وحث ،م بالخطبة في المسجد األموي بدمشق١٣٠٠/هـ٧٠٠ صفر ٢ابن تيمية في 
الناس على القتال واإلقدام والشجاعة من أجل الجهاد في سبيل اهللا ونصرة الدين 

  )٣ (.اإلسالمي وأقر بضرورة ووجوب القتال ضد المغول
ون إلى أهل ثم أوضح له شيخ اإلسالم ابن تيمية أن المسلمين مازالوا يحسن  

  : الذمة من المسيحيين الذين بأيديهم فقال

                                         
  .         ٤٠رسالة القبرصية، ص ال:  ابن تيمية  )١(
، ابن ٣٢٣، ص ٢ م، جـ ١٩٩٧السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت :  المقريزي  )٢(

             ، ١٩٩٢النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق محمد حسين شمس الدين، بيروت : تغري بردي 
  : راجع أيضاً . ٩٩ص 

  .١٠٩م، ص ١٩٨٨معارك المغول الكبرى في بالد الشام، بيروت، :  العلي أكرم
البداية والنهاية، تحقيق على عوض، : ، ابن كثير ١٣٥٠، ص ٢السلوك لمعرفة دول الملوك، جـ: المقريزي  )٣(

  .         م١٩٩٧، ص ١٤، جـ ١٩٩٧عادل أحمد، بيروت، 



– 

  )٣٥٥٠(

 ،وكذلك السبى الذي بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا بهم"  
كما أوصانا خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصالة والسالم حيث قال في آخر 

  )١( ". وما ملكت أيمانكم،حياته الصالة
  )٢("  الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراًويطعمون: "وقال تعالي 

ثم أوضح له أنهم ال يخافون من التتار وأنهم سينتصرون عليهم في النهاية   
وذلك حتى ال يطمع النصارى في محالفة التتار على أهل السنة والجماعة من المسلمين 

 ولم ،نخادعهم فلم ، وانتسابهم إلى هذه الملة،ومع خضوع التتار لهذه الملة": فقال 
 ، بل بينا لهم ما هم عليه من الفساد والخروج عن اإلسالم الموجب لجهادهم،ننافقهم

:  وعساكره المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية ،وأن جنود اهللا المؤيدة
وفي هذه المدة لما شاع . مازالت منصورة على من نأواها مظفرة على من عاداها

 ، فقتل منهم بعضة عشر ألفاً،أمسك العسكر عن قتالهم. ر مسلمونعند العامة أن التتا
 وبلغه ما عليه هذه ،فلما انصرف العسكر إلى مصر. ولم يقتل من المسلمين مائتان

 قد ،خرجت جنود اهللا ولألرض منها وئيد:  وعدم الدين ،الطائفة الملعونة من الفساد
قد بهرت العقول .  وصدق، وإيمان، وعدة، وقوة، في كثرة،مألت السهل والجبل

:  المخلصة لبارئها ،محفوفة بمالئكة اهللا التي مازال يمد باألمة الحنيفية. واأللباب
 فأرسل عليه من ، ولم يقف لمقابلتها ثم أقبل العدو ثانياً،فانهزم العدو بين أيديها

 ، وصدق اهللا وعده، وانصرف خاسئاً وهو حسير،العذاب ما أهلك النفوس والخيل
 ، والبالء الذي أحاط به، وهو اآلن في البالء الشديد والتعيس العظيم،ه عبدهونصر

              :  وخير مترادف، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد قال ،واإلسالم في عز متزايد
    )٣ ().إن اهللا يبعث لهذه األمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها( 

ى فولك فيالريه إلى قضية األسرى المسلمين لدى ثم تطرق في رسالته إل  
الصليبيين مذكراً إياه بتاريخ النصارى مع الرسول عليه أفضل الصالة والسالم من 

                                         
      .     ٤٠الرسالة القبرصية، ص : ابن تيمية  )١(
  ).         ٨(اآلية : سورة اإلنسان  )٢(
  .٤٢-٤١- ٤٠ابن تيمية، الرسالة القبرصية، ص  )٣(



 

 )٣٥٥١(

 والمعاملة الحسنة للنجاشي ملك الحبشة للمسلمين خالل ،خالل وفد نصاري نجزان
  )١ (.هجرتهم إلى الحبشة

لمات الرقيقة والوعظ والتذكير وفي ثم قام شيخ اإلسالم ابن تيمية مستخدماً الك  
فيا أيها الملك كيف تستحل سفك الدماء ": قائالً . ذات الوقت أسلوب الوعيد والتهديد

  .وسبى الحريم وأخذ األموال بغير حجة من اهللا ورسله
ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل الذمة واألمان ما ال يحصى   

 فكيف يعاملون أسرى المسلمين بهذه ، فيهم معروفة ومعاملتنا،عددهم إال اهللا
لست أقول عن الملك وأهل !  وال ذو دين؟،المعامالت التي ال يرضى بها ذو مروءة

 معترفاً بما فعلوه معه ، فإن أبا العباس شاكر للملك وألهل بيته كثيراً،بيته وال إخوته
أليست ! عية الملك؟أليس األسرى في ر.  وإنما أقول عن عموم الرعية ،من الخير

  !عهود المسيح وسائر األنبياء توصى بالبر واإلحسان فأين ذلك؟
 والغدر حرام في جميع الملل والشرائع ،ثم إن كثيراً منهم إنما أخذوا غدراً

  ! فكيف تستحلون أن تستولوا على أخذ غدراً؟،والسياسات
واهللا ! رين؟ وتكونون مغدو،أفتأمنون مع هذا أن يقابلكم المسلمون ببعض هذا

 واستعدت ، واألمة قد امتدت للجهاد، ال سيما في هذه األوقات،ناصرهم ومعينهم
 وقد تولى الثغور الساحلية ،ورغب الصالحون وأولياء الرحمن في طاعته. للجالد

  . وهم في ازدياد، وقد ظهر بعض أثرهم،أمراء ذوو بأس شديد
 الذين ،)عنى الفدائيالفداوي بم(ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية 

.  وحديثاً،يغتالون الملوك في فرشها، وعلى أفراسها، من قد بلغ الملك خبرهم، قديماً
 الذين يغضب الرب ، وال يخيب طلباتهم،وفيهم الصالحون الذين ال يرد اهللا دعواتهم

   )٢ (. ويرضى لرضاهم،لغضبهم
                                         

  .         ٤٥ابن تيمية، الرسالة القبرصية، ص  )١(
  .٤٩-٤٨الرسالة القبرصية، ص :  ابن تيمية  )٢(
  .ان االسبتارية أبا العباس شاكر المقصود به رسول ابن تيمية إلى فولك فيالريه مقدم جماعة فرس-

يطلق عليهم أيضاً اسم الحشاشين وهم من طائفة إسماعلية والشام ولعبوا دوراً خطيراً أثناء الحروب الصليبية : الفداويه 
وسميت بأسماء مختلفة مثل الباطنية والمزدكية، وكان لها دوراً كبيراً في اغتيال كثير من زعماء المسلمين 

 نسبة لزعميها Hasaniyanبب التسمية بحيث رأى البعض أنها مشتقة من كلمة والصليبيين وتعددت اآلراء حول س
=   أي حراس الليل، وذهب فريق آخر إلى أنها مشتقةassassinحسن بن الصباح، بينما نسبها البعض إلى لفظ 



– 

  )٣٥٥٢(

ومازال في "د قائالً ثم يعود شيخ اإلسالم بعد ذلك إلى أسلوب االستمالة والوعي
النصاري من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من له مزية على غيره في 
المعركة والدين فيعرف بعض الحق وينقاد لكثير منه ويعرف من قدر اإلسالم وأهله 
ما يجهله غيره فيعاملهم معاملة تكون نافعة في الدنيا واآلخرة ثم في فكاك األسير 

م األنبياء والصديقين ما هو معروف لمن طلبه فهما عمل الملك وثواب العتق من كال
    )١ (.معهم وجد ثمرته

وأنا " ويستمر شيخ اإلسالم في مخاطبة فولك فيالرية عن أسرى المسلمين قائالً
ما غزفنى الساعة إال مخاطبتكم بالتي هي أحسن والمعاونة على النظر في العلم، 
وإتباع الحق وفعل ما يجب فإن كان عند الملك من يثق بعقله ودينه فليبحث معه عن 

  )٢(".أصول العلم وحقائق األديان
والجدير بالذكر أن شيخ اإلسالم ابن تيمية قد استعان ببعض أقوال السيد 

 فيخاطبه ،ح عليه السالم ليدعم مطالبة برد األسرى أو معاملتهم معاملة طيبةالمسي
ومن العجب كل العجب أن يأسر النصارى قوماً غدراً أو غير غدر ولم "متعجباً 
 ومن أخذ ،من لطمك على خدك األيمن فأدر له خدك األيسر والمسيح يقول )٣(يقاتلوهم

  )٤ (.رداءك فأعطه قميصك
سالم ابن تيمية رسالته مطالباً إياه بالرفق بحامل الرسالة أبي ثم يختم شيخ اإل

 ثم يوضح هدفه من الرسالة بأنه بعث ،العباس والرفق باألسرى ومعاملتهم معاملة حسنة
ومن "بتلك الرسالة لما علم نواياه الحسنة في الخير وميله إلى العلم والدين وخاطبة قائالً 

ثم ذكره " اصحة الملك وأصحابه وطلب الخير لهمنواب المسيح وسائر األنبياء في من
  .)٥ (.بأن أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصالة والسالم خير أمة أخرجت للناس

                                                                                                     
مزيد من من الفعل حس ومعناها إستأصل الرأس وذهب أصحاب الرأي األخير إلى أنها ترجه إلى تعاطيهم الحشيش ل=

  : التفاصيل انظر 
السادس الهجري، / الصليبيون وإسماعيلية الشام في عصر الحروب الصليبية، القرن الثاني عشر الميالدي :  أسامة زيد -

            .٨٤- ٨٢ م، ص ١٩٨٠الهيئة العامة للكتاب، 
  .٥٢ابن تيمية، الرسالة القبرصية، ص  )١(
  .٥٠ابن تيمية، الرسالة القبرصية، ص  )٢(
  .٥١ابن تيمية، الرسالة القبرصية، ص  )٣(
  .٤٠-٣٩ انجيل متى –اإلصحاح الخامس  )٤(
  .٥٤الرسالة القبرصية، ص :  ابن تيمية  )٥(



 

 )٣٥٥٣(

  ـاتمـــةالخ
وختاماً نستخلص من تلك الورقة البحثية أنها أوضحت الجانب اآلخر ألفكار   

اباته حيث أظهرت ابن تيمية الذى كان يهتم بالمغاالة والتطرف وعدم االعتدال في كت
  .الرسالة قدرة شيخ اإلسالم ابن تيمية على اإلقناع والحجة

وظهر لنا مدى الحس السياسي لشيخ اإلسالم ابن تيمية حيث حذر فولك   
فيالريه من التحالف مع التتار ضد المسلمين وأوضح له أن التتار ال يرهبون المسلمون 

من التتار وأنهم ال عهد لهم وال ذمة، و وأنهم في النهاية سينتصروا على التتار وخوفه 
استعمل أسلوب الترغيب والترهيب بذكاء مع فولك فيالريه ولم يجعل له من األمر شيئاً 

   .إال الرضوخ ألمره
إن ما يمكن استنتاجه من هذه الرسالة هما بعدان أساسيان، أولهما بعد متعلق بحوار    

المسيحية في   الرسالة عن تمكنه من الديانةاألديان باعتبار أن ابن تيمية أبان في هذه
أما البعد  أحد علمائها حديثه عنها، واستشهاد بمجموعة معتبرة من نصوصها وكأنه

العمل  اإلنساني  الثاني الذي يمكن أن نستشفه من الرسالة القبرصية هو ارتدائه عباءة
م جماعة فرسان فيالرية مقد والدبلوماسي التي ارتداها ابن تيمية وهو يخاطب فولك

مكتملة االركان تنهل من القيم اإلسالمية  االسبتارية، فهو في هذه الرسالة يقدم مذكرة
التاريخية من أجل بناء بنية حجج قوية  وهو  ومن المراجع المسيحية ومن األحداث

بذلك يلعب دور الوسيط الذي تقوم  به اليوم المنظمات الدولية، من أجل تحرير األسرى 
ومعاملة جميع هؤالء بمثل ما يعامل المسلمين أسراهم، وهذا فيه رد  األديانمن جميع 

يقول أن أهل الذمة كانوا يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في المجتمعات  عل من
  .اإلسالمية

الحـوار بـين     لقد كشفت الرسالة القبرصية منظورا آخر لفكر ابن تيمية، فكر قائم على           
 على اآلخر وعلى الدفاع عن اإلنسان إلنسانيته ولـيس لدينـه أو             األديان وعلى االنفتاح  

 .لعرقه، فكر يحترم معتقدات اآلخر ويدعوا إلى المحافظة على دين اآلخر
 
 
 
 



– 

  )٣٥٥٤(

  بيان المختصرات
R.H.C.Doc.Arm:Recueil des historiens des 
croisade,Documents  Armeniens. 
S.M:Studia Medieval 



 

 )٣٥٥٥(

  جعقائمة المصادر والمرا
  :أوال المصادر العربية

  : ابن ايبك الدوادار 
، تحقيق )وهو الجزء الثامن من كنز الدرر وجامع الغرر(الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية 

  . م ١٩٧١أولرخ هارمان، القاهرة 
  :ابن حبيب  

   .١٩٧٦ أجزاء تحقيق محمد أمين، القاهرة، ٣ تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، 
  :بن خلدون ا

   ).ت.د( المقدمة، بيروت 
  :ابن تيمية 

  . ١٩٧٤ الرسالة القبرصية، نشرها قصى محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، 
  : ابن طولون 

   .١٩٧٣أعالم الوري، تحقيق عبد العظيم حامد، القاهرة، 
   :ابن تغري بردي

   . ١٩٩٢ الدين، بيروت  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق محمد حسين شمس
  : ابن كثير 

   . ١٤، جـ ١٩٩٧البداية والنهاية، تحقيق على عوض، عادل أحمد، بيروت، 
  : أبو الفدا 

  . م١٩٩٩ أجزاء، تحقيق محمد زينهم ويحى حسن، القاهرة، ٤المختصر في أخبار البشر، 
  :السيوطي 

   .١٩٦٩  تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة
  :العمري 

، تحقيق أيمن فؤاد سيد، المعهد الفرنسي بالقاهرة ١ مسالك األبصار في ممالك األمصار، جـ 
١٩٨٥.   
  :السخاوي 

  . هـ ١٣٥٣، القاهرة ٣ الضوء الالمع في أعيان القرن التاسع، جـ 



– 

  )٣٥٥٦(

  : الحريري
  ١٩٨٤درية  األعالم والتبين في خروج الفرنجة المالعين من بالد المسلمين، اإلسكن

  :الحافظ البزار 
صالح الدين المنجد، بيروت /  األعالم العلية في مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق د

١٩٧٦.   
  : القلقشندي 

  .٢٠٠٤ جـ، حـ، القاهرة ١٤صبح األعشا في صناعة اإلنشا، 
  : المقريزي 

   ٢ م، جـ ١٩٩٧السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت 
  :النويري 

  . ١٩٩٢،القاهرة،٣١ نهاية األرب في فنون األدب، تحقيق السيد الباز العريني،ج
  : بيبرس الدوادار 

  . م١٩٩٣مختار األخبار، تحقيق عبد الحميد صالح، القاهرة، 
تكملة الجامع لسيرة شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون، جمع وتحقيق على بن محمد 

  .ت -دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، بالعمران، 
  :شيد الهمذانىر

    م١٩٩٨تاريخ غازان خان، ترجمة فؤاد الصياد،   –جامع التواريخ 
  :محمد المقدسي 

العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، تحقيق أبي مصعب طلعت فؤاد 
  .٢٠٠٢الحلواني، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 

  : ف مجهول مؤل
م، ترجمة أسامة زيد، طنطا ١٢٦١-١٢٢٩تمة كتاب وليم الصوري المنسوب خطا لروتالن 

٢٠٠١.       
  :المصادر األجنبية: ثانيا

Hayton, 
-  La flor des estoires de la Terre 
d’orient,dans,R.H.C,Doc.Arm,tome.٢,Paris,١٩٠٦. 



 

 )٣٥٥٧(

Jacque de vitry, 
 Histoire de croisades dans collection des Memoires Relatifs à l.Histoire de 

France, Tradpay, Guizot, Paris, ١٨٢٥. 
  :ثالثا المراجع األجنبية

 Ayalon,  
 Studies on the Transfer of the Abbasid Caliphate from Bagdad to Cairo, 

Arabica, ١٩٦٠,.      
Aaron,D. 
in the words voices of Jihad, London ٢٠٠٨  
Lane-pool,  
 A History of Egypt in The Middle Ages, London ١٩٢٥. 

Asbridge, T.,  
The crusades the war for the holy Land, London, ٢٠١٢. 

Barber,M., 

Jamesof Molay the last grand Masber of Templars, in S.T,vol. ١٩٧٢ ,١٤, pp.٩١-
٩٢. 

Edbury, W.,   
The Kingdom of Cyprus and crusade ١٣٦٤-١١٩١,  Cambridge, ١٩٩١. 

Faeid, M, Sharif, M.,  
 Ibn taymiyya on Jihad, penerbit university sain Malaysia, ٢٠١١.                 

Hill, G.,  
 A history of Cyprus, Cambridge, ٢٠١٠, vol.٢.  
Hindly, G.,  

The Crusade ahistory of Armed Pilgrim and holy war, London, ٢٠٠٣. 

Hillenbrand, C., 
The Crusades Islamic represpectives, New York, ٢٠١٢ 



– 

  )٣٥٥٨(

Scudder, Lewis, R.,  
 The Arabian Mission's story in search of   Abraham's other son, Michigan, 

١٩٩٨.   
Leopold, A.,     
How to recover the holy Land, the crusade proposals of the late thirteenth and 

early fourteenth centuries, Burling ton,. 
Luttrel, A.,  
 The Hospitallers in Cyprus after ١٢٩١, London, ١٩٧٨. 
Schein, S.,  
 The west and crusade attitudes and attempts ١٣١٢-١٢٩١, Cambridge, ١٩٧٩ .                    

  :رابعا المراجع العربية والمعربة
  ) دكتور(أحمد عبد الرازق 

   .١٩٨٩، القاهرة ١ الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى، جـ 
  )دكتور( أسامة زيد 

/ الصليبيون وإسماعيلية الشام في عصر الحروب الصليبية، القرن الثاني عشر الميالدي 
   م ١٩٨٠السادس الهجري، الهيئة العامة للكتاب، 

  )دكتور ( :أكرم العلي 
  .م١٩٨٨ معارك المغول الكبرى في بالد الشام، بيروت، 

  : برتولد شبولر 
  .  م١٩٨٢العالم اإلسالمي في العصر المغولي، ترجمة خالد أسعد، تقديم سهيل زكار، دمشق 

  )دكتور: ( جمال الوكيل  
ودو، القاهرة،دار العالم تطور استراتيجية الحروب الصليبية فى ضوء كتاب مارينو سان

      . م٢٠١٧العربى،
  )دكتور(عادل هالل 

  م١٩٩٧النسانية،العالقات بين المغول وأوروبا واثرها على العالم االسالمى،عين للدراسات ا
  )دكتور(عبد الرحمن بن عبد الخالق 

   .١٩٨٩ شيخ اإلسالم، ابن تيمية والعمل الجماعي، الكويت، 



 

 )٣٥٥٩(

  )دكتور( سعيد عاشور
، قاسم عبده، الرؤية ٣٣٨، ص ١٩٩٤صر المماليكي في مصر والشام، القاهرة  الع

  .الحضارية
  .١٩٦٢ المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك، القاهرة -

  )دكتور( سهير نعينع 
 هـ، ٢١٣٦٥/٧٦٧الحروب الصليبية المتأخرة حملة بطرس لوسينان على اإلسكندرية 

  . م ٢٠٠٢اإلسكندرية 
  ) دكتور(رزق الشامي 

    .١٩٥٥ ابن تيمية، مصادره ومنهجه في تحليلها، معهد المخطوطات العربية 
  )دكتور( فايد حماد  

   ،١٩٧٥ العالقات السياسية بين المماليك والمغول، القاهرة، 
  )دكتور( محمد كمال الدين 

ية  الحركة العلمية في مصر في عصر المماليك الجراكسة، رسالة دكتوراه غير منشورة بكل
   .١٩٨٩، القاهرة ١بنات عين شمس، جـ 

  )دكتور( الصادق حسين  محمد
  .٤٧،  ص ١٩٤٨ البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك، القاهرة 

  )دكتور ( نبيلة مقامي
                    . م١٩٩٤ م، القاهرة ١٣، ١٢ فرق الرهبان الفرسان في بالد الشام في القرنين 

  :يوشع براور 
   م ١٩٨١الصليبيين، ترجمة قاسم عبده قاسم ومحمد حسن، القاهرة  عالم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة 

، ونعوذ باهللا من شـرور أنفـسنا      ،ونستغفره   ،ونستهديه ،ونستعينه، إن الحمد هللا نحمده     
وأشـهد أن   ، ومن يضلل فال هادي له      ، من يهده اهللا فال مضل له       ، ومن سيئات أعمالنا  

 اهللا عليه وعلى آلـه      ال إله إال اهللا وحده ال شريك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى            
  ... وصحبه وسلم تسليماً كثيراً  أما بعد 

   .MH  G  F   E  D  C  B  A  @  ? L١ : قال تعالى 
   .٢  MJ   I   H  G   F  E  D  C  BL:  تعالى وقال

،  أنزل القران على عبده محمد صلى اهللا عليـه وسـلم            - عز وجل    -فإن اهللا   
وقد نـوع سـبحانه وتعـالى       ، ع فيه حالله وحرامه     وأود، وجعل كتابه دستوراً لألمة     

ومن تلك األساليب التي قد تخفى بعض أحكامه        ، للداللة على أمره ونهيه أساليب كثيرة       
فهي تحمل في طياتها كثيراً من أحكامه مما يوجـب          ، أسلوب القصص   ، على البعض   

لمس ولذا جاء البحث مقتصراً على بعـض تلـك القـصص لـت            ، تسليط الضوء عليها    
األحكام الفقهية المـستنبطة مـن القـصص    ( وأسميت البحث ، األحكام المستنبطة منها   

 .) )قصة يوسف عليه السالم نموذجاً (  القرآني
  . سائلة المولى التوفيق والسداد 

                                         
  )٨٩ ( النحل  - ١
  )٢٩ ( آية ص سورة - ٢

 
 

 
  أستاذ الفقه المساعد

  جامعة طيبة بالمدينة المنورة
  



 

 )٣٥٦١(

  : حدود الموضوع
كما يدل عنوان البحث فإنه خاص باألحكام الفقهية المستنبطة مـن القـصص              

كما هو موضح في خطة البحـث  . عليه السالم نموذجاً    قصة يوسف    ( القرآني
  .ومنهجه

  :خطة البحث
  . يتكون البحث من مقدمة وتمهيد و اثني عشر مبحثاً

  .وفيها منهج البحث وحدوده وخطته:  المقدمة 
يشتمل على دراسة مختصرة عن داللـة القـصص القرآنـي علـى             : التمهيد  
  األحكام 
M   z   y  x  w  :المستنبطة من قوله تعالى   األحكام الفقهية   : المبحث األول   

  �  ~  }  |  {L وفيه ثالثة مطالب   :  
  هل اللقيط حر أو عبد  : المطلب األول 
  هل يجوز بيع الحر  : المطلب الثاني 
M   F  E   D  : األحكام الفقهية المستنبطة من قولـه تعـالى   : المبحث الثاني   

H  GI  L  K     J   Lطالب  وفيه ثالثة م :  
  طلب الوالية واألمارة : المطلب األول 
  العمل تحت والية الكافر والظالم  : المطلب الثاني 
  حكم تزكية النفس   : المطلب الثالث 

M  N  M  :  تعـالى  العمل بالقرائن واألمارات المستنبطة من قولـه      : المبحث الثالث   
Q   P   ORX  W  V  U  T  S  Y[  Z  \ `  _    ^  ]     a L   
W V U T S  (:جواز الكفالة المستنبطة من قولـه تعـالى         : المبحث الرابع   

k j i h g f e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y XL   
7 8 9 (: :مشروعية الجعالة المستنبطة من قولـه تعـالى         : المبحث الخامس 

? > = < ; :(  
 Ï Î Í Ì Ë Ð( : تعالى استرقاق الحر المستنبطة من قوله    : المبحث السادس   

Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ(  M  '     &  %  $  #  "  !
  -       ,        +  *  )  (L  



– 

  )٣٥٦٢(

M   Y  X : الشهادة بما لم يعلمه اإلنسان المستنبطة من قوله تعالى          : المبحث السابع   
   h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^    ]  \  [  ZL  

¯  °  ±  M   ² : قوله تعـالى  البكاء على الميت المستنبطة من: المبحث الثامن   
        »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³L  

:  ;  >     =  M : شكوى المصيبة المستنبطة من قولـه تعـالى   : المبحث التاسع   
      ?  >L  

M   D  C : رة الكيل على البائع المستنبطة من قولـه تعـالى           ــأج: المبحث العاشر   
  EL  

M  Æ  Å   Ä :المستنبطة من قوله تعـالى    تمني الموت   : المبحث الحادي عشر    
ÇL    

  . مصادر والمراجعفهرس ال
 : منهج البحث 

 .ذكر اآلية المستنبط الحكم منها  - ١
 .ذكر الحكم الشرعي ومن قال به  - ٢
 .بيان وجه االستنباط  - ٣
ذكر موقف المخالف من الحكم من اآلية المستنبط منها إن وجد ما لم يكن مجمعاً                - ٤

 .عليه 
 . نبط على المخالف إن وجد ذكر جواب المست - ٥
ثم التحليلـي الوصـفي لدراسـة     ، يتبع البحث المنهج االستقرائي لسورة يوسف        - ٦

  المسائل الفقهية 
 .ترتيب المسائل حسب ترتيب اآليات في السورة  - ٧
 .ذكر اسم السورة ورقم اآلية ، مع كتابتها بالرسم العثماني - ٨
 .زء والصفحةتوثيق المسألة وأقوال العلماء من كتبهم بذكر الج - ٩



 

 )٣٥٦٣(

  :التمهيد 
  : تعريف القصة لغة 

: في رأسه قـصة يعنـي  : القَص فعل القاص إذا قص القصص، والقصة معروفة، ويقال 
أي نبـين     ، M      ¥  ¤  £  ¢  ¡L١ : قوله تعـالى     الجملة من الكالم ونحوه   

  ٢لك أحسن البيان
{   M :  تعـالى  ومنـه قولـه   ، ويقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شيء          

�  ~ L : أي تتبعي أثره.   
  ٣. بالفتح ، الخبر المقصوص : أورده والقصص : وقص علي خبره يقصه قصاً 

  .الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها  :والقاص
  :تعريف القصص في القرآن الكريم 

، والنبـوات     الماضـية  هي القصص التي أخبر بها اهللا في القرآن عن أحـوال األمـم            
، وتاريخ   وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي       ، السابقة، والحوادث الواقعة      

، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كـانوا         وتتبع آثار كل قوم   . ، وذكر البالد والديار    األمم
  ٤. عليه وذلك لقوة تأثيرها في إصالح القلوب واألعمال واألخالق

  : من القصص القرآنية حكم أخذ األحكام 
أقف وقفات تأصيلية مع طرق     ، قبل الدخول في مباحث البحث وهي األحكام المستنبطة         

وقبل الوقوف يحسن التنبيه إلى أن من العلماء من         ، استنباط األحكام من قصص القرآن      
يرى عدم جواز استنباط األحكام من القصص باعتبار كون القصص داخالً في المتشابه             

إذا علم أن من معاني المتشابه هو ما ال         ، والصواب خالفه   ،  يعلم تأويله إال اهللا      الذي ال 
فكيف يقال أنها ممـا     ، بل لم يوضع إال لالعتبار      ، والقصص يعقل معناها    ، يعقل معناه   

  !ال يعقل معناها ؟ 
فقد تكلم بعض العلماء عن الطرق التي تستنبط األحكام منهـا وهـي             ، إذا تبين ما سبق     

  : تالي كال

                                         
   ) ٣( سورة يوسف آية - ١
  ) ٧٤-٧٣ ، ٧(  ينظر لسان العرب - ٢
  ) ٦٧١( اظ القرآن مفردات ألف،  ) ٦٢٧ ، ١( القاموس المحيط ،  ) ٧٤-٧٣ ، ٧(  ينظر لسان العرب - ٣
  ) ٣٩٠ / ١(  ينظر نظم الدرر في تناسب اآليات والسور - ٤



– 

  )٣٥٦٤(

  : حجية داللة معنى الكالم التبعي على األحكام الفقهية : الطريق األول 
  : ١وبيان ذلك أن الكالم عند العرب يدل على المعنى باعتبارين 

  . وهو ما سيق له الكالم أصالة ، داللته على المعنى األصلي : األول 
  . الم أصالة وإنما يثبت تبعاً وهو ما لم يسق له الك، داللته على المعنى التبعي : الثاني 

أما من جهة المعنى األصلي فال إشكال في صحة اعتبارها في الداللـة علـى األحكـام      
  . ٢وال يسع فيه خالف على حال ، بإطالق 

وأما من جهة داللة المعنى التبعي على حكم فقهي متضمن لمعنى زائد عمـا دل عليـه                 
  : د اختلف فيه أهل العلم إلى أقوال المعنى األصلي الذي سيق الكالم من أجله فق

. أن األحكام الفقهية تستنبط من الداللة التبعية كما تستنبط من الداللة األصـلية              : األول  
  .٣وهو قول الجمهور 

أن الثابت بالداللة التبعية للنص ال يكون طريقاً الستنباط الحكم الشرعي بـل ال              : الثاني  
  . ٤وهو قول الشاطبي . لشرعية يمكن أن يستدل به إال على اآلداب ا

  ٥حجية شرع من قبلنا : الطريق الثاني 
عند الحديث عن داللة القصص القرآني على األحكام فإن األمر يسوقنا إلى مسألة حجية              

فالقـصة أعـم مطلقـاً      ، ألن العالقة بينهما عموم وخصوص مطلـق        ، شرع من قبلنا    
ن القصة يتوقف على حجية شرع من       وذلك أن جزءاً م   ، وشرع من قبلنا أخص مطلقاً      ،

قبلنا وهو ما كان منقوالً من شرعهم ثابتاً في الكتاب والسنة من غير إقـرار وال إنكـار         
والجـزء اآلخـر   ، وهذا الجزء من القصص تتوقف داللته على مسألة شرع من قبلنـا            

  . كما سبق ، يتوقف على حجية داللة النص التبعي على األحكام 

                                         
   ) ١٥١ / ٢(  ينظر الموافقات - ١
  .  المرجع السابق - ٢
 / ٨( التحبير شـرح التحريـر      ، ،  ) ٢٠٠ / ٦( البحر المحيط   ،  ) ١٩٤ -١٩٣ / ٢(  ينظر المستصفى    - ٣

    )٢٠٦ / ٢( إرشاد الفحول  ) ٣٨٧١ -٣٨٧٠
   ) ١٥٢-١٥١ / ٢(  ينظر الموافقات - ٤
كـشرائع  ، هي األحكام التي شرعها اهللا تعالى لألمم السابقة على ألسنة رسلهم            :  المقصود بشرع من قبلنا      - ٥

   ) .١٦٧ / ١( ينظر تيسير علم أصول الفقه . أهل الكتاب 



 

 )٣٥٦٥(

  :  داللة السياق :الطريق الثالث 
تتابع األلفاظ أو اآليات أو السور في القرآن الكريم التي تبين المعنـى             : المراد بالسياق   

  ١.المراد منه 
  ٢: داللة السياق في القرآن الكريم تكون على مستويين 

وهو الموضع القريب المحيط بالنص المفسر كالكلمة فـي    ، سياق خاص جزئي    : األول  
أو ، أو اآلية ضمن اآليات القريبـة الـسابقة والالحقـة           ، ة في اآلية    أو الجمل ، الجملة  

  .مجموعة اآليات المتماسكة داخل السورة 
حيث إن للقرآن الكريم منهجـه      ، وهو السياق القرآني بأكمله     ، سياق عام كلي    : الثاني  

ـ   ، وطريقته التي توازن بين اإلجمال والبيان       ، الخاص في التعبير     د واإلطـالق والتقيي
  . والعموم والخصوص 

  :حجية داللة السياق
اختلف العلماء في داللة السياق وقد نقل الزركشي الخالف في تأثير هذه الداللـة علـى              

ألن داللة الـسياق متفـق      ، وتبينها للمجمل   ، وتقييدها للمطلق   ، تخصيصها للفظ العام    
ع البيان فهـي األداة  وهي نوع من أنوا، عليها في مجاري كالم اهللا تعالى وكالم العرب      

  . ٣الموصلة إلى تبين مراد المتكلم من كالمه 
ما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب فـال         " وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا         

  ٤"يكون من موارد النزاع 

                                         
  ) ٨٨-٨٦(  ينظر داللة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم - ١
  )٤٧٣ / ١(  ينظر مفاتيح التفسير - ٢
   ) ٣٨٥ / ٢( إعالم الموقعين ،  ) ٥٢ / ٦(  ينظر البحر المحيط - ٣
  ) .٢٠٦ / ٦(  ينظر مجموع الفتاوى - ٤



– 

  )٣٥٦٦(

  المبحث األول
M   ~  }  |  {  z   y  x  w :األحكام المستنبطة من قوله تعالى 

  �L١  
  :ية مطالبان  في هذه اآل

  حر أو عبد؟٢هل اللقيط :المطلب األولى 
  هل يصح بيع الحر ؟: المطلب الثانية 

وقبـل بيـان    ، ويلزم من حكم األول  حكم الثاني          ، هاذان مطلبان مرتبطان ببعضهما     
  : حكمهما يجب تصويرهما فأقول 

  :كون يوسف عليه السالم لقيطاً يرجع إلى أمرين 
               اسـتدالالً بقولـه تعـالى      ، ٣ رضي اهللا عنه في اللقيط أنه حر         إلى قضاء علي  : األول  

 M   y  x  wL - والمشترى يوسف عليه السالم بال خالف – كما سيأتي  .  
ورد في سياقات تفاسير أهل العلم في القصة أن السيارة هم الـذين اسـتخرجوا     : الثاني  

عندما رأوا جماله وحـسنه  M  km  l     L واستبشروا به وقالوا  ، يوسف من البئر    
  وقد يكون سبب في غناهم ، ٤إذ إن مثله يباع بثمن عظيم، 

إذا قلنا للـسيارة التقطنـاه   :  باعتبار أنهم قالوا     Mp  o  L وأما إسرارهم في قوله     
إن أهـل المـاء     : فاألصوب أن نقول    ، شاركونا فيه   : وإن قلنا اشتريناه    ، شاركونا فيه   

  ٥.ندنا على أن نبيعه لهم بمصر جعلوه بضاعة ع
وعل التصوير السابق هل اللقيط يعتبـر حـراً أو عبـداً ؟ ثـم إن كـان حـراً هـل                      

  يجوز بيعه ؟ 

                                         
   ) ٢٠( سورة يوسف آية  - ١
 أو ضل ، في شارع أو باب مسجد ونحوه       ، نبذ و طرح    ، طفل ال يعرف نسبه وال يعرف رقه         : اللقيط هو    - ٢

ينظر كشاف القناع . وعليه األكثر ، وقيل والمميز لقيط أيضا إلى البلوغ ، الطريق ما بين والدته إلى سن التمييز 
 )٤٣١/ ٢(   
  )٥٤٢ / ١١(  ينظر موسوعة التفسير بالمأثور - ٣
  )٤٣٣ / ٦(  ينظر مفاتيح الغيب للرازي - ٤
   ينظر المرجع السابق- ٥



 

 )٣٥٦٧(

  :هل اللقيط حر أو عبد ؟ : المطلب األول 
حتـى تثبـت عبوديتـه بطريـق        ، أجمع العلماء رحمهم اهللا تعالى على أن اللقيط حر          

  ١.صحيح
ولما وجد رجل    ، ٢" اللقيط حر   : " رضي اهللا عنه قوله     وقد ورد عن عمر بن الخطاب       

هـو  : " وجاء به إلى عمر رضي اهللا عنه قال له      ، في زمن عمر رضي اهللا عنه منبوذاً      
فقضى بذلك عمر رضي اهللا عنه وال يعلـم لـه            ، ٣" حر، ووالؤه لك ورضاعه علينا      

  .مخالف فكان إجماعاً 
  : وجه استداللهم بهذه اآلية 

هذا عبـد لنـا     : رة ما كانت لتأخذ يوسف عليه السالم عبداً إال لقول إخوته لهم             أن السيا 
  ٤.أنا عبد لهم : فقال . وقالوا ليوسف بلغتهم إن أنكرت أنك عبد لنا لقتلناك . آبق 

  هل يجوز بيع الحر: المطلب الثاني  
و غيـر   أ، سواء كـان لقيطـاً      ، ٥أجمع العلماء رحمهم اهللا تعالى على حرمة بيع الحر          

ثالثـة أنـا    : قـال اهللا تعـالى      : لما ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           ، لقيط
ورجـل  ، ورجل باع حراً  فأكل ثمنه       ، رجل أعطى بي ثم غدر      : خصمهم يوم القيامة    

  ٦"استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره 
  :  وجه االستدالل من اآلية 

ألن الثمن الـبخس  ، وما أخذ من أثمانهم حرام   ، ار ظلم   أن اآلية حجة في أن بيع األحر      
   .٧المأخوذ ظلماً ،  هو الحرام M   y  x  wL في قوله تعالى 

                                         
   ) ٧٦ / ١( ذر اإلجماع البن المن:  ينظر -١

،  ) ٦٤ / ٧( شرح مختصر خليـل     ،  ) ٤٤٧ / ٢( الدونة الكبرى   ،  ) ٢٩٧ / ٣( تبين الحقائق   ،  ) ١٧٢ / ٧( المبسوط  
   ) ٤٣١ / ٢( كشاف القناع ،  ) ٦٨٠-٦٧٩ / ٥( المغني ،  ) ٥٢ / ٨( الحاوي الكبير ،  ) ٢٦٥ / ٦( األم 

 .- الوالء لمن أعتق وميراث اللقيط –اب  كت ) ١٥٤ / ٨(  أخرجه البخاري في صحيحه -٢
                  عبـد الـرزاق فـي مـصنفه    و،  ) ٢١٨٩٢(  بـرقم  – اللقيط حر –باب – ) ٤٣٨ / ٤( ابن شيبه في مصنف   أخرج   -٣
   ) .  ٢٢٦٨(  برقم – اللقيط -باب، ) ٢٠٢-٦/٢٠١(  والبيهقي في سننه ، ) ١٣٨٤٠(  برقم – اللقيط -باب، ) ٧/٤٥٠ (
  )٥٣٤ / ١١(  ينظر موسوعة التفسير بالمأثور - ٤
   ) ٢٨٩ / ٩( المجموع للنووي ،  ) ٣١٨ / ١( اإلفصاح ،  ) ١١٤(  ينظر اإلجماع البن المنذر - ٥
  ) ٢٢٢٧(  برقم –إثم من باع حراً – أخرجه البخاري في كتاب البيوع و باب - ٦
   )٣٩٠( اإلكليل في استنباط التنزيل ،  ) ٧٧١ / ١٢( لطبري تفسير ا،  ) ٦١٢ / ١(  ينظر نكت القرآن للكرخي - ٧



– 

  )٣٥٦٨(

ما كان راجعاً إلى الوعيد أو الذم       ، وقد بين العلماء أن من األساليب الدالة على التحريم          
  ١بكونه مبخوساً ، وهذا فيه ذم للمال المأخوذ مقابل بيع الحر ، 

  لمبحث الثانيا
  MH  G   F  E   DI  L  K     J    L٢ : قوله تعالى 

   :طالب مةوفي هذه اآلية ثالث
  حكم طلب الوالية واإلمارة :  األولطلب الم
  حكم العمل تحت والية الكافر والظالم :   الثانيطلبالم
   حكم تزكية النفس :  الثالثطلب الم

  :رة حكم طلب الوالية واإلما: المطلب األول  
 بهذه اآلية على جواز طلب الوالية واإلمارة ممن         ٣- رحمهم اهللا تعالى     –استدل الفقهاء   

بل قال بعضهم إن اإلنسان إذا كان يعلـم مـن نفـسه             ، يجد في نفسه القدرة على ذلك       
الكفاءة والقدرة على العمل وأن غيره ال يقوم مقامه وال يسد مكانه فإنـه يتعـين عليـه                  

  ٤.ين عليه الطلب لكونه فرض ع
  : ووجه استداللهم بهذه اآلية  يظهر من خالل األمور التالية 

أن يوسف عليه السالم طلب من الملك أن يوليه خزائن مصر فكـان لـه            : األمر األول   
وقـد أمرنـا   ، لثبوته في شريعة يوسف عليه الـسالم       ، فيدخل في شرع من قبلنا      ، ذلك

  .باالقتداء بهديهم 
M  R  Q  P  O   N : هللا عز وجل أعقب هذه اآلية بقوله        أن ا :  األمر الثاني   

V  U  T  SW[  Z  Y   X  \  `    _   ̂ ]  L وهنا إقرار من اهللا     ٥ 
وإقـرار اهللا دليـل     ، تعالى ليوسف عليه السالم بالتمكين في األرض بسبب هذه الوالية           

  .على صحة عمل يوسف عليه السالم بطلب الوالية 

                                         
   )١٠٦-١٥٠(  ينظر تفسير القرآن للعز بن عبد السالم - ١

   ) ٥٥(  سورة يوسف آية -٢
                 نهاية المطلب فـي درايـة المـذهب        ،  ) ١٧٧ / ٨( الفقه المنهجي   ،  ) ٢٤١ / ٢( الجوهرة النيرة     ينظر - ٣
    ) .٢٢١ / ٣( أحكام القرآن البن فرس ،  ) ٢١٥ / ٩( الجامع ألحكام القرآن ،  ) ٤٦١/ ١٨( 
   ) ٣٠٩ / ١(  ينظر الموافقات - ٤

    )٥٦(  سورة يوسف آية - ٥



 

 )٣٥٦٩(

ومدحه وثناؤه سـبحانه لفعـل دليـل علـى     ، سياق اآلية سياق مدح     أن  : األمر الثالث   
  .مشروعيته 

  .إلى القول بكراهة طلب الوالية واإلمارة ١وذهبت طائفة من أهل العلم 
وحجة هؤالء أن التعرض لألحكام فيه  إشغال الذمة بأمر ال يعلم هل يتخلص منـه أم ال   

  ٢.وخالص الذمة متعين ، 
ال تـسأل اإلمـارة وإنـك إن        : " لسالم لسمرة رضي اهللا عنه      وقد قال عليه الصالة وا    

   ٣" . وإن لم تسألها أعنت عليها ، سألتها وكلت إليها 
دخلت على النبي صـلى اهللا      : وروي عن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه أنه قال           

يا رسول اهللا أمرنا على بعض مـا        : عليه وسلم أنا ورجالن من بني عمي فقال أحدهما          
إنا واهللا ال نولي هذا العمـل أحـداً         : " وقال اآلخر مثل ذلك فقال      ، ك اهللا عز وجل     وال

  ٤" .سأله أو أحداً حرص عليه 
  : وأجابوا عن فعل يوسف عليه السالم بطلبه الوالية من وجوه  

ألنه نبي مرسل مكلف برعايـة      ، أن التصرف في أمور الخلق كان واجباً عليه         : األول  
وما ال يتم الواجب إال بـه فهـو         ، ا يمكن رعايتها إال بهذا الطريق       وم، مصالح الخلق   

  ٥.واجب 
  ٦.أنه سأل ذلك ليوصل إلى الفقراء حظوظهم ال حظ نفسه : الثاني 
  ٧.ألنه لم يكن هنالك غيره ، أنه رأى أن ذلك فرضاً متعيناً عليه : الثالث 
 آثر ما تعم فوائـده وتجـل        أنه لما رأى أن الملك سيستعمله في أمره ال محالة         : الرابع  
  ٨.عوائده 

                                         
  . )٢٢١ / ٣( أحكام القرآن البن فرس ،  ) ٢٦١ / ٦( مغني المحتاج ،  ) ٢١٨ / ١( ينظر لسان الحكام - ١

  ) .١٥٧ / ٢( حاج  ينظر المدخل البن ال- ٢
 ) ٦١٣٢( برقم " ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم  " – باب  –كتاب األيمان والنذور    - أخرجه البخاري في     - ٣
  ) ٣٤٠١( وكتاب اإلمارة برقم ،  ) ٣١٢٠( ومسلم في كتاب األيمان برقم ، 
  ) ٦٨٢٣ ( برقم – حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم – أخرجه البخاري في باب - ٤
  ) ٤٧٣/ ١٨(  ينظر مفاتيح الغيب - ٥
  ) ٤٦ / ٣(  ينظر أحكام القرآن البن العربي - ٦
   ينظر المرجع السابق - ٧
   )١٦٨ / ٣(  ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ٨



– 

  )٣٥٧٠(

  : رد المجيزون على هذا القول واستدالالتهم 
بأن األحاديث الواردة في كراهة الطلب والتي استدل بها القائلون بالكراهة إنما هي فيما              

وأما ، إذا طلب الوالية لقصد التباهي بمقامها أو التمتع بما تجره إليه من المنافع المادية               
ا ليدير شؤونها بحزم ونصيحة أو ليتخذ مكانتها وسيلة إلى القيـام بأعمـال              من استعمله 

   ١.شريفة فله أسوة بنبي اهللا يوسف عليه السالم 
  حكم العمل تحت والية الكافر والظالم :   الثانيطلبالم

  MH  G   F  E   DI  K     J بهذه اآليـة  ٢ - رحمهم اهللا تعالى –استدل الفقهاء  
  L  Lاز العمل تحت والية الكافر والظالم إذا استطاع أن يعمل بالحق فيمـا   على جو٣
  ٤.به  باالستظهار إال الخلق وسياسة الحق إقامة إلى سبيل ال وكان يعلم أنه، يوليه 

  : وجه استداللهم بهذه اآلية 
وهو الذي طلبهـا    ، أن يوسف عليه السالم تولى خزائن األرض من قبل فرعون مصر            

و يوسف عليه   ، ٥ وهذا دليل على صحة تولي العمل من قبل الكافر والظالم          ،منه ابتداءاً   
 ، MÁ  À  ¿  ¾ÂÄ  Ã   L٦ : السالم نبي يقتدى بـه لقولـه تعـالى          

  .٧ حتى يدل دليل على تخصيصه، واألمر للنبي صلى اهللا عليه وسلم أمر ألمته 
ألن ، لكافر والظـالم  إلى عدم جواز تولي العمل من قبل ا   ٨وذهبت طائفة من أهل العلم        

  . في ذلك إعانة لهم على ظلمهم وتزكية لهم بالتقليد ألوامرهم 
  : وعللوا طلب يوسف عليه السالم العمل تحت والية الكافر بأمور  

فإن اهللا لو شاء لمكنـه      ، لينتقل إليه   ، ٩أن سؤاله عليه السالم سؤال تخل وترك        : األول  
، اهللا أجرى سنته على ما ذكر في األنبيـاء واألمـم   ولكن  ، منها بالقتل والموت والغلبة     

                                         
  ) ٣٠٩ / ١(  ينظر الموافقات - ١
  ،  )٩ / ١٥( المجموع شرح المهذب ،   ) ١٧٤ / ٤( ينظر بدائع الصنائع - ٢

   ) ٥٥(  سورة يوسف آية -٣
  ) ١٦٨ / ٣(  ينظر  أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ٤
  ) ٤٨٢ / ٢( تفسير الزمخشري ،  ) ٢٢١ / ٣(  ينظر أحكام القرآن البن فرس - ٥
   ) ٩٠(  سورة األنعام آية - ٦
   )٣١٨ / ١(  ينظر العدة في أصول الفقه - ٧

  )٥٥٤ / ٥( ينظر المغني  - ٨

 . أي خلَّ لي مسؤولية بيت المال واتركها لي - ٩



 

 )٣٥٧١(

لهم األنبيـاء بالـسياسة     وبعـضهم عـام   ، فبعضهم عاملهم األنبياء بالقهر والـسلطان       
  ١.واالبتالء

  :ويمكن الجواب عليه 
، طلب والية تحت الكافر   ، والظاهر أن يوسف عليه السالم      ، بأن األصل العمل الظاهر     

  .  من يستدل بالجواز وهذه اآلية عمدة، يعمل منها 
   ٢. أنه عليه السالم نظر له في أمالكه دون أعماله : الثاني 
وإنما الطاغي كان فرعون موسى     ، أن فرعون يوسف عليه السالم كان صالحاً        : الثالث  

  ٣.عليه السالم 
 وال يعترض عليه في كـل مـا رأى، فكـان             ،يصدر عن رأيه  كان   الملك   أن: الرابع  
  ٤. تابع له والمطيعفي حكم الالملك 

  ٥.ذكره مجاهد بن جبر، أن الملك الذي كان معه يوسف عليه السالم قد أسلم : الخامس 
وهـو  ، وهذه االحتماالت والتعليالت في ظني ال تقوى على رفع الظاهر مـن الـنص               

والعمل بالظاهر متعين ما لـم      ، والية تحت الكافر ثابت في شريعة يوسف عليه السالم          
  .قوي يقدم به على الظاهر يؤول بدليل 

   حكم تزكية النفس :  الثالثطلبالم
  MH  G   F  E   DI بهذه اآليـة    ٦ - رحمهم اهللا تعالى     –استدل جمهور الفقهاء    

  L  K     J  Lذلـك ،  إلى الحاجة دعت على أنه يجوز لإلنسان أن يمدح نفسه إذا ٧ 
 الـشرعية  للواليات أهليته يعرفل أو نكاحه ،  في فيرغبهم قوم إلى خاطبا يكون أن مثل

 لإلنـسان  يجـوز  وما عدا ذلك فال   ، ٨عينا عليه اهللا فرض بما ليقوم الدينية ،  والمناصب

                                         
  ) ٤٦ / ٣(  ينظر أحكام القرآن البن العربي - ١
  )٢١٦ / ٩(  ينظر الجامع ألحكام القرآن - ٢
   ) ٢٢٢ / ٣(  ينظر أحكام القرآن البن الفرس - ٣
   )٤٨٢ / ٢(  ينظر تفسير الزمخشري - ٤
     )٦٦٢/ ١١(  ينظر موسوعة التفسير بالمأثور - ٥
   )٩ / ١٥(  ينظر المجموع شرح المهذب - ٦

   ) ٥٥(  سورة يوسف آية -٧
  ينظر - ٨



– 

  )٣٥٧٢(

 قـال  وقد الغير ،  مدح من ألن مدح النفس أقبح   ،  يزكيها وأن نفسه يمدح أن الجملة في
  . ١ M«  ª  ©¬  ±  °       ¯  ®  L : تعالى اهللا

  : ة وجه استداللهم بهذه اآلي
، )  L  K     J  : (أن يوسف عليه السالم مدح نفسه عند ملك مصر ووصفها بقولـه  

ثم أن اهللا عز وجل أعقب هذه       . يطلب   فلم عنده ما يعلم عليه السالم لم   ذلك يبين ولو لم 
  MV  U  T  S  R  Q  P  O   NW[  Z  Y   X  \  ] : اآلية بقوله   

  `    _  ^L ٢.   
 كما سبق   –ومدح ليوسف عليه السالم     ،  اهللا تعالى ليوسف عليه السالم       ومنها إقرار من  

فـي  ، ثم إن مدح النفس لعلة أو سـبب جـائز           ،  وهما يدالن على مشروعية العمل       –
  . شرعنا 

أنا سيد ولد آدم يـوم القيامـة وال         " : لما  ورد عن النبي عليه الصالة والسالم أنه قال           
   .٣ "رض يوم القيامةفخر، وأنا أول من تنشق عنه األ

،  وذلك بقصد بيان فضل اهللا عليه ومنته وكرمه بما اختصه من فـضائل وخـصائص                
  . ليوقروه ويعزروه ويعظموه صلى اهللا عليه وسلم 
على ما كان القصد    )   ¬©  ª  »: (وعليه يحمل عموم النهي الوارد في قوله تعالى         

لينفي مـا   ) وال فخر   ( الحديث السابق   ولهذا قال عليه الصالة والسالم في       ، منه الفخر   
  ٤ .يتطرق إلى بعضقد 

                                         
    )٣٢(  سورة النجم آية - ١
    )٥٦(  سورة يوسف آية - ٢
برقم ) ١٤٤٠ / ٢( وابن ماجه في سننه     ،   )١٠٩٨٧( برقم   ) ١٠ / ١٧(   أخرجه اإلمام أحمد في مسنده        - ٣
انظر سلـسلة   . حديث صحيح   : وقال األلباني    ) ٣٦١٥( برقم  ،  ) ٥٨٧ / ٥( ي سنه   والترمذي ف ،  ) ٤٣٠٨( 

   )  ٩٩ / ٤( األحاديث الصحيحة 
  )١٢١ / ١٥(   ينظر شرح النووي على مسلم - ٤



 

 )٣٥٧٣(

  المبحث الثالث
   MQ   P   O  N  MRX  W  V  U  T  S  Y[  Z  \  ]  :  تعالىقوله

  a  `  _    ^L١  
 -استدل جمهور الفقهاء رحمهم اهللا تعالى بهذه اآليـة علـى جـواز العمـل بـالقرائن                

  . ٢ األحكامواألخذ بها في-األمارات والعالمات 
  :وجه استداللهم من اآلية 

أن يعقوب عليه السالم استدل على كذب إخوة يوسف بأنه لو أكله الذئب لخرق قميـصه      
  ٣.متى كان الذئب حليماً يأكل يوسف وال يخرق قميصه : فقال لهم 

وهو جواز العمل بالقرائن ما روي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتـل    ، ويؤيد هذا الحكم    
فجيء بهـا إلـى   : لها ، فقتلها بحجر، قال – حلى من قطع فضة   - على أوضاح جارية  

 ال، أن برأسها فأشارت فالن؟ أقتلك: " النبي صلى اهللا عليه وسلم وبها رمق ، فقال لها           
 وأشـارت  نعـم : فقالـت . الثالثة سألها ثم ال، أن برأسها فأشارت الثانية، في لها قال ثم

 فقضى النبـي صـلى اهللا     ٤ " حجرين بين وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقتله. برأسها
وُأخـذ  . وهي اإليماء بالرأس أن نعـم       ، بهذه القرينة القوية    ، عليه وسلم بقتل اليهودي     

  .٥بموجبها اليهودي حتى اعترف وقتل قصاصاً 

                                         
   )١٨(  سورة يوسف آية -١
               هـب الجليـل    موا،  ) ٩٢٢ / ٢(الكافي  ،  ) ١٩٩ / ٦( بدائع الصنائع   ،  ) ٢٩٩ / ٣(  ينظر تبين الحقائق     -٢
كـشاف  ،  ) ٥١ / ١( الفـروع   ،  ) ٢٧٤ / ١( نهاية المطلب   ،  ) ١٢٣/ ١١( الحاوي الكبير   ،  ) ٤٢٦ / ٦( 

  ) . ٤٣٧ / ٦( القناع 
  ) ٢١٦ / ٣(أحكام القرآن البن الفرس ،  ) ٢٢٢ / ٣(  ينظر أحكام القرآن للجصاص - ٣
 و مسلم،  ) ٢٤١٢( برقم – إذا قتل بحجر أو بعصا – باب – الديات  –كتاب  ،   ) ٥ / ٩(  أخرجه البخاري    -٤
 المحـددات  مـن  وغيـره  بـالحجر  القتـل  فى القصاص ثبوت  -باب    - القسامة –في كتاب    ) ١٢٩٩ / ٣( 

  ) ١٦٧٢( برقم -والمثقالت
  ) .٤٨٣(  ينظر الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة اإلسالمية - ٤
  ) .٤٨٣( السابقة ومدى حجيتها في الشريعة اإلسالمية  ينظر الشرائع -٥



– 

  )٣٥٧٤(

  المبحث الرابع
d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S  (:قوله تعالى 

k j i h g f e(.١  
 أي  -وهي. ل جمهور الفقهاء رحمهم اهللا تعالى بهذه اآلية على جواز الكفالة بالنفس           استد

وقد التـزم إخـوة      ٢.التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه         -الكفالة بالنفس   
 وأخذ  .بأخيهم إال أن يغلبوا على ذلك وال يستطيعوا تخليصه         يوسف عليه السالم باإلتيان   

، ثاق عليهم بذلك وأخذه دليل على جواز هذا النوع من الكفالـة             يعقوب عليه السالم المي   
  .٣فالة نفس كوكفالتهم هذه 

   : وجه استداللهم من اآلية 
فلمـا   - يعني يأخذ عهـدا مـنهم        –  أراد أن يتوثق منهم    يعقوب  حيث إن   ، ظاهر  

ى ما نقـول    اهللا عل : أشهد اهللا بينه وبينهم بقوله    -بحلفهم باهللا له أن يردوه إليه       -عاهدوه  
تكفينـا شـهادته علينـا      : ولسان حال يعقوب عليه السالم      ، ن  افظ ضام حقيم  أي  وكيل  

  . ٤وحفظه وكفالته
 شرط ليس في كتـاب      ألنها ،وذهبت طائفة من أهل العلم  إلى عدم جوزا الكفالة بالنفس          

ألن الحر ال يـدخل     ، وتسليمه غير مقدور عليه     .   هو تسليم المكفول   هامقصودو  ، اهللا  
  ٥. فال تشرع لعدم الفائدة فيها، تحت اليد ففات مقصود الكفالة بالنفس 

  :رد المجيزون على هذا القول 
وإذا فرضنا أن المكفول امتنع عن الحضور فإن الكفيل         ،  بأن المكفول عادة ينقاد لكفيله      

٦يستطيع إحضاره باالستعانة بالسلطات في ذلك 
 .  

فمـن رآه  ، حل النزاع في مسألة شرع من قبلنـا  هو م، كونه شرطاً ليس في كتاب اهللا    
  . واهللا أعلم ، ألن شرعهم شرع لنا ، حجة قال بأنه في كتاب اهللا 

                                         
  )٦٦( سورة يوسف آية -١
   )٢٤٤ / ١(  ينظر الروض المربع - ٢
  )٣/٢٢٤(أحكام القرآن البن الفرس :  ينظر -٣
   )٤٠٢( تفسير السعدي ،  ) ١٢٣ /٢(مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، )٢٦٣ / ٣(تفسير ابن عطية  ينظر - ٤
 )٥/١١٩(المحلى  ، )٨/٢١٨(مغني المحتاج  :ينظر -٥

    ) .١٩٥/ ١(  ينظر الضمان الشخصي - ٦



 

 )٣٥٧٥(

  المبحث الخامس
  ١)7 8 9 : ; > = < ?(:: قوله تعالى 

  :وهي على مشروعية الجعالة  بهذه اآلية  -رحمهم اهللا تعالى-٢استدل جمهور العلماء 
 متموالً، معلوماً لمن يعمل له عمـالً معلومـاً، أو عمـال            أن يجعل جائز التصرف شيئاً    

 جعالً لمن جاء بـصواع الملـك،        وقد جعل يوسف عليه السالم    .  ٣ ةًمجهوال مدة معلوم  
  . حمل بعيرذا الجعل هووه

   : وجه استداللهم من اآلية 
وتحمل هـو  ، أن المنادي شرط حمل البعير على يوسف عليه السالم لمن جاء بالصواع    

عليـه ذلـك دل علـى     ولما لم ينكر يوسف عليه الـسالم        ، عن يوسف عليه السالم     به  
أمرنا باالقتداء بهديـه فيكـون      ، ألنه فعل نبي    ، فكان دليالً على جواز الجعالة      ، صحته

  ٤.شرعاً لنا 
وحكى فيه ابن قدامة عدم العلـم       ، فهو حجة عند الجميع     ، وهذا الحكم ثابت في شرعنا      

   ٥.بخالفه 
 في سـرية،  بعثنا النبي صلى اهللا عليه وسلم ثالثين راكباً       : عن أبي سعيد، قال    وقد روي 

بعثنا النبي صلى اهللا عليه وسلم      : عن أبي سعيد، قال    ما روي   فنزلنا بقوم فسألناهم    : قال
 فأتونـا  سـيدهم  فلدغ فأبوا يقرونا أنفنزلنا بقوم فسألناهم    :  في سرية، قال   ثالثين راكباً 

 قـالوا  غنما تعطونا حتى أرقيه ال ولكن أنا نعم فقلت العقرب من يرقي أحد أفيكم فقالوا
 الغـنم  وقبـضنا  فبـرئ  مـرات  سبع الحمد عليه فقرأت فقبلناها شاة ثالثين نعطيكم فإنا

ال تعجلوا حتى تأتوا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           :  فقلنا ،شيء   منها أنفسنا في فعرض

                                         
 ).٧٢(سورة يوسف آية    -١

 .ابن قدامةبذلك وحكى اإلجماع   - ٢

الجعالة في رد الضالة واآلبق وغيرهما جائزة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وال نعلم [قال في المغني 
   ) .٣٢٣ / ٨( ر المغني   ينظ]فيه مخالفاً

   ) .٣٢٣ / ٨( المغني ،  ) ٢٨٧ / ١(   ينظر  الروض المربع - ٣
  ) ٥٠ / ٣( أحكام القرآن البن العربي ،  ) ٢٢٧ / ٣(  ينظر أحكام القرآن للجصاص - ٤

  ) .٣٢٣ / ٨(  ينظر المغني - ٥



– 

  )٣٥٧٦(

 اقتـسموها أو ما علمت أنها رقية،      «: قالف،  فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت     : وسلم قال 
  ١»واضربوا لي معكم بسهم

اشترطوا علـيهم  فالنبي صلى اهللا عليه وسلم وافق الصحابة رضي اهللا عنهم بما         
  .  وهذا دليل على الجوازمقابل العالج أو الدواء

  المبحث السادس
̂     M  [  Z   Y  X  W   V             U  T  S  R  Q : ه تعالىــقول  ]  \

_ L٢ ) Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
Ú(  M  -       ,        +  *  )  (  '     &  %  $  #  "  !L٣  
وأن ٤ بهذه اآليات  على عدم جواز اسـترقاق الحـر    -رحمهم اهللا تعالى  -استدل الفقهاء   

  .٥األصل في اآلدميين الحرية
أو عدم رضاه حريتـه مقابـل       ، ه  أن يجعل اإلنسان برضا   ، والمقصود باسترقاق الحر    

  .أو قام به سواء كان مباحاً أو محرماً ، عمل يقوم به 
  : وجه استداللهم من اآلية 

لما طلب إخوة يوسف عليه السالم من يوسف عليه السالم أن يأخذ أحدهم مكان أخـيهم                
عوذ فت ، ٦ M   -       ,        +  *  )  (  '     &  %  $  #  "  L:بنيامين قال   

 بغيـر حكـم   عليهم يحكم، أو   بسقيميأخذ بريئاًن بأ، ٧عليه السالم من فعل ما ال يجوز        
  ٨.م في إرقاق السارقهأبي

  .هو الثابت في شريعتنا ، وعدم جواز استرقاق الحر 

                                         
                   والترمـذي فـي سـنه    ، واللفظ لـه  ،  ) ٢١٥٦(  برقم – أجر الراقي –باب ،  ) ٧٢٩ / ٢(  رواه ابن ماجه في سننه    -١
: ينظـر   : حديث صحيح   : قال األلباني    ) . ٢٠٦٣(  برقم   – ما جاء في أخذ العوض على التعويذ         –باب  ،  ) ٤٦٦ / ٣( 

   ) ٥/١٥٦( صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 
   ) ٧٥ – ٧٤ ( سورة يوسف آية - ٢
  )٧٩ -٧٨(سورة يوسف آية   - ٣
  .أن يرتكب إنسان جريمة كالسرقة مثالً فيحكم عليه بالرق لمن سرق منه جزاء فعلته:  المقصود باسترقاق الحر - ٤

   ) ١١٢ / ٦(المغني ، )٢٨٦ / ١٥( المجموع ،  ) ١٢٥ / ٤( الشرح الكبير للدردير ،  ) ٢٦٨ / ٨(  ينظر فتح القدير -٥
   ) ٧٩(  سورة يوسف آية - ٦
  )٢٢٤ / ٣( القرآن البن الفرس   ينظر أحكام - ٧
   ) ٦٧ / ١(  ينظر التحرير والتنوير - ٨



 

 )٣٥٧٧(

قال اهللا ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم           " وقد قال عليه الصالة والسالم      
  ١"ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره،  وأكل ثمنهورجل باع حراً، غدر 

ومن ، فال يقدر على إبطاله إال بحكم الشرع        ، وهذا دليل على أن الحرية حق هللا تعالى         
   .٢ذلك ال يجوز استرقاق الحر ولو رضي ذلك

  المبحث السابع
M  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂   ]  \  [  Z   Y  X : قوله تعالى 

 f   h  g L٣  
 بهذه اآلية على عدم جواز الشهادة بما لم يعلمـه           - رحمهم اهللا تعالى     –٤استدل الفقهاء   

   ٥.اإلنسان 
  : وجه استداللهم من اآلية 

: وصفوا أن شهادتهم كما ينبغي لهم فحكي أن كبيرهم قال         عليهم السالم   أن إخوة يوسف    
 Mf  e  d  c  b  a  `   _  ^    ]  \  [  Z   Y  X  g  

   hL٧ . أن يشهد إال بما علموال يسع شاهداً، ٦  
وهو استخراج الـصواع  ، كان بناء على ظاهر األمر ) `  d  c  b  a  (وقولهم  

  ٨ .من وعاء بنيامين

                                         
   ).٢٢٢٧(  برقم - إثم من باع حراً -باب ) ٣/١٠٨(رواه البخاري في صحيحه  -١
   )٦/١١٢( المغني، ) ٨/٢٦٨(فتح القدير :  ينظر- ٢
  )٨١(  سورة يوسف آية -٣
األم ،  ) ٢٧١ / ٢( المقدمات ،  ) ١٥٦ / ١٠( الذخيرة ،  ) ٢١٧ / ٤ (تبين الحقائق ،  ) ١١٦ / ١٦(  ينظر المبسوط -٤
  ) ٣/٤٩٢(الفتاوى الكبرى ، ) ٣٧٩ / ١١( الفروع ،  ) ٣٧٩ / ١١( الفروع ،  ) ٣٤ / ١٧( الحاوي الكبير ،  ) ٩ / ٧( 
كمن يشهد علـى  ،ولم يره ، وهو لم يعرف هذا الشيء ، أن يشهد رجل على شيء ما :   المقصود بالشهادة بما ال يعلم        - ٥

  جريمة لم يحضرها ويعاينها
  )٨١(  سورة يوسف آية -٦

   .فيشهد بالمعاينة، منها ما عاينه الشاهد : والعلم من ثالثة وجوه  -٧
   . من المشهود عليهأثبت سمعاً فيشهد ما، ما سمعه :  ومنها 
ينظر . ه فيشهد عليه بهذا الوج، وتثبت معرفته في القلوب  ، مما ال يمكن في أكثره العيان  ،ما تظاهرت به األخبار:  ومنها 

  ) . ٩٦- ٩٥ / ٧( األم 
  ) .١١٥١ / ٢(  ينظر خالصة الكالم في تفسير آيات األحكام -٨



– 

  )٣٥٧٨(

أو كون الشهادة ال تكـون إال بمـا يعلمـه           ، وعدم جواز الشهادة بما لم يعلمه اإلنسان        
ه اس رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا علي        وقد روى ابن عب   . اإلنسان ثابت في شرعنا     

   ١ "على مثلها فاشهد أو دع: " قال . نعم : ؟ قال "ترى الشمس : " وسلم قال لرجل 
  المبحث الثامن

¶  ¸  M         »  º  ¹ :قوله تعالى    µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯L 
 M  È  Ç  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½L ٢  

، على جواز البكاء على الميت ما لم يقتـرن بنياحـة   - اهللا تعالى  رحمهم-استدل الفقهاء   
  ٣وال نطق بما ال يجوز شرعاً 

  : وجه استداللهم من اآلية 
فيـه  ابيـضت   ، حزن على ابنه يوسف عليه السالم حزناً شديداً          أن يعقوب عليه السالم   

وبكـاؤه   ، ٦يعةولم يكتسب لسانه قوالُ يخالف الشر، ٥وكان حزنه في قلبه جبلة ، ٤عيناه  
وال ينـافي ذلـك     ، وهو مما تمليه طبيعة البـشر       ، عليه السالم كان على وجه الرحمة       

  .ويعقوب عليه السالم نبي يقتدى بفعله مما يدل على جواز ذلك ، ٧الرضا
  

                                         
وقال األلبـاني  ،  ) ١٠٤٦٩(  برقم – الجود والسخاء –باب  ) ٣٤٩ / ١٣(  رواه البيهقي في شعب اإليمان     -١

" وابن عدى فـى  ) ٣٨٠" (الضعفاء " أخرجه العقيلى فى ) .١/٤٨٣(رواه الخالل  )٢٨٢ / ٨( في إرواء الغليل   
وعنـه  ) ٩٩ ـ  ٤/٩٨(والحـاكم  ) ١١٠/١ق " (الفوائد المنتخبة " وأبو إسحاق المزكى فى ) ٣٦١/٢" (الكامل 
ـ                 ) ١٠/١٥٦(البيهقى   اوس من طرق عن محمد بن سليمان بن مسمول حدثنا عبيد اهللا بن سلمة بن وهرام عن ط

، "وكان الحميدى يتكلم فيـه     ، ال يعرف إال بابن مسمول      : " وقال العقيلى وابن عدى    ، اليمانى عن ابن عباس به    
 !صحيح اإلسناد: " فقال، وأما الحاكم 

   )٨٥ -  ٨٤(  سورة يوسف آية -٢
،  ) ٢٨٣ / ١( الكافي البـن عبـد البـر        ،  ) ٢٣٢٩ / ١( اللباب  ،  ) ٥٦٥ / ١(  ينظر حاشية الطحاوي     -٣

 / ٢( المبدع ،  ) ٣٠٧ / ٥( المجموع ،  ) ٦٧ / ٣( مختصر الحاوي الكبير ،  ) ٥٧٥ / ١( النوادر والزيادات 
   ) .٥٦٧ / ٢( اإلنصاف  ) ٢٨٨

  ) ٥٨ / ٣( ينظر تفسير السمعاني  ، غلب البياض على الحدقة وذهبت الرؤية: يعني - ٤
   . وأن الثواب والعقاب إنما يتعلق بآثارها ، واألفعال الجبلية األصل فيها اإلباحة - ٥
   )٥٧ / ٣( أحكم القرآن البن العربي ،  ) ٢٢٩ / ٣( أحكام القرآن البن الفرس :  ينظر -٦
  )١٠/٤٧( مجموع الفتاوى :  ينظر -٧



 

 )٣٥٧٩(

وقد روى أنس بن مالك رضي اهللا عنه في قصة وفاة إبراهيم ابن رسول اهللا صـلى اهللا             
م دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفـسه، فجعلـت عينـا             ث" عليه وسلم وجاء فيها     

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنه               
، ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى اهللا       »يا ابن عوف إنها رحمة    «: وأنت يا رسول اهللا؟ فقال    

ول إال ما يرضى ربنا، وإنا بفراقـك        إن العين تدمع، والقلب يحزن، وال نق      «: عليه وسلم 
  .وكان بكاؤه عليه الصالة والسالم على وجه الرحمة  ، ١»يا إبراهيم لمحزونون

  المبحث التاسع
  M      ?  >  =     <  ;  :L٢  :قوله تعالى 

 بهذه اآلية على جواز شكوى المصيبة لمـن يرجـى       -رحمهم اهللا تعالى  -استدل الفقهاء   
وال ، جزعـا    ذلـك  يكن لم اهللا ،  بقضاء راض شكواه في وهو شكى وأن من ، كشفها  

  ٣.مناٍف الصبر
  : وجه استداللهم من اآلية 

 فدل ذلـك علـى      M      ?  >  = Lأن يوسف عليه السالم ترك اإلنكار عليهم بقولهم         
  جواز إظهار مثل 

ابـت  وهذا الحكم ث  ٤.وأنه ال يجري مجرى الشكوى من اهللا تعالى       ، ذلك عند الحاجة إليه     
  .في شريعة محمد صلى اهللا عليه وسلم 

رجع إلي النبي صلى اهللا عليه وسـلم        : قالت – رضي اهللا عنها     - عن عائشة    رويفقد  
بـل  " :وارأساه، قال: وأنا أقول، فوجدني وأنا أجد صداعا، ذات يوم من جنازة من البقيع    

                                         
، " إنا بك لمحزونـون  "  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم  –باب  ،  ) ٨٣ / ٢(  أخرجه البخاري في صحيحه      -١
   ) .٩٦٨٣( برقم ،  ) ٤٢٩ / ١٢( والبيهقي في شعب اإليمان ، واللفظ له ،  ) ١٣٠٣( رقم ب
   ) ٨٨(  سورة يوسف آية -٢
حاشـية  ،  ) ٢٥٥ / ٣( الفـروع   ،  ) ١٣/٣٠٦( الـذخيرة   ،  ) ٢٥٢ / ٩(  ينظر أحكام القرآن للقرطبي      -٣

   ) ٦ / ٣( الروض المربع 
  ) ٢٢٩  /٣(  ينظر أحكام القرآن للجصاص - ٤



– 

  )٣٥٨٠(

وسـلم علـى عائـشة      فلم ينكر رسول اهللا صلى اهللا عليه        .١" وارأساه – يا عائشة    -أنا  
  .  رضي اهللا عنها شكواها بل واساها عليه الصالة والسالم بذكره شدة ألمه هو 

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول على أنه دخل وكذا ما ورد عن ابن مسعود رضي اهللا عنه ،    
 إني أجل ، " : قال   شديدا ؟  وعكا لتوعك إنك اهللا ،  رسول يا: فقال   يوعك ،  وهو وسلم
 كـذلك ،   ذلك أجل ، " : قال   أجرين ؟  لك أن ذلك: قال "منكم     رجالن يوعك كما أوعك

 الـشجرة  تحط كما سيئاته ،  بها اهللا كفر إال فوقها ،  فما شوكة أذى ،  يصيبه مسلم من ما
  ٢".ورقها 

األذى والتعـب    من اإلنسان يلحق عندما القول هذا مثل إظهار إباحةوكل ذلك يدل على     
  .٣ كوىش ذلك يكون وال والمصائب ،

  المبحث العاشر
  M   E  D  CL٤  قوله تعالى

،  رحمهم اهللا تعالى مستشهدين بهذه اآلية على أن أجرة الكيل على البـائع               ٥اتفق الفقهاء 
  .بالكيل ألن عليه تقبيض المبيع للمشتري، والقبض ال يحصل إال 

  : وجه استداللهم باآلية 
فيه إشارة  ، م وتلبيته لطلبهم    أن طلبهم من يوسف عليه السالم أن يوف الكيل له         

  ٦.ألن الواجب عليه تمييز حق المشتري من حقه ، إلى أن الكيل والوزن على البائع 

                                         
 ) ٦٥٨٦(  برقم – مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم –باب ،  ) ٥٥١ / ١٤(  أخرجه ابن حبان في صحيحه -١
: وقال األلباني ،  ) ١٤٦٥(  برقم – ما جاء في غسل الرجل امرأته    –باب   ) ٤٧٠ / ١( وابن ماجة في سننه     ، 

   ) . ٣٠٣ / ٩( التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان : ينظر . حديث حسن 
) ٥٦٤٨(  بـرقم  – أشد الناس بالء األنبياء ثم األمثـل  –باب ،  ) ١١٥ / ٧(  أخرجه البخاري في صحيحه  -٢

 ) . ٢٥٧١( برقم – ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض –باب ،  )١٩٩١ / ٤( ومسلم في صحيحه ، واللفظ له 

   ) . ٦ / ٣( حاشية الروض المربع ،  ) ٢٥٥ / ٣(  ينظر الفروع -٣
   )٨٨(  سورة يوسف آية -٤
              البيـان والتحـصيل    ) ١٢٥ / ٥( الذخيرة ،  ) ٢٤٣ / ٥( بدائع الصنائع ،  ) ١٣ / ٤(  ينظر تبين الحقائق   -٥
               المبـدع  ،  ) ٨٦ / ٤( المغني  ،  ) ٤٧٨ / ٢( مغني المحتاج   ،  ) ١٣٥ / ٥( روضة الطالبين   ،  ) ٢٩٣ / ٧( 
 )١٦٢ / ٤ . (   
  ) ٥٨ / ٣(  ينظر أحكام القرآن البن العربي -٦



 

 )٣٥٨١(

ألن الرجل إذا باع عـدةً      ، وكذلك الوزان والعداد    ، فيوسف عليه السالم هو الذي يكيل       
ي من  معلومةً من طعامه وأوجب العقد عليه وجب عليه أن يبرزها ويميزها حق المشتر            

وأما أجرة كيل الثمن ومؤنة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائباً  فهـي علـى                ، حقه  
  ١.المشتري ألنه هو المكلف بتسليم الثمن 

رضي اهللا عنه أن النبي     وكون الكيل على البائع وارد في شريعتنا فعن عثمان بن عفان            
-لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه٢رواه البخاري معلقاً "فاكتلا ابتعت فكل وإذإذا بعت : " قال-ص  

،  إذا باع يقتضي الوجوب      بالكيلفأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم لعثمان رضي اهللا عنه           
  .  إذا اشترى لياكتوباال

  المبحث الحادي عشر
  M  Ç  Æ  Å   ÄL٣  :قوله تعالى 

ير أن يكـون    استدل  الفقهاء رحمهم اهللا تعالى بهذه اآلية على جواز تمني الموت من غ             
بل قد يكـون تمنـي المـوت     .٤نزول المصائب في الدنيا وحلول الباليا فيها  ذلك بسبب   

  : مستحب في الحاالت التالية 
 عند الشوق للقاء اهللا تعالى  - ١
 عند حصول أسباب الشهادة  - ٢
 عند الخوف من الفتنة أو الضرر في الدين  - ٣

  : وجه استداللهم من اآلية 
ودعـاء  ، ٥ويلحقه بالصالحين   ،  إلى ربه أن يقبضه مسلماً       أن يوسف عليه السالم يبتهل    

  .ولو كان الفعل غير مشروع لما قام به نبي ، األنبياء دليل على مشروعية الفعل 
ما تمنى نبي قـط المـوت قبـل         [ وقد نقل ابن جرير عن ابن عباس رضي اهللا عنهما           

  ٦]يوسف عليه السالم 

                                         
  ) .١٧٩/ ٣٧(  ينظر الموسوعة الكويتية - ١
   – الكيل على البائع والمعطي –باب  ) ٦٧ / ٣(  ينظر صحيح البخاري -٢
  )١٠١( سورة يوسف آية -٣
        الفواكه الدواني  ،  ) ٤٩ / ١٧(  والتحصيل   البيان،  ) ٥٦٠ / ١( حاشية الطحاوي   ،  ) ١٩٢ / ٢(  ينظر الدر المختار     -٤
   ) . ٢١٧ / ٢( المبدع ،  ) ٢٤٤ / ٣( الفروع ،  ) ٢٩٨ / ١( أسنى المطالب ،  ) ١٠٦ / ٥( المجموع ،  ) ٢٩٧ / ١( 
   ) . ١١٥٥ / ٢(  ينظر خالصة الكالم في تفسير آيات األحكام -٥
   ) . ٨٤ / ٨(  ينظر جامع البيان -٦



– 

  )٣٥٨٢(

فإن كان البـد  ، ين أحدكم الموت من ضر أصابه  ال يتمن  "وقد قال عليه الصالة والسالم    
  ١"وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ، هم أحيني ما كانت الحياة خيرا ليالل: فاعالً فليقل 
وإمـا مـسيئاً   ، إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً ، ال يتمنين أحدكم الموت    و "وقال أيضاً   

  . أي يرجع ويتوب ٢" فلعله أن يستعتب 
عن تمني الموت عند نزول المصائب فـي الـدنيا وحلـول            صريح في النهي    فالحديث  

سخطاً بالقضاء وقلة رضا به، وعدم صبر على األذى والـشدة، ال عنـد              ، الباليا فيها   
  ٣.الخوف على فساد الدين بحلول الفتن

                                         
، واللفـظ   ،  ) ٥٦٧١(  برقم   – تمني المريض الموت     –باب  ،  ) ١٢١ / ٧( البخاري في صحيحه     أخرجه   -١

  ) . ٢٦٨٠(  برقم – كراهة تمني الموت لضر نزل به –باب  ) ٢٠٦٤ / ٤( ومسلم في صحيحه 
(  برقم – تمني المريض الموت –باب ،  ) ١٢١ / ٧(   أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة       -٢

  ) .٧٥٧٨( برقم ،  ) ٢٣ / ١٣( واإلمام أحمد في مسنده ، واللفظ له  ) ٥٦٧٣

   ) . ٤٩ / ١٧(  ينظر البيان والتحصيل -٣



 

 )٣٥٨٣(

  : الخاتمة 
صـحبه  الحمد هللا وكفى والصالة والسالم على نبيه المجتبى صلى اهللا عليه وعلى آله و             

  ... أما بعد . ومن اهتدى 
األحكـام الفقهيـة    ( فقد من اهللا عز وجل على باالنتهاء من هذا البحث والذي كان عن              

  : وقد خلصت فيه إلى " ) سورة يوسف نموذجاً " المستنبطة من القصص القرآني 
 أن القصص هي التي أخبر بها اهللا في القرآن عن أحوال األمم الماضية  - ١
 :رق بها تستنبط األحكام ومنها أن هناك ط - ٢

 .حجية داللة معنى الكالم التبعي : الطريق األول   -  أ
 .حجية شرع من قبلنا :الطريق الثاني   - ب
 .داللة السياق : الطريق الثالث   - ت

 .أجمع العلماء أن اللقيط حر حتى تثبت عبوديته بطريق صحيح  - ٣
 .أجمع العلماء على حرمة بيع الحر  - ٤
جواز طلب الوالية واألمارة إن سألها إلصالح ما فسد وعلم من نفسه القـدرة وإال                - ٥

 .فال يجوز 
جواز العمل تحت والية الكافر والظالم إذا استطاع أن يعمل بالحق فيما ييوليه وال                - ٦

 .سبيل إلى إقامة الحق إال باالستظهار به 
 .جواز مدح اإلنسان لنفسه إذا دعت الحاجة لذلك  - ٧
 .ل بالقرائن في شرعنا واألخذ بها في األحكام جواز العم - ٨
 . جواز الكفالة بالنفس في شرعنا  - ٩

 . مشروعية الجعالة في شرعنا  -١٠
 . عدم جواز استرقاق الحر وأن األصل في اآلدميين الحرية  -١١
 .عدم جواز الشهادة بما لم يعلمه اإلنسان  -١٢
 .وز جواز البكاء على الميت ما لم يقترن بنياحة وال نطق بما ال يج -١٣
 . جواز شكوى المصيبة لمن يرجى كشفها  -١٤
 . أجرة الكيل على البائع ألن عليه تقبيض المبيع للمشتري  -١٥
 .جواز تمني الموت من غير أن يكون بسبب نزول المصائب أو حلول الباليا  -١٦

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى



– 

  )٣٥٨٤(

  فهرس المصادر والمراجع
  .  الكريم القرآن: أوالً 
  : كتب التفسير : ثانياً 
  تحقيـق )هـ٣٧٠: ت(ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي         : أحكام القرآن :

األولـى،  :  لبنان الطبعـة     –دار الكتب العلمية بيروت     ، عبد السالم محمد علي شاهين      
  م١٩٩٤/هـ١٤١٥

     بـو بكـر البيهقـي     ألحمد بن الحسين بن علـي الخراسـاني، أ        : أحكام القرآن للشافعي                   
 القاهرة الطبعة   –مكتبة الخانجي   ،عبد الغني عبد الخالق     : كتب هوامشه   )هـ٤٥٨: ت  (

  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانية ، : 
    أبـو محمـد      –لعبد المنعم بن عبـد الـرحيم        : البن الفرس األندلسي     –أحكام القرآن - 

 بيروت  –دار ابن حزم    ،لدين بو عفيف    صالح ا : المعروف بابن الفرس األندسي تحقيق      
  م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ –األولى : لبنان الطبعة –

       تحقيق)هـ٣١٠: ت(لمحمد بن جرير أبو جعفر الطبري      : جامع البيان في تأويل القرآن :
  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة، أحمد محمد شاكر 

  : كتب الحديث : ثالثاً 
    رة الترمذي، أبو عيسى         لمح: سنن الترمذيوتحقيـق  ) هـ٢٧٩: ت(مد بن عيسى بن س

:  مصر الطبعـة   –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي      ، أحمد محمد شاكر وآخرون     :
  هـ١٣٩٥الثانية، 

     تحقيـق )هـ٢٧٣: ت(البن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني          : سنن ابن ماجه :
 لكتب العربيةدار إحياء ا، محمد فؤاد عبد الباقي 

      ألبي محمد عبد اهللا بـن عبـد الـرحمن          ) : سنن الدارمي (مسند الدارمي المعروف بـ
دار المغنـي للنـشر   ، حسين سليم أسد الداراني : تحقيق)هـ٢٥٥: ت(الدارمي، التميمي   

 ٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢األولى، : والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة
    دار ، محمد زهير  الناصر     : تحقيق  ، عيل أبو عبداهللا    لمحمد بن إسما  : صحيح البخاري

 هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة، طوق النجاة 
    تحقيق)هـ٢٦١: ت(لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        : صحيح مسلم :

  بيروت–دار إحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي 



 

 )٣٥٨٥(

       أحمد بن محمد بن حنبل بن هـالل الـشيباني   ألبي عبد اهللا   : مسند اإلمام أحمد بن حنبل
د عبد اهللا بن    :  عادل مرشد، وآخرون إشراف    -شعيب األرنؤوط   : تحقيق)هـ٢٤١: ت(

  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة، عبد المحسن التركي 
     ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النـسائي     : السنن الكبرى للنسائي

 حلـب   –مكتب المطبوعـات اإلسـالمية      ، عبد الفتاح أبو غدة     : تحقيق) هـ٣٠٣: ت(
 ١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، : الطبعة

      ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن خواستي العبـسي             : مصنف ابن أبي شيبة
األولـى،  :  الرياض الطبعة  –مكتبة الرشد   ، كمال يوسف الحوت    : تحقيق)هـ٢٣٥: ت(

١٤٠٩ 
   ألبـي بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام اليمـاني الـصنعاني                : عبد الرزاق   مصنف                       

 – المكتب اإلسالمي    -المجلس العلمي ، حبيب الرحمن األعظمي    : تحقيق )هـ٢١١: ت(
 ١٤٠٣الثانية، : بيروت الطبعة

   ابوري ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد النيس          : المستدرك على الصحيحين
دار الكتـب   ، مصطفى عبد القـادر عطـا       : تحقيق) هـ٤٠٥: ت(المعروف بابن البيع    

 ١٩٩٠ – ١٤١١األولى، :  بيروت الطبعة–العلمية 
         سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز  :

دار بـاوزير   ، )ـه١٤٢٠: ت(ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج األلباني          
 م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤األولى، : عودية الطبعة المملكة العربية الس-للنشر والتوزيع، جدة 

      ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بـن          : مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار
مكتبة العلوم والحكم ، مجموعة من العلماء  : تحقيق)هـ٢٩٢: ت(خالد المعروف بالبزار    

 األولى: ة المنورة الطبعة المدين-
            لمحمـد ناصـر الـدين األلبـاني        : إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار الـسبيل                      

الثانية :  بيروت الطبعة  –المكتب اإلسالمي   ، زهير الشاويش   : تحقيق  ) هـ١٤٢٠: ت  (
 م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

       د بن علي بـن حجـر العـسقالني         ألبي الفضل أحم  : الدراية في تخريج أحاديث الهداية                 
  بيروت–دار المعرفة ، السيد عبد اهللا هاشم اليماني : تحقيق  )هـ٨٥٢: ت (

  



– 

  )٣٥٨٦(

  :كتب أصول الفقه : رابعاً 
      علم أصول الفقه مؤسسة الريان  ،  لعبد اهللا بن يوسف بن عيسى الجديع العنزي         : تيسير

  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األولى، : ان الطبعة لبن–للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
        لمحمد بن علي بن محمد بن عبـد اهللا         : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول

: دار الكتاب العربي الطبعـة ، الشيخ أحمد عزو عناية،  : تحقيق)هـ١٢٥٠: ت(الشوكاني  
 م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩األولى 

      لتقـي  ): ألصول للقاضي البيضاوي منهاج الوصول إلي علم ا    (اإلبهاج في شرح المنهاج
الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر               

  م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦بيروت -دار الكتب العلمية ، عبد الوهاب 
   محمـد  : تحقيق) هـ٥٠٥: ت(ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي   : المستصفى

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األولى، : دار الكتب العلمية الطبعة، ي عبد السالم عبد الشاف
       لعبد القادر بن أحمـد بـن مـصطفى بـدران        : المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل                 

 –مؤسسة الرسـالة    : عبد اهللا بن عبد المحسن التركي الناشر      . د: تحقيق)هـ١٣٤٦: ت(
  ١٤٠١الثانية، : بيروت الطبعة

  لمحمد أمين بن محمود البخـاري المعـروف بـأمير بادشـاه الحنفـي              : ريرتيسير التح                
 ) م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣( بيروت -دار الكتب العلمية ، ) هـ٩٧٢: ت(

       لعبد العزيز بن أحمد بن محمـد، عـالء الـدين       : كشف األسرار شرح أصول البزدوي
 دار الكتاب اإلسالمي، ) هـ٧٣: ت(البخاري الحنفي 

 لـشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القرافـي            : ئس األصول في شرح المحصول      نفا                
مكتبـة نـزار    ، عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معـوض         : تحقيق) هـ٦٨٤ت  (

 م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦األولى، : مصطفى الباز الطبعة
      ألبي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الـشيرازي               : اللمع في أصول الفقه                

 . هـ١٤٢٤ - م ٢٠٠٣دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ، )هـ٤٧٦: ت(
     لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيـز بـن علـي              : شرح الكوكب المنير

محمد الزحيلـي ونزيـه     : تحقيق)هـ٩٧٢: ت  (الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي      
  مـ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ثانية الطبعة ال،مكتبة العبيكان ، حماد 



 

 )٣٥٨٧(

  : كتب الفقه : خامساً 
  ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري            : المحلى باآلثار

  بيروت–دار الفكر ، ) هـ٤٥٦: ت (
     لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمـد الكاسـاني      : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : ار الكتب العلمية الطبعةد، )هـ٥٨٧: ت (الحنفي 
   ـ ٤٨٣: ت(لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي          : المبسوط دار ، ) هـ

 م١٩٩٣ -هـ١٤١٤:  بيروت الطبعة–المعرفة 
    ألبي بكر بن علي بـن محمـد الحـدادي العبـادي اليمنـي الحنفـي                : الجوهرة النيرة                     

 هـ١٣٢٢األولى، : المطبعة الخيرية الطبعة، )هـ٨٠٠: ت(
     ألحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابـن           : لسان الحكام في معرفة األحكام

الثانيـة،  :  القاهرة الطبعـة   –البابي الحلبي   ، )هـ٨٨٢: ت(الشِّحنَة الثقفي الحلبي الحلبي     
١٩٧٣ – ١٣٩٣ 

     بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهللا ابـن الـشيخ           لمحمد بن محمد  : العناية شرح الهداية 
 دار الفكر، )هـ٧٨٦: ت(شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 

  لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، أبو الحـسن  : الهداية في شرح بداية المبتدي
 بيروت  -لعربي  دار احياء التراث ا   : ،طالل يوسف   : تحقيق)هـ٥٩٣: ت(برهان الدين   

  لبنان–
    كلمال الدين محمد بن عبد الواحـد الـسيواسي المعـروف بـابن الهمـام               : فتح القدير                   

 دار الفكر، ) هـ٨٦١: ت(
     لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجـيم          : البحر الرائق شرح كنز الدقائق

لرائق لمحمد بـن حـسين بـن علـي     تكملة البحر ا: وفي آخره )هـ٩٧٠: ت(المصري  
ـ ١١٣٨ت بعد   (الطوري الحنفي القادري     ، منحة الخالق البن عابـدين      : وبالحاشية)  ه

 الثانية: دار الكتاب اإلسالمي الطبعة
    البن عابدين، محمد أمين بن عمـر بـن عبـد العزيـز     : رد المحتار على الدر المختار

هـ ١٤١٢الثانية،  : بيروت الطبعة -دار الفكر ، )هـ١٢٥٢: ت(عابدين الدمشقي الحنفي    
 م١٩٩٢ -



– 

  )٣٥٨٨(

          ألحمد بن محمد بن إسـماعيل    : حاشية الطحاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح
دار الكتـب   ، محمد عبد العزيز الخالـدي      : تحقيق)  هـ   ١٢٣١ت  ( الطحاوي الحنفي   

 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة األولى ،  لبنان –العلمية بيروت 
   ـ ١٧٩: ت  ( أنس بن مالك بن عامر األصبحي المـدني          لمالك بن : المدونة دار ، ) هـ

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األولى، : الكتب العلمية الطبعة
      لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد        : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

ـ ٩٥٤: ت(الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب المالكي         دار الفكـر  ، )هـ
 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة  : الطبعة

       لمحمد بن أحمد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي           : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير                   
 دار الفكر، ) هـ١٢٣٠: ت (

    لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بـن يوسـف العبـدري            : التاج واإلكليل لمختصر خليل
األولـى،  : ار الكتب العلمية الطبعـة    د، ) هـ٨٩٧: ت(الغرناطي، أبو عبد اهللا المالكي      

 م١٩٩٤-هـ١٤١٦
     ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبـد البـر بـن              : الكافي في فقه أهل المدينة

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني      : تحقيق) هـ٤٦٣: ت( عاصم النمري القرطبي    
الثانيـة،  : طبعـة مكتبة الرياض الحديثة، الريـاض، المملكـة العربيـة الـسعودية ال           ، 

 م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
    لمحمد بن عبـد اهللا الخرشـي المـالكي أبـو عبـد اهللا              : شرح مختصر خليل للخرشي                   

  بيروت–دار الفكر للطباعة ، )هـ١١٠١: ت(
    ـ ٥٢٠: ت(ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي          : المقدمات الممهدات ، ) هـ

ط األولـى  ،  لبنـان  –دار الغرب اإلسالمي، بيـروت    ،  الدكتور محمد حجي    : تحقيق  
 )  م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨(

 ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي الـشهير         : الذخيرة
دار ، محمـد بـو خبـزة       ، سعيد أعراب   ،محمد حجي   : تحقيق  )هـ٦٨٤: ت(بالقرافي  

  م١٩٩٤األولى :  بيروت الطبعة-الغرب اإلسالمي



 

 )٣٥٨٩(

 نة من غيرها من اُألمهاتِ         الوا في المديادات على مألبي محمد عبد اهللا بـن      : نَّوادر والز
مجموعة من  : تحقيق)هـ٣٨٦: ت  (عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي      ) أبي زيد (

  م١٩٩٩األولى، : دار الغرب اإلسالمي، بيروت الطبعة ، العلماء 
      بن سـالم   ) أو غنيم (ألحمد بن غانم    :  زيد القيرواني    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي

ـ ١١٢٦: ت(ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهـري المـالكي           دار الفكـر   ، ) هـ
 م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

     ألبي عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن                : األم
ـ ٢٠٤: ت(عبد منـاف المطلبـي القرشـي المكـي            بيـروت   - دار المعرفـة     ،) هـ

 م١٩٩٠/هـ١٤١٠
           ألبي الحـسن   : الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

                       علي بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي                   
، وجـود    الشيخ عادل أحمد عبد الم     -الشيخ علي محمد معوض     : تحقيق )هـ٤٥٠: ت(

  م١٩٩٩- هـ ١٤١٩األولى، :  لبنان الطبعة–دار الكتب العلمية، بيروت 
     لعبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجـويني ،            : نهاية المطلب في دراية المذهب

عبـد العظـيم   / تحقيـق د )هـ٤٧٨: ت(أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين     
 م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األولى، : بعةدار المنهاج الط، محمود الديب 

    لشمس الدين، محمد بن أحمـد الخطيـب   : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
 -هــ   ١٤١٥األولـى،   : دار الكتب العلمية الطبعة   ، ) هـ٩٧٧: ت(الشربيني الشافعي   

 م١٩٩٤
      رانـي  ألبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العم        : البيان في مذهب اإلمام الشافعي م

:  جدة الطبعة  -دار المنهاج   ، قاسم محمد النوري    : تحقيق) هـ٥٥٨: ت(اليمني الشافعي   
  م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١األولى، 

   هـ٦٧٦: ت(محيي الدين يحيى بن شرف النووي       ألبي زكريا   : المجموع شرح المهذب (
 دار الفكر، 

      ـ      : الشرح الكبير = فتح العزيز بشرح الوجيز                ي القزوينـي   لعبد الكريم بن محمـد الرافع
 دار الفكر، ) هـ٦٢٣: ت(



– 

  )٣٥٩٠(

      لزكريا بن محمد بن زكريا األنـصاري، زيـن       : أسنى المطالب في شرح روض الطالب
 دار الكتاب اإلسالمي، ) هـ٩٢٦: ت(الدين أبو يحيى السنيكي 

    ألبي زكريا محيي الدين يحيـى بـن شـرف النـووي            : روضة الطالبين وعمدة المفتين                 
 عمـان  - دمـشق -المكتب اإلسالمي، بيـروت ، زهير الشاويش   : تحقيق)هـ٦٧٦: ت(

 م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة
   ألبي محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بـن قدامـة المقدسـي ثـم         : المغني

 مكتبة القاهرة، ) هـ٦٢٠: ت(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
  لمنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس          : لقناع عن متن اإلقناع     كشاف ا

 دار الكتب العلمية، ) هـ١٠٥١: ت(البهوتى الحنبلى 
      لعالء الدين أبو الحـسن علـي بـن سـليمان          : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف

 يدار إحياء التراث العرب، ) هـ٨٨٥: ت(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
             لمحمد بـن   : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي

مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين المقدسي الرامينـى ثـم الـصالحي                 
مؤسـسة الرسـالة   ، عبد اهللا بن عبد المحسن التركـي        : تحقيق) هـ٧٦٣: ت( الحنبلي  
 ـ م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األولى : الطبعة

   لمنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حـسن بـن   : الروض المربع شرح زاد المستقنع
  مؤسسة الرسالة-دار المؤيد ، ) هـ١٠٥١: ت(إدريس البهوتى الحنبلى 

  لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن قـيم الجوزيـة              : الطرق الحكمية                
 مكتبة دار البيان، )هـ٧٥١: ت(

 إلبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسـحاق،         : مبدع في شرح المقنع   ال
                 األولـى، :  لبنـان الطبعـة  -، بيـروت  دار الكتب العلمية ، )هـ٨٨٤: ت(برهان الدين   

  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨
        ي لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـم       : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع

  هـ١٣٩٧ -األولى : الطبعة ) هـ١٣٩٢: ت(الحنبلي النجدي 
    لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبـد اهللا               : الفتاوى الكبرى

دار الكتب ، ) هـ٧٢٨: ت  (بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي           
 م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨األولى، : العلمية الطبعة



 

 )٣٥٩١(

    لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي                : مجموع الفتاوى              
مجمع الملـك فهـد لطباعـة       ،  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم       : تحقيق) هـ٧٢٨: ت(

 م١٩٩٥/هـ١٤١٦المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية  
     ـ ١٤٢١: ت( بن صالح بن محمد العثيمـين        لمحمد: شرح رياض الصالحين دار ، ) هـ

لمحمد بن صـالح    :  هـ شرح رياض الصالحين      ١٤٢٦: الوطن للنشر، الرياض الطبعة   
  هـ١٤٢٦: دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة، ) هـ١٤٢١: ت(بن محمد العثيمين 

   يـق   تحق) هـ٣١٩: ت  (ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري         : اإلجماع :
ـ ١٤٢٥الطبعة األولى   : دار المسلم للنشر والتوزيع الطبعة      ،فؤاد عبد المنعم أحمد      / هـ

  مـ٢٠٠٤
  : كتب اللغة : سادساً 

    لزين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر الحنفـي      : مختار الصحاح
  الـدار  -المكتبـة العـصرية     ، يوسف الشيخ محمـد     : تحقيق، )هـ٦٦٦: ت(الرازي  

 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، :  صيدا الطبعة–النموذجية، بيروت 
   ألحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمـوي  : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

  بيروت–المكتبة العلمية ، ) هـ٧٧٠نحو : ت (، أبو العباس  
    هـ٨١٧ : ت(لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى         : القاموس المحيط (

مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنـشر    ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة       : تحقيق
 ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان الطبعة –والتوزيع، بيروت 

    حامـد  / أحمد الزيات   / إبراهيم مصطفى   (لمجمع اللغة العربية بالقاهرة   : المعجم الوسيط
 ةدار الدعو، )محمد النجار/ عبد القادر 

    لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري            : لسان العرب
 هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت الطبعة–  دار صادر،)هـ٧١١: ت (الرويفعى اإلفريقى 

       ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي        : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية- 
 بيـروت   –دار العلـم للماليـين      ،  د الغفور عطار    أحمد عب : تحقيق،  )هـ٣٩٣: ت  (

   م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة 
  



– 

  )٣٥٩٢(

  



 

 )٣٥٩٣(

  
  
  

  
 
  

  دوافع ودالالت الغضب فى القرآن الكريم
 قال ابن عرفة الغضب من المخلوقين شـيء  -الغضب نقيض الرضا ) "غضب(

يداخل قلوبهم ومنه محمود ومذموم فالمذموم ما كان في غير الحق، والمحمود ما كـان               
 وال )١("في جانب الدين والحق، وأما غضب اهللا فهو إنكاره على مـن عـصاه فيعاقبـه               

هو إرادة الضرر للمغـضوب     "جوز لإلنسان أن يغضب على نفسه وذلك ألن الغضب          ي
 وقد ذكر الثعـالبي ترتيـب أحـوال         )٢("عليه، وال يجوز أن يريد اإلنسان الضرر لنفسه       

  .)٣ (الغضب وتفصيلها
إثارة وجدانية تظهر بإنعـاش قـوى       "أما عن الغضب في كتب علم النفس فهو         

أى أن .)٤("نه حتى أن يـصبح غيـر خاضـع للرقابـة    تعبيري حركي لميل عدواني يمك  
الغضب ينشط النفس والجسد ويمكن أن يشتد الغضب بحيث يـصعب الـتحكم فيـه أو                

  .السيطرة عليه ، وهو من أسوأ االنفعاالت النفسية التي تؤثر على سلوك اإلنسان 
ـ   ) كاإلهانة أو االحتقار  (انفعال يتضمن إحباطاً واستفزازاً     "فهو   أن واالعتقـاد ب

 كما أن الغضب انفعال فطـري  )٥("المتسبب في االستفزاز يجب أن يقوم الشخص بإيذائه      

                                         
 وانظر القاموس المحـيط  ١/٨٢٥ وانظر تاج العروس ٢/٦٧٨ وانظر المعجم الوسيط  ١/٦٤٨ العرب   لسان )١(
  .٣٢٥ وانظر أساس البالغة ص٤/٤٢٨ وانظر مقاييس اللغة ١/١٥٤
محمد محمـد   .  وانظر معجم الفروق الداللية في القرآن الكريم د        ١٠٧، وانظر ص  ١٠٦الفروق اللغوية ص   )٢(

  . ٢٨٨داود ص
  .٢١٢ اللغة للثعالبي صانظر فقه )٣(
 ترجمة وجيه   - نوربيرسيالمي بمشاركة مائة وثالثة وثالثين اختصاصياً      -المعجم الموسوعي في علم النفس     )٤(

 وانظـر  ١/٩٩ وانظر ذخيرة علوم النفس ١٩٢١، ٤/١٩٢٠م، ٢٠٠١- سوريا– منشورات وزارة الثقافة     -أسعد
  .١/١٤معجم علم النفس والتربية 

  .٢٣٧فعاالت عبد اللطيف محمد خليفة صالدوافع واالن )٥(

 
 

 
 
  



– 

  )٣٥٩٤(

وتتوقف درجـة شـدة     "يظهر عندما يعاق أحد الدوافع األساسية أو الهامة عن اإلشباع،           
الغضب على درجة شدة الدافع الذي أعيق أو تأثير العامل الوراثي، وخبـرات الـتعلم               

  .)١(" نوبات الغضب بسبب ما حققته في الماضي من مكاسبالسابقة التي أدت إلى تدعيم
قوة الغضب محلها القلب ومعنى الغـضب غليـان دم          "وقد أوضح الغزالي أن     

  .)٢("القلب بطلب االنتقام كما أوضح الغزالي أسباب الغضب
ويزيد الغضب من نشاط الفرد وطاقته مما يمكنه من الـدفاع عـن نفـسه أو                

، وكثيراً ما يحدث أن يحول الغضب إلـى أشـخاص           " تعوقه   التغلب على العقبات التي   
آخرين لم يكونوا هم السبب الحقيقي في إثارة انفعال الغضب، وقد يوجه الغـضب إلـى    

  .)٤(وللغضب آثار سلبية ومظاهر) ٣("الذات
إن الشر الذي يقترفه اآلخرون إذا ما أصابنا نحـن فـإن هـذا        : "يقول ديكارت 

ضب هو أيضاً نوع من الكراهية أو النفور واالشمئزاز، لكنـه           يحرك فينا الغضب، والغ   
  .)٥("ضد أولئك الذين اقترفوا عمالً سيئاً وحاولوا أن ينزلوا الضرر بنا وبشكل خاص

االنفعاالت النفسية السلبية ويكون استجابة لمؤثر مثير وقد تكـون  "فالغضب من   
  .)٦("سرعة الغضب من سمات الشخصية

                                         
  .بتصريف١٠٢الحديث النبوي وعلم النفس ص )١(
. م١٩٩٥محمـد شـحاتة ربيـع    .  نقالً عن التراث النفس عند علماء المسلمين٢٣٨الدوافع واالنفعاالت ص  )٢(

  . دار المعرفة الجامعية-اإلسكندرية
  .٨١، ٨٠، ٧٩القرآن وعلم النفس بتصرف ص )٣(
 الغضب على الصحة إضراب ضربات القلب والتنفس وضغط الدم واضطراب االنتبـاه واإلدراك              من آثار  )٤(

 عض األنامل انظر الدوافع واالنفعاالت عبد اللطيف محمد خليفة - الرفس-والتذكر، ومن مظاهر الغضب الركل  
  . ٢٤٩: ٢٤٧محمد محمود بني يونس ص. ، وانظر سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت د٢٣٩، ٢٣٧ص

علـي  . عمـاد الزغـول ود    . وانظر مدخل إلى علم الـنفس د       ١١٧،  ٤٩انفعاالت النفس رينيه ديارت ص     )٥(
 - اإلمـارات  - العـين  - دار الكتاب الجامعي   -فدوى المغيربي .  ود –ماهر أبو هالل    . د.أ:  مراجعة -الهنداوي

  . ٤٥٠م، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٤-الطبعة الثانية 
، وانظر دراسة عاملية للحاالت االنفعاليـة       ١٠ ص يلطفي الشربين . د معجم مصطلحات الطب النفسي إعداد     )٦(
  ).الغضب(محمد  بدر األنصاري .د



 

 )٣٥٩٥(

 أي  )١(وراي اإلحباط سبباً رئيسياً ينتج عنه انفعال الغـضب        وقد اعتبر إدوارد م   
 )٢("انفعال أليم غير سار يصاحبه مشاعر عدم ارتياح وهو ذو أثـر منـشط           "أن الغضب   

تتعطل معه القدرة على التفكير السليم وقد يندم اإلنسان فيما بعد على ما صدر منه أثناء                
  .الغضب من أقوال أو أفعال

الغـضب تغيـر    : "الرب وغضب العبد قال الـرازي     وعن الفارق بين غضب     
يحصل عند غليان دم القلب لشهوة االنتقام، واعلم أن هذا على اهللا تعالى محـال لكـن                 
ههنا قاعدة كلية وهي أن جميع األعراض النفسانية أعني الرحمـة والفـرح والـسرور           

لـب وغايتـه    لها أوائل ولها غايات، ومثاله الغضب فإن أوله غليان دم الق          ... والغضب
إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه، فلفظ الغضب في حق اهللا تعـالى ال يحمـل                

، أى أن   )٣("على أوله الذي هو غليان دم القلب بل على غايته التي هي إرادة اإلضـرار              
الغضب هو حالة انفعالية وشعور قوي بعدم الرضا ؛كرد فعل نتيجة إثارة فـسيولوجية،              

  .على نوع المثير وعلى طبيعة الشخصوتتوقف شدته أو مدته 
 جاءت في سبع    )٤(وردت مادة غ ض ب في القرآن الكريم أربع وعشرين مرة          

  : صيغ هي
  ) مغاضباً- المغضوب- غَضبان- غضبي- غَضٍب- غضبوا-غِضب(

  .وفيما يلي عرض لدالالت مادة غ ض ب في القرآن الكريم

                                         
  . ١٣٥انظر الدافعية واالنفعال ادوارد موراي ص )١(
  .٩،٨٨ شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، ص-محمد مصطفي زيدان .  د-انظرالدوافع واالنفعاالت )٢(
 وانظر معرفة النفس اإلنسانية فـي       ١٨ وانظر البحر المحيط ألبي حيان ص      ٢١١مفاتيح الغيب للرازي ص    )٣(

  .١/١٦٧، ٢/١٤٦ سميح عاطف الزين -الكتاب والسنة
 -٣/١١٢-٢/٩٠-٢/٦١ -٣٧/ ٤٢-٦٠/١٣-٥٨/١٤-٤٨/٦-٥/٦٠ -٩٣/ ٤وردت فــي المواضــع  ) ٤(
٢٠/٨٦ -٧/١٥٠ -٢٠/٨١ -٤٢/١٦ -٢٤/٩ -٢٠/٨٦ -١٦/١٠٦ -٨/١٦ -٧/١٥٤ -٧/١٥٢ -٧/٧١- 
  .٢/٨١٦ وانظر معجم ألفاظ القرآن الكريم -٥/٤٩٩ انظر المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم -٢١/٨٧-١/٧



– 

  )٣٥٩٦(

  :  غِضب-غضب /غ ض ب
 :داللة السخط والغضب 

  )لدافع للغضب هو قتل مؤمناً متعمداًا(
ومن يقْتُْل  : "وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم خمس مرات منها قوله تعالى          

" مْؤِمناً متَعمداً فَجزاُؤه جهنَّم خَاِلداً ِفيها وغَِضب اللَّه علَيِه ولَعنَه وَأعد لَه عـذَاباً عِظيمـاً        
  )٩٣(النساء

ومن يقتل مؤمناً عامداً قتله مريداً إتالف نفسه فعقاب هـذا القاتـل أن              : معنىال
يعذب في نار جهنم باقياً فيها، وسخط اهللا عليه وأبعده من رحمته وأخـزاه وأعـد لـه                  

  .)١(عذاباً عظيماً في النار ال يقادر قدره
بجعـل  أي انتقم منه ولعنه أي أبعده عن الرحمة " غضب عليه: "قال أبو السعود  

  .)٢("جزائه ما ذكر
وأري أن قتل مؤمناً عمداً يعد مثيراً ودافعاً لغضب اهللا وسخطه ويعد سخط اهللا              

 وال يوجد أكبر من     )٣("الغدر: "استجابة لهذا المثير، فقد ذكر الغزالي من أسباب الغضب        
إن مـن   : "الغدر بنفس المؤمن فقتل النفس المؤمنة من الكبائر عند اهللا، قـال ديكـارت             

وألن السخط هو أول مراتب الغـضب       "،  )٤("سباب الغضب الشر الذي يقترفه اآلخرون     أ
: لهذا أرى أن قوله تعالى    ) ٦( وال يكون إال من الكبير على الصغير       )٥("وهو خالف الرضا  

فـي الـزمن    " غـضب "يعنى سخط اهللا عليه ولوحظ مجيء الفعـل         " غضب اهللا عليه  "
، وأري فائدة ذلك الداللـة علـى تحقـق    الماضي وهو جزء من جواب الشرط في اآلية      

وقوع الغضب والسخط من اهللا وثبوتهما على كل من يقتل مؤمناً متعمداً، وكأن الحـدث              
  .قد وقع بالفعل وفي هذا تهديد ووعيد متعمد للمبالغة في الردع والزجر

                                         
 وانظـر   ١/٧١٠ وانظر تفسير ابـن كثيـر        -١/١١٧ وانظر تفسير الجاللين     ٤/٢١٧انظر تفسير الطبري     )١(

 وانظر تفسير القرطبي ١/٢٣٦ وانظر تفسير البيضاوي -١١٧، ٥/١١٦ وانظر روح المعاني  -١/٢٧٤الكشاف  
 .١/٢٨٢ وانظر الوجيز ٥/٣١٢

 .١/٢٦٦ وانظر تفسير البغوي١/٧٥٢ وانظر فتح القدير ٢١٧٠، ٢/٢١٦تفسير أبي السعود  )٢(

 . محمد شحاتة ربيع- نقالً عن التراث النفسي عند علماء المسلمين٢٣٨الدوافع واالنفعاالت ص )٣(

 .٤٩ت صانظر انفعاالت النفس رينيه ديكار )٤(

 .٢١٢فقه اللغة للثعالب ص )٥(

 .١٠٦الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري ص) ٦(



 

 )٣٥٩٧(

  .)١() الغضب-السخط(تحت الحقل الداللي " غضب: "وعلى هذا يندرج قوله 
  :   الغضب
  )دافع لغضب موسى من قومه هو عودتهم إلى عبادة العجلال(

وردت هذه الصيغة معرفة بأل التعريف في القرآن الكريم مرة واحدة في قولـه     
ولَما سكَتَ عن موسى الْغَضب َأخَذَ اَأللْواح وِفي نُسخَِتها هدى ورحمةٌ ِللَِّذين هم             :" تعالي

  ).١٥٤(األعراف" نِلربِهم يرهبو
شروع في بيان بقية الحكايـة  " ولما سكت عن موسى الغضب    : "قال أبو السعود  

أي لما سكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم، وهذا صريح في أن ما حكي عنهم                
من الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجيء موسي عليه الصالة والسالم، وفي هذا الـنظم                

المبالغة بتنزيل الغضب الحامل له على ما صدر عنه مـن الفعـل             الكريم من البالغة و   
  .)٢("والقول منزلة اآلمر بذلك المغري عليه

وبعد أن سكت غضبه على قومه أخذ األلواح التي كان ألقاها من شدة الغضب              "
إنهـا لمـا ألقاهـا      : "يقول كثير من المفسرين   . على عبادتهم العجل غير اهللا وغضباً له      

  .)٣(" جمعها بعد ذلكتكسرت ثم
أدخلـت  : سكت عن موسى الغضب هو مـن المقلـوب كقولـك          : قال عكرمة 

 أي أن األصـل سـكت موسـى عـن     )٤(اإلصبع في الخاتم وأدخلت الخاتم في اإلصبع     
قل لقومـك   : كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له        : "وقال الشوكاني . الغضب

 وأيا ما كان ففي الكـالم  )٥("اإلغراء وسكتكذا، وألق األلواح، وجر برأس أخيك، فترك    
  .)٦(مبالغة وبالغة ال يخفي علو شأنهما

وأري أن هذه اآلية بينت ندم موسى على ما صدر منه أثناء غضبه، هذا النـدم       
أخذ األلواح التـي كـان ألقاهـا،    : جاء بعد ذهاب غضبه فحاول إصالح ما أفسده فمثالً        

                                         
 .٣٣٧انظر المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن ص )١(

 .١/٦٢ وانظر تفسير البيضاوي ٦/٧٢ وانظر تفسير الطبري٣/٢٧٦تفسير أبي السعود  )٢(

 .٢/٣٣١تفسير ابن كثير  )٣(

 .٧/٢٥٨تفسير القرطبي  )٤(

 .٢/٣٦٤تح القدير ف )٥(

 .٩/٧١انظر روح المعاني  )٦(



– 

  )٣٥٩٨(

 وأري فائدة مجيء الغـضب وهـو مـصدر      )١(دهاواستغفر له وألخيه في اآلية التي بع      
بوزن فَعَل؛ للداللة على الحركة واالضطراب ومن ثم فقد جاءت هذه الـصيغة مناسـبة        
للمعنى المراد التعبير عنه وهو تحرك موسى من الغضب واضطرابه وكأنه غضب كل             

  . )٢(الغضب
 في هذا السياق يعنى السخط والغـضب ألن الـسخط مـن   " الغضب"وأري أن  

الكبير على الصغير وهو هنا من موسى على قومه وأخيـه وزيـره، وكـان الغـضب          
  . استجابة لدافع وهدف سامي قد أعيق

  ). الغضب-السخط(تحت الحقل الداللي " الغضب: "و بهذا يندرج قوله 
  : غضبان

  ) الدافع لغضب موسى من قومه رجوعهم إلى الكفر(
ولَمـا رجـع    :"منها قوله تعـالى   وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم مرتين        

موسى ِإلَى قَوِمِه غَضبان َأِسفاً قَاَل ِبْئسما خَلَفْتُموِني ِمن بعِدي َأعِجلْتُم َأمر ربكُـم وَألْقَـى    
       عتَضاس مالْقَو ِإن ُأم نِه قَاَل ابِإلَي هرجْأِس َأِخيِه يَأخَذَ ِبرو احقْتُلُـونَِني   اَأللْووا يكَـادفُوِني و

ِم الظَّاِلِمينالْقَو علِْني معال تَجو اءد١٥٠(األعراف " فَال تُشِْمتْ ِبي اَألع.(  
لما رجع موسى إلى قومه وهو شديد الغضب والحزن ألن اهللا كان قد              : المعنى

 العمـل الـذي      بـئس  - ذماً لقومه  -أخبره أنه قد فتن قومه وأن السامري قد أضلهم قال         
عملتموه من بعد غيبتي عنكم يقصد عبادتهم للعجل الذي صنعه لهم السامري وشـركهم              

هل استعجلتم أمر ربكم وسخطه عليكم فعبدتم العجل؟ ، ثم ألقـي األلـواح       : باهللا، ثم قال  
المكتوب عليها التوراه فتكسرت من شدة غضبه، ثم أخذ يجر أخيه هارون مـن شـعر                

يا ابـن أمـي إن القـوم استـضعفوني          :  هارون مستعطفاً معتذراً   رأسه ولحيته فقال له   
وأوشكوا على قتلي فال تفرح بي األعداء بما تفعله بي من إهانة واعتـداء وال تغـضب               
على مثلما أنت غاضب على القوم الظالمين المشركين فأنا لست منهم ومعهم في الشرك              

  .)٣(باهللا

                                         
 .٨٢عن الندم عن سلوكيات الغضب انظر القرآن وعلم النفس ص )١(

 . ٩٦عبد الحميد أحمد يوسف ص.انظر اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم د )٢(

 . ٤٢٦، ١/٤٢٥ وانظر الكشاف -٦/٦٤ وانظر تفسير الطبري-٢/٣٦١انظر فتح القدير  )٣(



 

 )٣٥٩٩(

اً منه أن هارون قصر فـي كـف   إن موسى أخذ برأس أخيه ظن     : "قال األلوسي 
 به، إنما أخذه برأس أخيه ليـسأله        فقومه ولم يقصد موسى بهذا األخذ إهانته واالستخفا       

ويستكشف منه كيفية الواقعة مما يأباه الذوق، وقيل إنه كان لتسكين هارون لما رأى بـه              
  .)١("من الجزع والقلق

ألن الغضب سـيطر   . .واختلف مع األلوسي في أن موسى لم يقصد إهانة أخيه         
" فال تشمت بي األعـداء    : "على موسي لدرجة جعلته يسيء إلى أخيه بدليل قول أخيه له          

والمعروف أن الشماته سرور العدو بما يصيب المرء من مكروه، وقول أخيه دليل على              
أن ما فعله موسى تجاهه كان من المكروه الذي يسر األعداء، علماً بأن غضب موسـى                

  .ين اهللا ورفض للباطلكان غيرة على د
وأري أن القرآن قد سبق علوم النفس الحديثة التي تناولت االنفعاالت اإلنـسانية     

 بينت انفعال الغضب، والمثير أو الدافع لهـذا االنفعـال،    - على سبيل المثال   -فهذه اآلية 
في سلوك اإلنسان، باإلضافة إلى سلوكيات ترتبط بهذا االنفعال، كما بينت اآلية نظريـة              
نقل الغضب أو تحويله إلى أشخاص لم يكونوا هم السبب الحقيقي في عدم تحقيق الهدف               

 هو عودة موسـى إلـى قومـه    - في هذه اآلية-المنشود، فكان المثير أو الدافع للغضب  
وهو شـركهم   -واكتشافه أنهم يعبدون عجالً صنعه لهم السامري من الذهب هذا المثير            

ومن المعروف في علـم  . في شعور موسى باإلحباط   ، تسبب   -باهللا بعد أن هداهم موسى    
 ؛ لهذا شعر موسي بالغضب الشديد وبالـسخط،         )٢(النفس أن اإلحباط يؤدي إلى الغضب     

؛ لهذا  )٣(ونتج عن هذا الغضب أن تعطلت قدرة موسى على التفكير، أو التصرف السليم            
ممـا أدي إلـى      مثل إلقائـه األلـواح       )٤(صدرت عنه أفعال عدوانية ندم عليها فيما بعد       

تكسرهم، وجر أخيه من رأسه على الرغم من أن أخاه هارون لم يكن هو الـسبب فـي               
                                         

 .٧/٢٥٣، وانظر تفسير القرطبي ٢/٣٣٠ وانظر تفسير ابن كثير-٦٨، ٦٧، ٩/٦٦ المعاني بتصرف روح )١(

عبد اللطيف محمـد خليفـة      .، وانظر الدوافع واالنفعاالت د    ١٣٨انظر الدافعية واالنفعال ادوارد مواري ص      )٢(
نظر علم الـنفس     وا -٢٤٩،  ٢٤٧محمد محمود بني ينس ص    . وانظر سيكولوجية الدافعية واالنفعاالت د     ٢٣٧ص

 . ٢٣٩محمد عودة الريماوي ص.العام د

عبد .، وانظر الدوافع واالنفعاالت د    ٨٢لمعرفة المزيد من آثار الغضب السلبية انظر القرآن وعلم النفس ص           )٣(
 .١٠٢ وانظر الحديث النبوي وعلم النفس ص٢٣٩اللطيف محمد خليفة ص

عبـد  .، وانظر الـدوافع االنفعـاالت د  ٨٢علم النفس ص عن السلوك العدواني نتيجة الغضب انظر القرآن و        )٤(
 .٢٤٠اللطيف محمد خليفة ص



– 

  )٣٦٠٠(

عبادة قومه للعجل إال أن موسى قد حول غضبه عليه ال على قومه المشركين وتُعـرف                
  . باإلضافة إلى ما قاله لقومه توبيخاً لهم)١(هذه العملية بالنقل

ر منشط زاد من طاقته فقام بهـذا     فمن الواضح أن غضب موسى قد نتج عنه أث        
 ونـستطيع القـول   )٢(المجهود العضلي العنيف الذي مكنه من تكسير األلواح ،وجر أخيه 

إن عدوانية موسى، كان سببها شعوره بالفشل في تحقيق هدفه السامي وهو هداية قومه،              
فشدة غضبه توقفت على شدة الدافع وهو الشرك باهللا، وأري أن غضب موسـى كـان                

  .داً ألن الدافع له كان جديراً بالسخط والغضبمحمو
، ١٥١(وقد بين القرآن الكريم ندم موسى على أفعاله أثناء غضبه في اآليتـين              

  .من سورة األعراف) ١٥٤
جاءت صفة مشبهة للداللة على ثبـوت انفعـال الغـضب           " غضبان"وأري أن   

  .غيرة هللا ولكنه غضب هللا )٣(ولزومه عند موسى وكأن الغضب عادة عند موسى
  

 )٤ () الغـضب  -السخط(تحت الحقل الداللي    " غضبان: "وعلى هذا يندرج قوله   
 كما سبق أن    -وأقول السخط والغضب ألن السخط ال يكون إال من الكبير على الصغير           

 وموسى كان رئيساً لقومه وألخيه، والغـضب ألنـه انفعـال يتـضمن إحباطـاً       -بينت
  .هداف الهامةواستفزازاً يحدث عندما يعاق أحد األ

  : المغْضوب
  )الدافع للغضب هو خروج اليهود عن الحق(

  :وردت هذه اللفظة في قوله تعالى
"الِّينال الضو ِهملَيوِب عغْضِر الْمغَي ِهملَيتَ عمَأنْع اطَ الَِّذين٧(الفاتحة" ِصر.(  

هم بالهدايـة   أهدنا يا رب الصراط المستقيم هو صراط الذين مننت علي         : المعنى
بطاعتك وعبادتك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغـضوب        

                                         
  .٨١انظر القرآن وعلم النفس محمد عثمان نجاتي ص )١(
مصطفي زيدان  . ، وانظر الدوافع واالنفعاالت د    ٧٩عن األثر المنشط للغضب انظر القرآن وعلم النفس ص         )٢(

  .٢٣٩يف محمد صعبد اللط. ، وانظر الدوافع واالنفعاالت د٨٢ص
  .١٠٥عبد الحميد أحمد يوسف ص. انظر اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم د )٣(
  .٣٣٧انظرالمعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته ص )٤(



 

 )٣٦٠١(

عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه وهـم اليهـود، وال صـراط                
الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضاللة ال يهتـدون إلـى الحـق وهـم          

  .   )١(النصارى
هم " الضالين"هم اليهود، و  " المغضوب عليهم " معظم المفسرين إلى أن      وقد أشار 

المـشهور  : "بأنهم الفُساق، والمنافقون فقد جاء في مفاتيح الغيب       : النصارى وقال الرازي  
) ٦٠(المائـدة " من لَعنَه اللَّه وغَِضب علَيـهِ : "أن المغضوب عليهم هم اليهود لقوله تعالي 

المغضوب عليهم على كل من أخطأ في االعتقاد ألن اللفـظ عـام             بل األولى أن تحمل     
المغضوب عليهم هم الكفار، والـضالون هـم        : والتقييد خالف األصل ويحتمل أن يقال     

غضب اهللا عليهم يدل على كونهم فاعلين للقبـائح باختيـارهم           : المنافقون قالت المعتزلة  
  .)٢(وإال لكان الغضب عليهم ظلماً من اهللا تعالى

م الغضب على الضالل وإن كان الغضب من نتيجة الـضالل ضـّل عـن           وقد
الحق فغضب عليه لمجاورة اإلنعام، ومناسبة ذكره قرينه، ألن اإلنعام يقابل باالنتقام وال             
يقابل الضالل اإلنعام فاإلنعام إيصال الخير إلى المنعم عليه، واالنتقام إيصال الشر إلـى              

  .)٣(يالمغضوب عليه، فبينهما تطابق معنو
المغضوب عليهم هم الذين خرجوا عـن الحـق بعـد           : "قال اإلمام محمد عبده   

علمهم به، والذين بلغهم شرع اهللا ودينه فرفضوه ولم يتقبلـوه انـصرافاً عـن الـدليل،             
  .)٤("وغضب اهللا عقوبته وانتقامه.. ورضا بما ورثوه من القيل ووقوفاً عند التقليد

ي صيغة اسم المفعول وليس في صـيغة     ف" المغضوب"وأري فائدة مجيء لفظة     
اسم الفاعل مثالً كالغاضب ألن صيغة اسم المفعول تثبت صفة الغضب وزيادة إذ تـدل               

 وأري أن المغضوب عليهم هم الذين سـخط  )٥(على أن هناك فاعالً لها وهو اهللا عزوجل 

                                         
 وانظر فتح   -١/١٩٣ وانظر تفسير القرطبي     -١/١٠٦ وانظر تفسير الطبري     -١/٥٢انظر تفسير ابن كثير      )١(

 -١/٩٦ وانظـر روح المعـاني       -١/٧٣ وانظر تفسير البيضاوي     -١/٥٤ تفسير البغوي     وانظر -١/٣٨القدير  
  .١/٨وانظر الكشاف 

  .٢١١، ص٢١٠مفاتيح الغيب للرازي ص )٢(
  .١٨، ١٦البحر المحيط ألبي حيان ص )٣(
  .هـ١٣٨٢ القاهرة -فاتحة الكتاب تفسير اإلمام الشيخ محمد عبده )٤(
  .١٠٨عبد الحميد أحمد يوسف ص. ن الكريم دانظر اإلعجاز الصرفي في القرآ )٥(



– 

  )٣٦٠٢(

اهللا عليهم كاليهود والمشركين وغيرهم وكل من ارتكب معصية تغـضب اهللا وتوجـب              
  .)١ () الغضب-السخط(تحت الحقل الداللي " المغضوب: "ويندرج قوله. طهسخ

  : مغاضباً-غاضب/غ ض ب 
  )الدافع لغضب ذا النون هو عدم اهتداء قومه واستجابتهم له وهللا(

وذَا النُّـوِن ِإذْ    : "وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى          
    غَاِضباً فَظَنم بِإنِّـي            ذَه انَكحبِإالَّ َأنْتَ س ال ِإلَه اِت َأنى ِفي الظُّلُمِه فَنَادلَيع نَقِْدر لَن َأن

الظَّاِلِمين ٨٧(األنبياء " كُنتُ ِمن.(  
  : ليخبره بقصة يونس بقوله- في هذه اآلية-يخاطب اهللا نبيه محمد

غـضباناً هللا  واذكر يا محمد صاحب الحوت يونس بن متى حين ذهب ساخطاً و     
من قومه إذ أرسله اهللا إلى قومه لهدايتهم فلم يهتدوا فوعدهم اهللا بالعذاب وأخبرهم يونس               
بموعد العذاب وتركهم لينجو من العذاب، فتابوا إلى اهللا فقبـل تـوبتهم وأخـر عـنهم                 
العذاب، وعندما تساءل يونس عن القرية وأهلها فقيل لـه إن اهللا أخـر عـنهم العـذاب      

 واهللا ال أرجع إليهم كذاباً أبداً وعدتهم العذاب في يوم ثم رد عنهم ومضى               :فغضب وقال 
على وجهه مغاضباً، وظن أن لن يعاقبه اهللا بالتضييق عليه، حتى أتي البحـر وابتلعـه                
الحوت فنادي في ظلمة البحر والليل، وبطن الحوت أن ال إله إال أنت سبحانك إني كنت                

  .)٢(من الظالمين
مغاضباً أي غضبان علـى قومـه لـشدة شـكيمتهم وتمـادي             : "قال األلوسي 

  .)٣("إصرارهم مع طول دعوته إياهم، وكان ذهابه هذا هجرة عنهم لكنه لم يؤمر به
 يـذكر   )٤(أي غضبان عليهم مما قاس منهم     : قال الجاللين " مغاضباً"وعن تفسير   

إن يـونس  : " وقيلأنه بعد أن ترك يونس قومه، خافوا نزول العذاب وعدوا أربعين ليلة،         
إن أجلكم أربعون ليلة فلما كان الخامسة والثالثون أظهروا اإليمـان والتوبـة             : قال لهم 

                                         
  .٣٣٧انظر المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته ص) ١(
، وانظـر  ٣/٢٥٧، وانظر تفسير ابـن كثيـر   ٦/٨٢، وانظر تفسير أبي السعود ٩/٧٣انظر تفسير الطبري     )٢(

، وانظر تفسير البغـوي     ١/١٠٥ي  ، وانظر تفسير البيضاو   ٣/٦٠١، وانظر فتح القدير     ١١/٢٨٧تفسير القرطبي   
  .٣/٦٢، وانظر تفسير الثعالبي ١/٣٤٩
  .١٧/٨٣روح المعاني  )٣(
  .١/٤٢٩تفسير الجاللين  )٤(



 

 )٣٦٠٣(

 تعنـى سـاخطاً، غـضباناً،    ً"مغاضبا" أري أن   )١("وتضرعوا فرحمهم اهللا وكشف عنهم    
ألن يونس شعر باستفزاز شديد لما حدث من قومه، وشدة غضبه تـسببت فـي    غيرة هللا 

 التفكير السليم؛ لهذا ذهب سـاخطاً تاركـاً قومـه دون إذن مـن اهللا،         تعطل قدرته على  
جـاءت  " مغاضباً"فيونس نسي رحمة اهللا بعباده العاصين بعد توبتهم إلى اهللا، وأري أن             

اسماً فاعالً؛ للداللة على إثبات وقوع السخط والغـضب وزيادتهمـا وثبـات الـسخط               
على شدة الـسخط والغـضب عنـد         وفي هذه الصيغة دليل      )٢(والغضب وعدم تحولهما  

تحـت الحقـل الـداللي      " مغاضـباً : "يونس في ذلك الموقف ،وعلى هذا يندرج قولـه        
  .)٣ () السخط-الغضب(

  :مالحظات
  . دلت مادة غ ض ب في القرآن الكريم على السخط والغضب-١
  : أهم المالمح الداللية للغضب في القرآن الكريم-٢

  . انفعال أولى عميق-أ
  .ه جانب خارجي ظاهر، وجانب فسيولوجي انفعال ل-ب
  .)٤( يتميز بالشدة واالقتران بالفعل-ج

  :جاءت دوافع الغضب في القرآن الكريم مصنفةً كما يلي-٣
  : غضب اهللا من-       أ

  . اليهود-
  . المنافقين والمشركين-
  . قوم هود-
  . من يقتل مؤمناً متعمداً-
  .ال المؤمن الذي يولي دبره للكفار عند القت-
  . من شُِرح بالكفر صدراً-

                                         
  .١/٥٣٣الكشاف  )١(
  . ١٠١، ١٠٠عبد الحميد أحمد يوسف ص. عن داللة اسم الفاعل انظر اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم د )٢(
  .٣٣٧ظ القرآن الكريم وقراءاته صانظر المعجم الموسوعي أللفا) ٣(
                 ، وانظر الـدوافع واالنفعـاالت      ٢٨٩محمد محمد داود ص   .انظر معجم الفروق الداللية في القرآن الكريم د        )٤(
   .٩مصطفي زيدان محمد ص. د



– 

  )٣٦٠٤(

  . المرأة الكاذبة في شهادتها بعد قذف زوجها لها-
  . اليهود والنصارى-
  : غضب اإلنسان وهو نوعان-       ب

وهو الغضب الدنيوي الذي يكـون فـي        : غضب مذموم سلبي    : أوالً  
  .غير الحق ويكون لهوى النفس

من أجـل اهللا ؛ إذا      وهو الذي يكون هللا و    : غضب محمود إيجابي  : ثانياً
انتهكت محارم اهللا ، ويكون للحق إذا اعتدى إنسان على غيره بدون وجه حق،              

  :ودوافعه كما يلي 
  . غضب موسى من عبادة قومه للعجل-
  . غضب ذا النون من عدم هداية قومه-
  . غضب المؤمنين يكظمونه سريعاً-



 

 )٣٦٠٥(

  المراجع
  القرآن الكريم

  :المصادر : أوالً 
   .ھ ٦٠٦ت " مجد الدين أبو السعادات المبارك " ابن األثير  .١

 محمـود محمـد     – تحقيق طاهر أحمد الزاوي      - النهاية في غريب الحديث واألثر     -
  .م ١٩٧٩- ١٣٩٩- بيروت –الطناحي، المكتبة العلمية 

  ).ھ ٣٧٠ : ھ٢٨٢" (أبي منصور محمد بن أحمد " األزهري  .٢
                 طبعـة   – المـصرية للتـأليف والتـرجم         الدار – تحقيق عبد السالم هارون      –تهذيب اللغة   -

  .م ١٩٦٧-ھ ١٣٨٧
  .م ١١٠٨ -ھ ٥٠٢ت " الراغب األصفهاني " األصفهاني  .٣

  .ت . د– طبعة دار المعرفة – تحقيق محمد سيد كيالني – مفردات القرآن -
- ھ١٢٧٠ت  " شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحـسيني األلوسـي           " األلوسي   .٤

  .م ١٨٥٤
 المطبعة الكبرى األميرية    –وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني          ر -  

   .ھ ١٣٠١ – الطبعة األولى –ببوالق 
 ھ٧٤٥ت"محمد بن يوسف بن حيان األندلسي       أثير الدين أبو عبد اهللا      " األندلـسي   .٥

   .م ١٣٤٤ –
ـ  – بيروت   – دار إحياء التراث العربي      – تفسير البحر المحيط     -    -ة الثانيـة     الطبع

  .م ١٩٩٠
   .ھ ٥١٦ت " الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد " البغوي  .٦

  .م ١٩٩٧ – ھ ١٤١٧ – الطبعة الرابعة – دار طيبة – معالم التنزيل -  
 القاضي ناصر الدين سعيد عبد اهللا بن عمر بـن محمـد الـشيراوي             " البيضاوي   .٧

  .ھ ٧٩١ت " البيضاوي 
 – ھ١٤٠٨ – الطبعة األولى – بيروت – دار الكتب العلمية     – أنوار التنزيل وأسرار التأويل      -

  .م ١٩٨٨
   .ھ ٧٢٨ت " أحمد بن تيمية " ابن تيمية  .٨

  .م ١٩٨٣ – الطبعة السادسة – بيروت – المكتب اإلسالمي – العبودية -  



– 

  )٣٦٠٦(

   .ھ٤٣٠ت" عالبيملك بن محمد بن اسماعيل الثاإلمام أبي منصور عبد ال" الثعالبي  .٩
                – بيـروت  – مؤسسة األعلمي للمطبوعـات  – الجواهر الِحسان في تفسير القرآن    -  

  .ت .د 
 – المكتبـة العـصرية      –ياسين األيـوبي    .  ضبطه وقدم له د    – فقه اللغة و أسرار العربية       -

  .م ٢٠٠٦ – ھ ١٤٢٦ –بيروت 
   .ھ ١٣٤٠ت " علي بن محمد الشريف الجرجاني " الجرجاني  .١٠

 – القـاهرة    – دار الفضيلة    – تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي       – التعريفات   -  
  .م ١٩٩١

   .ھ ٣٩٢ت " أبو الفتح عثمان ابن جني " ابن جني  .١١
 الطبعة – القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب    – تحقيق محمد علي النجار      – الخصائص   -

  .م ١٩٨٦ –الثالثة 
   .ھ ٥٩٧ت " لرحمن بن علي بن محمد الجوزي عبد ا" ابن الجوزي  .١٢

 – الطبعـة الثالثـة      – بيروت   – المكتب اإلسالمي    – زاد المسير في علم التفسير       -  
   .ھ ١٤٠٤

   .ھ٧٥٦ت " أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي"الحلبي  .١٣
  .لسود  تحقيق محمد باسل عيون ا– عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ -  
: ٥٤٤ "اإلمام محمد فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمـر الـرازي             " الرازي   . ١٤

   .ھ ٦٠٤
 دار الغـد العربـي   – تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب   -  
  .م ١٩٩١ – الطبعة األولى –القاهرة 
  " .محمد بن محمد بن عبد الرازق المرتضى الزبيدي " الزبيدي  .١٥

 الطبعة  – بنغازي   – دار ليبيا للنشر والتوزيع      – تاج العروس من جواهر القاموس       -  
  .باإلنترنت ) موقع المكتبة الوقفية (األولى، و طبعة الكويت 

   .ھ ٣٤٠ت " أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي " الزجاجي  .١٦
 –يـروت    ب – مؤسسة الرسـالة     –على توفيق الحمد    . تحقيق د  – حروف المعاني    -  

  . م١٩٨٤ –الطبعة األولى 



 

 )٣٦٠٧(

   .ھ٧٩٤ت " بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي " الزركشي  .١٧
 مكتبة دار التـراث     – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم       – البرهان في علوم القرآن      -  

  .ت . د– القاهرة -
 - ھ ٥٣٨ت  " أبو القاسم محمود بن عمر بن محمـد الزمخـشري           " الزمخشري   .١٨

  .م ١١٤٣
 الطبعـة  – مطبعة أوالد أورفاند –عبد الرحيم محمود   .  تحقيق أ    – أساس البالغة    -  

  .م ١٩٥٣ – ھ ١٣٧٢ –األولى 
 دار إحياء التراث    – الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل           -   

  .م ٢٠٠١ – ھ ١٤٢١  – الطبعة الثالثة – لبنان –العربي 
  " .اصر السعدي عبد الرحمن بن ن" السعدي  .١٩

 تحقيق عبد الـرحمن بـن معـال         – تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان         -  
 – ھ ١٤٢٢ – الطبعـة الثانيـة      – الريـاض    – مكتبة دار السالم للنشر والتوزيع       –اللويحق  

  . م٢٠٠٢
  " .محمد بن محمد العمادي أبو السعود " أبو السعود  .٢٠

 بيروت  – دار إحياء التراث العربي      –قرآن الكريم    إرشاد العقل السليم إلى مزايا ال      -  
  .ت . د–

  .م ١٠٦٥ – ھ٤٥٨ت " علي ابن اسماعيل ابن سيده " ابن سيده  .٢١
  .ت . د– بيروت – المكتب التجاري للطباعة والنشر – المخصص -  
 دار الكتـب  – تحقيق عبد الحميـد هنـداوي       – المحكم والمحيط األعظم في اللغة       -  

  .م٢٠٠٠ – ھ ١٤٢١ –األولى  الطبعة –العلمية 
   .ھ ٩١١ت " عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي " السيوطي  .٢٢

  .م ١٩٩٣ – بيروت – دار الفكر – الدر المنثور في التفسير بالمأثور -  
 المزهر في علوم اللغة، تحقيق  محمد أحمد جاد المولى، محمد أبو الفضل، علـي                -  
  . القاهرة – الطبعة الثالثة –نشر  مكتبة دار التراث لل–البجاوي 
   .ھ ١٢٥٥ت " محمد بن علي الشوكاني " الشوكاني  .٢٣

 – دار الخيـر     – فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علـم التفـسير              -  
  .م ١٩٩٨ – ھ ١٤١٩ – الطبعة األولى –بيروت 



– 

  )٣٦٠٨(

  " .أبو جعفر بن محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري " الطبري  .٢٤
 – دار المعارف    – جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق محمود محمد شاكر             -  
  .ت . د–القاهرة 
   .ھ ٤٠٠ت " أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري " العسكري  .٢٥

 بيروت  – دار الكتب العلمية     – تحقيق  محمد باسل عيون السود        – الفروق اللغوية    -  
  .م ٢٠١٠ – الطبعة الثانية –

   .ھ ٥٠٥ت " أبو حامد بن محمد الغزالي " الغزالي  .٢٦
 – ھ ١٤٢٠ – الطبعة األولـى  – القاهرة – دار الفجر للتراث – إحياء علوم الدين     -  

  .م ١٩٩٩
  .م ١٠٠٤ – ھ ٣٩٥ت " أحمد بن فارس " ابن فارس  .٢٧

 – الطبعة األولى    – بيروت   – دار الجبل    – تحقيق عبد السالم هارون      – معجم مقاييس اللغة     -
  .م ١٩٩١

   .ھ٦٧١ت " أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي " القرطبي  .٢٨
  .   ھ١٤٢٣ طبعة  – الرياض– دار عالم الكتب – الجامع ألحكام القرآن -  
  ".الشيخ موسى بن محمد بن موسى بن يوسف القليبي " القليبي  .٢٩

 –في حّل األلفاظ القرآنيـة       معجم األلفاظ القرآنية ومعانيها ،المسمى التحفة القليبية         -  
  . القاهرة – مكتبة اآلداب –محمد محمد داود . تحقيق د
   .ھ٧٧٤ت " أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي " ابن كثير  .٣٠

  .م١٩٩٩- ھ ١٤٢٠ – الطبعة الثانية – دار طيبة – تفسير القرآن العظيم -  
الل الدين عبد الرحمن بن أبـي       ، وج " جالل الدين محمد بن أحمد المحلي       "المحلِّي   . ٣١

  .بكر السيوطي 
  . الطبعة األولى – القاهرة – دار الحديث – تفسير الجاللين -  
  " .أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم " ابن منظور  .٣٢

  .م ١٩٩٤ – الطبعة الثالثة – بيروت – دار صادر – لسان العرب -  
  . "عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي " النسفي  . ٣٣

 – ھ ١٤١٩ – دار الكلـم الطيـب       – تفسير النسفي ، تحقيق يوسف علي بـدوي          -  
  .م ١٩٩٢



 

 )٣٦٠٩(

  " .اإلمام أبي زكريا محيي الدين يحيى النووي " النووي  .٣٤
 – نزهة المتقين ، شرح رياض الصالحين ، تحقيق مصطفى سعيد الِخن وآخـرون    -  

  .م ١٩٨٥ – الطبعة السابعة – بيروت –مؤسسة الرسالة 
  : المراجع العربية المؤلفة : ثانياً

  .م ١٩٧٧- ھ ١٣٩٧ت " إبراهيم أنيس " أنيس  .١
  .م١٩٦٥ – الطبعة الثالثة– مكتبة األنجلو المصرية – في اللهجات العربية -  
  .م ١٩٧٢ – الطبعة الثالثة – مكتبة األنجلو المصرية – داللة األلفاظ -  

  .، وخليل كلفت ، وأحمد الشافعي " حسن بيومي " بيومي  .٢
 – الطبعـة األولـى      – القـاهرة    – دار إلياس العـصرية      – علم تصريف األفعال     -  

  .م ١٩٨٩
  .عالء الدين كفافي . ، و د" جابر عبد الحميد جابر . د" جابر  .٣

  .م ١٩٩٠ – دار النهضة العربية – معجم علم النفس والطب النفسي -        
 دار غريب للطباعة والنـشر      –ء األول    الجز – التحليل الداللي، إجراءاته ومناهجه      -        

  .م٢٠٠٠ –والتوزيع 
   .ھ ١٣٥١ت " الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي " الحمالوي  .٤

 – الطبعة الثانية عشرة     – بيروت   – المكتبة الثقافية    –شذا العرف في فن الصرف       -  
  .م ١٩٥٧
  " .عبد المنعم الحنفي . د" الحنفي  .٥

  .م١٩٩٤– الطبعة الرابعة – مكتبة مدبولي–يل النفسي  موسوعة علم النفس والتحل-  
  .معتز سيد عبد اهللا . ، ود" عبد اللطيف محمد خليفة . د" خليفة  .٦

 – الطبعـة األولـى      – الكويـت    – مكتبة المنار اإلسالمية     – الدوافع واالنفعاالت    -  
  .م١٩٩٧ – ھ ١٤١٨
  " .محمد محمد داود . د" داود  .٧

 القرآن الكريم؛ لبيان المالمح الفارقة بين األلفاظ متقاربة          معجم الفروق الداللية في    -  
  .م ٢٠٠٨ – دار غريب –المعنى ، والصيغ واألساليب المتشابهة 

  " .كمال دسوقي " دسوقي  .٨
  .م ١٩٨٨ – القاهرة – الدار الدولية للنشر والتوزيع – ذخيرة علوم النفس -  



– 

  )٣٦١٠(

  ".أحمد عزت راجح " راجح  .٩
 .م١٩٧٩ – الطبعة الثانية عشرة – القاهرة – المعارف  دار– أصول علم النفس -  
  " .محمد مصطفى زيدان . د" زيدان  .١٠

 الطبعة  – السعودية   – شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع       – الدوافع واالنفعاالت    -  
  .م١٩٨٤ – ھ ١٤٠٤ –األولى 

  " .سميح عاطف الزين " الزين  .١١
 الطبعة األولـى    –دار الكتاب اللبناني     – معرفة النفس اإلنسانية في الكتاب والسنة        -  

  .م١٩٩١ –
  " .عبد الحليم محمود السيد " السيد  .١٢

  .م ١٩٩٠ – الطبعة الثالثة – القاهرة – دار غريب - علم النفس العام  -  
  " .لطفي الشربيني . د" الشربيني  .١٣

عادل صادق ، تحرير مركز تعريب      .  معجم مصطلحات الطب النفسي، مراجعة د      -  
  .م ٢٠٠٩ – سلسلة المعاجم الطبية المتخصصة – الصحية العلوم

  " .الشيخ محمد متولي الشعراوي " الشعراوي  .١٤
  .ت . د– القاهرة – طبعة أخبار اليوم – تفسير الشعراوي -  
 إنتـاج تليفزيـون     - خواطر حول تفسير القرآن الكريم، حلقات تليفزيونية مسجلة          -  

  .جمهورية مصر العربية
  " . علي الصابوني محمد" الصابوني  .١٥

 – الطبعـة الـسابعة   – بيـروت    – دار القرآن الكريم     – مختصر تفسير ابن كثير      -  
  .م١٩٨١ – ھ ١٤٠٢

 – ھ  ١٤٢١ – بيـروت    – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع       – صفوة التفاسير    -  
  .م ٢٠٠١

  " .الشيخ محمد سيد طنطاوي " طنطاوي  .١٦
 القاهرة  – الفجالة   –طباعة والنشر والتوزيع     دار نهضة مصر لل    – التفسير الوسيط    -  

  . الطبعة األولى –



 

 )٣٦١١(

  " .فرج عبد القادر طه " طه  .١٧
 ھ١٤١٣– الطبعة األولى    – دار قباء للطباعة والنشر      – أصول علم النفس الحديث      -  

  .م ٢٠٠٠م ، وطبعة ١٩٩٣ –
  . دار سعاد الصباح – موسوعة علم النفس والتحليل النفسي -  
  . "محمد حماسه عبد اللطيف .  دأ" عبد اللطيف  . ١٨

  .م١٩٨٣ – الطبعة األولى – القاهرة – مطبعة المدينة – النحو والداللة -  
   .ھ ١٤٢٤ت " أحمد مختار عمر . د" عمر  .١٩

 أسماء اهللا الحسنى بين الداللة المعجمية والداللة الصرفية ، بحث بمجلة كليـة دار               -  
  .م ١٩٩٦ – جامعة القاهرة –العلوم 

  .م ١٩٩٨ – الطبعة الخامسة – عالم الكتب –الداللة  علم -  
 المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته ، بمساعدة فريق عمل مؤسـسة             -

  .م ٢٠٠٢ – ھ ١٤٢٣ – الطبعة األولى – الرياض –سطور المعرفة 
  .مجمع اللغة العربية  .٢٠
م ، وطبعـة  ١٩٥٣ – القـاهرة  – المطبعة األميريـة  – معجم ألفاظ القرآن الكريم   -  

  .   م١٩٩٠ – ھ ١٤١٠
  م ١٩٨٤ – الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية – معجم علم النفس والتربية -       

  .م ٢٠٠٤ – الطبعة الرابعة – مكتبة الشروق الدولية – المعجم الوسيط -    
  .، وفريق مشارك " الراهب األب لويس معلوف " معلوف  .٢١

 الطبعـة الثامنـة   – بيـروت   – دار المـشرق     –غة واألعالم    معجم المنجد في الل    -  
  .م ١٩٨٦ –والعشرون 

  . "محمد عثمان نجاتي . د" نجاتي  . ٢٢
  .م ١٩٨١ – الطبعة األولى – الكويت – دار القلم – علم النفس في حياتنا اليومية -  
  م ١٩٨٨ – ھ١٤٠٨ – بيروت – دار الشروق – الحديث النبوي وعلم النفس -  
- ھ١٤٢١ – الطبعـة الـسابعة      – بيروت   – دار الشروق    –علم النفس    القرآن و  -  

 .م ٢٠٠١



– 

  )٣٦١٢(

  " .عبد الحميد أحمد يوسف . د" يوسف  .٢٣
 دراسة نظرية تطبيقية ، التوظيف البالغـي        – اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم       -  

  .م ٢٠٠١ – ھ١٤٢٢ – الطبعة األولى – بيروت – المكتبة العصرية –لصيغة الكلمة 
  " .محمد محمود بني يونس . د" س بني يون .٢٤

 الطبعة  – عمان   – دار المسيرة للنشر والتوزيع      – سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت     -  
  .م ٢٠٠٧ – ھ ١٤٢٧ –األولى 

  :المراجع المترجمة إلى العربية : ثالثاً 
  .م ١٦٥٠ت " رينيه ديكارت " ديكارت  .١

منتخب العربي للدراسات والنشر     دار ال  – ترجمة جورج زيناتي     – انفعاالت النفس    -  
  .م ١٩٩٣ – ھ ١٤١٣ – الطبعة األولى –والتوزيع 

  .، بمشاركة مئة وثالثة وثالثين اختصاصياً " نوربير سيالمي " سيالمي  .٢
 – منـشورات وزارة الثقافـة       – ترجمة وجيه أسعد     – المعجم الموسوعي في علم النفس       -  

  .م٢٠٠١ –سوريا 
  " .إدوارد موراي " موراي  .٣

محمد عثمان نجاتي . أحمد عبد العزيز سالمة ، و د    .  الدافعية واالنفعال ، ترجمة د     -  
  .م ١٩٨٨- ھ ١٤٠٨ - الطبعة األولى – دار الشروق –

  " .أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي "  الواحدي  .٤
  .ھ١٤١٥–لطبعة األولىا– بيروت – دار القلم – الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -  

  



 

 )٣٦١٣(

  
  
  

  
  

  
  

  :المقدمة
الحمد هللا رب العالمين، الحمد هللا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيـده، سـبحانك ال               

 وأصلي وأسـلم    .أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى           
على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد األولين واآلخرين، اللهم صل وسلم عليه             

ن، وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكـره الغـافلون، وعلـى آلـه               كلما ذكرك الذاكرو  
  .وصحبه أجمعين

حقيقـة رؤيـة اهللا تعـالى،    : هذه دراسة استقرائية تحليلية، عنيت ببيان وتوضيح    
، )١(ودالئلها، وأنواعها، وأحكامها، عند اإلمام برهان الدين إبـراهيم اللقـاني المـالكي             

  .هـ١٠٤١: المتوفى سنة
  :أهمية الدراسة

  :تتجلي أهمية الدراسة من ثالثة أمور
 أهمية المسألة التي تدور حولها الدراسة، وهـي مـسألة رؤيـة اهللا           :األمر األول 

تعالى، وهي مسألة لها أهمية كبيرة في علم الكالم، بل تعتبر مسألة رؤية اهللا تعالى مـن       
والجبـر  حقيقة الكالم اإللهـي،     : ضمن ثالث مسائل، هي أهم مسائل علم الكالم، وهي        

  .واالختيار، ورؤية اهللا تعالى
 أهمية الشخصية التي أردنا معرفة حقيقة رؤية اهللا تعالى وما يتعلق            :األمر الثاني 

: بها من خالل مؤلفاتها، وهو اإلمام برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي، المتوفى سـنة             
                                         

صري، إمام فقيه أصولي، من   هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن، أبو اإلمداد، برهان الدين اللقاني المالكي الم)١(
خالصة األثر في : انظر في ترجمته. ه١٠٤١: كبار علماء الديار المصرية في القرن الحادي عشر، توفي سنة

  .١/٢٨، األعالم للزركلي ١/٢٩١، شجرة النور الزكية لمخلوف ١/٧٠٦أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 

 
 

 
  األستاذ المشارك في كلية التربية األساسية

  دولة الكويت
  



– 

  )٣٦١٤(

، خاصـة علـم   وهو أحد أئمة القرن الحادي عشر في عامة العلوم الشرعية        . هـ١٠٤١
ولعل أشهر متن علمي في علم العقيدة في القرون المتـأخرة هـو      . الكالم والفقه المالكي  

متن منظومة جوهرة التوحيد، وهو من تأليف هذا اإلمام، جزاه اهللا خيرا عـن اإلسـالم         
  .وأهله

 أن اإلنتاج العلمي الكالمي لبرهان الدين اللقاني ــ عدا منظومـة            :األمر الثالث 
لتوحيد ــ لم يظهر إلى عالم المطبوعات إال فـي الفتـرة القريبـة الـسابقة،       جوهرة ا 

  : وإنتاجه العلمي الكالمي المطبوع كتابان
 عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد، وهو شـرحه الكبيـر علـى             :الكتاب األول 

وفي الحقيقة فإن كتابه هذا يعد موسوعة في علم العقيدة، حيث يتكون مـن              . )١(منظومته
  . صفحة) ٢٢٧٧: ( مجلدات، يبلغ عدد صفحاتهأربعة

 هداية المريد لجوهرة التوحيد، وهـو شـرحه الـصغير علـى             : الكتاب الثاني 
  . )٢(منظومته، ويقع في مجلدين ضخمين

  :تساؤالت الدراسة
  :في أثناء دراستي هذه حاولت اإلجابة عن عدة تساؤالت

   ما هي حقيقة رؤية اهللا تعالى؟ :التساؤل األول
   ما هي دالئل جواز رؤية اهللا تعالى عقال؟:اؤل الثانيالتس

   ما هي أنواع رؤية اهللا تعالى؟ وما هي دالئلها؟:التساؤل الثالث
   ما هي أحكام رؤية اهللا تعالى؟:التساؤل الرابع

  :الدراسات السابقة
  : بحسب اطالعي وبحثي لم أجد إال دراستين حول اإلمام برهان الدين اللقاني

عقيدة األشاعرة دراسة نقدية لمنظومة جوهرة التوحيد لبرهـان         : "وانبعن: األولى
: ، وهي رسالة جامعية مـن تـأليف  "الدين اللقاني على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

  . )٣(حسان الرديعان

                                         
  .م٢٠١٦:  النور المبين في األردن، سنة طبع بتحقيق مجموعة من المحققين، ونشرته دار)١(
  .م٢٠٠٩:  طبع بتحقيق مروان حسين البجاوي، ونشرته دار البصائر في القاهرة، سنة)٢(
  .م٢٠١٣:  طبعتها دار التوحيد في الرياض سنة)٣(



 

 )٣٦١٥(

وهـي  " اآلراء الكالمية بين إبراهيم اللقاني ومصطفى صبري       : "بعنوان: والثانية
عبد المعز قُدمت إلى إحدى الجامعات المصرية، غير أني         ياسر  : رسالة جامعية للباحث  

  .لم أطلع عليها
وكال الدراستين ال تعارض ما نحن فيه، فإن دراستي هـي دراسـة اسـتقرائية               
تحليلية أردت من خاللها بيان حقيقة رؤية اهللا تعالى ودالئلها وأنواعها وأحكامها، عبـر              

 األولى فهي دراسة نقدية للفكر األشـعري        تصور برهان الدين اللقاني لها، وأما الدراسة      
: من خالل نقد مسائل وقضايا جوهرة التوحيد للقاني، وذلك من منظور آراء الـشيخين             

وأما الدراسة الثانيـة فهـي دراسـة      . ابن تيمية الحنبلي ومحمد بن عبد الوهاب النجدي       
  . مقارنة بين أفكار اللقاني وأفكار مصطفى صبري في العقيدة

 ال مانع أن تعدد الدراسات العلمية حول موضوع واحد، فلكل باحـث             على أنه 
  .تصوره ورؤيته ومصادره

  :خطة الدراسة
  :كانت خطة الدراسة على النحو التالي

  مقدمة البحث
  .مفهوم وحقيقة رؤية اهللا تعالى: المبحث األول
  .رؤية اهللا تعالى بين الجواز واالمتناع: المبحث الثاني
  .واع رؤية اهللا تعالىأن: المبحث الثالث
  .أحكام رؤية اهللا تعالى: المبحث الرابع
  خاتمة الدراسة

  قائمة المصادر والمراجع



– 

  )٣٦١٦(

  المبحث األول
  مفهوم وحقيقة الرؤية

في كتب متكلمي أهل السنة في مبحث مـا يجـوز            تُبحث قضية رؤية اهللا تعالى    
األمور الجـائزة عقـال     على اهللا تعالى؛ وذلك إشارة منهم إلى أن رؤية اهللا سبحانه من             

على اهللا تعالى، وليسن من األمور الواجبة عليه وال من األمور المستحيلة عليه سبحانه،              
  .وإن كانت من حيث الوقوع واجبة شرعا ال عقال

  :وقد اختلف أهل القبلة في حكم رؤية اهللا تعالى إلى ثالثة اتجاهات رئيسية
ويمثل هذا االتجـاه المعتزلـة      .  عقال  أن رؤية اهللا تعالى مستحيلة     :االتجاه األول 

  .)١(والزيدية واإلمامية ومن وافقهم
 أن رؤية اهللا تعالى جائزة عقال، وهي رؤية غيـر منزهـة عـن           :االتجاه الثاني 

ويمثل هذا االتجاه الكراميةُ والمشبهةُ ومن وافقهـم مـن أهـل    . المقابلة والمكان والجهة  
  .)٢(الغلو في اإلثبات

 أن رؤية اهللا تعالى جائزة عقال، وهي رؤية منزهة عن المقابلـة             :االتجاه الثالث 
ويمثل هذا االتجاه أهل السنة والجماعة مـن األشـاعرة والماتريديـة            . والمكان والجهة 

  .)٣(وغيرهم
  :رؤية اهللا عند اللقاني

يؤكد اللقاني أن اهللا سبحانه يجوز عقال أن يرى، وأن المؤمنين في الجنة يرونـه               
المحل الذي يخلق   : ويعرف البصر بأنه  . نزها عن المقابلة والجهة والمكان    بأبصارهم، م 

هو القوة المخلوقة هللا    : اهللا تعالى فيه اإلبصار بطريق جري العادة عند وجود شرطه، أو          
ثم يشرع اللقاني في تحرير محل النزاع بين المتنازعين في هـذه المـسألة   . تعالى كذلك 

الرؤية اتضاحا كامال، فيبـين أن الرؤيـة لهـا ثالثـة          حتى يتضح مراد أهل السنة من       
  :إطالقات

                                         
، شرح األصول ٤/١٣٩، المغني للقاضي عبد الجبار ٢٠٨المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص:  انظر)١(

  .٢٧٤، كشف المراد البن المطهر الحلي ص٢٣٢مسة صالخ
  .٣٦٠الصحائف اإللهية للسمرقندي ص:  انظر)٢(
، الفرق بين الفرق ألبي ١/٣٨٧، تبصرة األدلة ألبي المعين النسفي ١٧٦اإلنصاف للباقالني ص:  انظر)٣(

ألقدام للشهرستاني ، نهاية ا٣٣، االقتصاد للغزالي ص١٠١، لمع األدلة للجويني ص٣٣٥منصور البغدادي ص
، شرح ٢٠١، إشارات المرام للبياضي ص١٥٩، غاية المرام لآلمدي ص١/٢٦٦، األربعين للرازي ٣٥٦ص

  .٣/٩٤المواقف للجرجاني 



 

 )٣٦١٧(

  . الرؤية بمعنى االنكشاف العلمي التام:اإلطالق األول
ارتسام صورة من المرئي في العين الباصرة، أو        :  الرؤية بمعنى  :اإلطالق الثاني 

  .اتصال شعاع خارج من العين الباصرة بالمرئي، أو حالة إدراكية مستلزمة لذلك
 الرؤية بمعنى االنكشاف التام بالبصر، ويصورها بأنا إذا عرفنـا       :الق الثالث اإلط

الشمس مثال بحد أو رسم كان نوعا من المعرفة، ثم إذا أبصرناها وغمضنا العين كـان                
نوعا آخر من المعرفة فوق األول، ثم إذا فتحنا العين حصل نـوع آخـر مـن اإلدراك              

وهذا اإلدراك األخير هو مرادنـا باالنكـشاف التـام          والمعرفة فوق اإلدراكين األولين،     
  .بالبصر

 أي هذه اإلطالقات هو المقصود والمراد والذي هـو         :والسؤال المطروح هنا هو   
  محل التنازع؟

 بأن النزاع ال يمكـن أن يكـون فـي الرؤيـة           :ويجيب اللقاني عن هذا السؤال    
ن اهللا تعـالى يجـوز أن    باإلطالق األول؛ فإنه ال خالف بين المتنازعين في صـحته وأ          

  .ينكشف انكشافا علميا لخلقه
 ولو كان النزاع في هذا المعنى لما كان هناك وجه لالخـتالف، ويـصبح               :قلتُ

  .الخالف بين المتنازعين خالفا لفظيا، ولكن ليس هذا مراد أهل السنة بالرؤية
 فـي   وأما اإلطالق الثاني فيبين اللقاني أنه ال نزاع وال خالف بين أهـل الـسنة              

  .امتناع الرؤية باإلطالق الثاني، وأنه ليس هو مرادنا قطعا برؤية اهللا تعالى
أنه هل يجوز أن يـرى اهللا سـبحانه   : وإنما النزاع وقع في اإلطالق الثالث، وهو 

رؤية بصرية ــ بمعنى االنكشاف التام بالبصر ـــ من غير أن تكون هذه الرؤيـة               
ادة، فإن الرؤية في العادة ال تتعلـق إال بمـا       مشروطة بالشروط واألوصاف المعهودة ع    

  هو في جهة ومكان ومسافة مخصوصة؟
نعم يجوز أن يرى؛ ألن هذه الشروط واألوصاف هـي شـروط         : عند أهل السنة  

  .وأوصاف عادية ال عقلية، والحكم العادي يجوز أن يتخلف
ال يجوز أن يرى؛ ألن هذه الشروط واألوصـاف هـي شـروط      : وعند المعتزلة 

  .  )١(أوصاف عقلية الزمة، والحكم العقلي ال يجوز أن يتخلفو
                                         

، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٢٧عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
=  األربعين في: ل النزاع فيها انظرد من المعلومات حول حقيقة الرؤية ومحولمزي. ١/٦٣٨الدين اللقاني 



– 

  )٣٦١٨(

  المبحث الثاني
  رؤية اهللا تعالى بين الجواز واالمتناع

المقصود من عقد هذا المبحث هو بيان أن رؤية اهللا تعالى من حيث هي هل هي                
  .جائزة عقال أو ممتنعة عقال؟ مع إيراد الدالئل الدالة على كلِّ واحد من االتجاهين

  : ، وهيقبل أن يشرع اللقاني في إيراد الدالئل يطرح ثالثة تساؤالتو
 أنه هلَّا اكتفى األصحاب ــ وهم علماء أهل السنة ـــ عـن              :التساؤل األول 

إيراد دالئل جواز الرؤية عقال، بإيراد الدالئل النقلية الدالة علـى وقـوع الرؤيـة فـي                 
   عقال؟اآلخرة، فإنها متضمنةٌ الداللةَ على جواز الرؤية

 بأن الـدالئل النقليـة هـي مـن بـاب الـسمعيات، والـسمعيات         :ويجيب عنه 
يمكن أن يردها ويدفعها المخالف والخصم؛ معلـال دفعـه بـأن الـسمعيات ال يحـتج                 
بها إال بعد إمكان المطلوب ــ وهو رؤيـة اهللا تعـالى ـــ عقـال، وهـي غيـر                    

ـ               ة أوال، ثـم بيـان      جائزة عقال، ولذا احتـاج األصـحاب إلـى بيـان إمكـان الرؤي
  .وقوعها

 أنه هلَّا اكتفى األصحاب ــ وهم علماء أهل السنة ـــ عـن      :التساؤل الثاني 
إيراد دالئل جواز الرؤية عقال، بأن األصل في الشيء اإلمكان ما لم يصد عنه ضرورة               
أو برهان، كيف وقد ورد به الشرع، فالقائل باالمتناع هو المطالب بـأن يـأتي بالـدليل     

  .، ال القائل بالجوازوالبرهان
 بأن هذا إنما يحسن في مقام النظر واالسـتدالل اإلرشـادي، دون             :ويجيب عنه 

  .المناظرة والمحاجة مع الخصوم
 أن المعول عليه من دليلي إمكان الرؤية عقال ــ كما سـيأتي             :التساؤل الثالث 

ــ هو دليل سمعي؛ ألن إحدى مقدمتيه ــ وهي أن موسـى عليـه الـسالم طلـب                  
الرؤية، أو أن الرؤية علِّقت على استقرار الجبل ــ إنما تثبت بالنقل دون العقل، فـال                

  .يصح حينئذ للمحاجة مع الخصم

                                                                                                     
، شرح معالم أصول الدين البن التلمساني ١/٤٨٤، أبكار األفكار لآلمدي ١/٢٦٦أصول الدين للرازي =

  .٢/٩٥٨، تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد لألصفهاني ٣٨١ص



 

 )٣٦١٩(

 بأنه ال شك أنه دليل نقلي سمعي، ولكن ال نُـسلِّم أنـه ال يـصلح                 :ويجيب عنه 
للمحاجة مع الخصم؛ ألنه نص قطعي متواتر، فال نزاع في إمكانه، بـل ال نـزاع فـي       

  .)١(قوعه لذلكو
  :حجة أهل السنة على إمكان الرؤية عقال

عقلـي  : يسلك اللقاني في سبيل إثبات جواز رؤية اهللا تعالى عقال مسلكين اثنـين            
  .وسمعي، وهو موافق في هذا لطريقة جماهير أهل السنة

والدليل المشهور في هذا المقام هو دليل الوجود        .  االحتجاج بالعقل  :المسلك األول 
  .)٣( وتابعه على ذلك متقدمو أصحابه)٢(دل به الشيخ أبو الحسن األشعريالذي است

 أنَّا نرى بحكم الضرورة الجواهر كاألجـسام، واألعـراض كالـضوء           :وتقريره
الرؤية ـــ حكـم مـشترك    : واأللوان واألكوان، ولَما صحت رؤيتهما، وهي ــ أي    

 أن يكون لها علـة؛ المتنـاع        لزم: بينهما، وال بد للحكم المشترك من علة تامة مشتركة        
الترجح بال مرجح، ولزم أيضا أن تكون تلك العلة مشتركة بين الجوهر والعرض؛ لمـا               

إما الوجود أو الحـدوث أو      : تقرر من امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين، وهي        
  .اإلمكان؛ إذ ال رابع يشترك بين الجواهر واألعراض

وجود بالعـدم، أو عـن الوجـود بعـد العـدم،            والحدوث عبارة عن مسبوقية ال    
عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم، وال مدخل للعدم في العليـة، فتعـين         : واإلمكان

الوجود؛ إذ صحة الرؤية أمر يتحقق عند الوجود وينتفي عند العدم، والـدوران أمـارة               
ؤيتـه  الوجود ــ مما يشترك فيه الواجب وغيره، فلزم صحة ر         : العلية، وهو ــ أي   

  .تعالى؛ من حيث تحقق علة الصحة ــ التي هي الوجود ــ فيهما، وهو المطلوب
ما هو المـراد    :  ما هي طبيعة وحقيقة العلية هنا؟ أو       :والسؤال المطروح هنا هو   

  من العلة هنا؟ 
                                         

  .٢/٧٢٨ لبرهان الدين اللقاني عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد:  انظر)١(
أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري، إمام أهل السنة، كان في مبدأ أمره معتزليا ثم هداه اهللا إلى :  هو)٢(

: ه، له عدة تصانيف مشهورة، منها٣٣٠:سنة: ه، وقيل٣٢٤: مذهب أهل السنة والجماعة، توفي في بغداد سنة
، طبقات الشافعية البن ٣٤تبيين كذب المفتري البن عساكر ص: انظر. نةمقاالت اإلسالميين، واللمع، واإلبا

  .٣/٣٤٧السبكي 
، الصحائف اإللهية ١/٢٦٨األربعين للرازي :  لمزيد من المعلومات عن دليل الوجود والمناقشات حوله انظر)٣(

  .٣/١٠٠، شرح المواقف للجرجاني ٢/٩٥٧، تسديد القواعد لألصفهاني ٣٦٣للسمرقندي ص



– 

  )٣٦٢٠(

أكثر العلماء فهموا أن المراد من العلة هنا المؤثِّر في صحة الرؤية، ولكن إمـام               
. )٢( يرى أن المراد بها هنا ما يصلح أن يكون متعلَّقـا وقـابال لهـا          )١(الحرمين الجويني 

ويبين اللقاني أنه يلزم على قول إمام الحرمين أن تكون العلة وجودية، وبه يندفع كثيـر                
من االعتراضات التي ترد على هذا الدليل، وهذا ما جعل اللقاني يصف هـذا التفـسير                

  .)٣(بأنه الحق
 أورده اإلمام األشعري لم يسلم من سهام النقد والجـرح،    الذي غير أن هذا الدليل   

بل أخرجه بعض العلماء عن نطاق األدلة المعتمد عليها في هذا المقام، وهذا مـا جعـل       
  .اللقاني يِقر بأن اإلنصاف أن ضعف هذا الدليل جلي

  :أهم االعتراضات الموردة على الدليل
الوجود المنـسوب للـشيخ أبـي       واردة على دليل     يورد اللقاني ستة اعتراضات   

  :الحسن األشعري، ويجيب عن بعضها ويسلِّم بعضها، وهي
 أن الصحة معناها اإلمكان، وهو أمر اعتباري ال يفتقـر إلـى             :االعتراض األول 

  .علة موجودة، بل يكفيه الحدوث الذي هو أيضا اعتباري
ألعيان ال يصلح  أن هذا االعتراض مندفع بأن ما ال تحقق له في اويبين اللقـاني  

  .أن يكون متعلقا للرؤية بالضرورة
 أن صحة رؤية الجوهر ال تماثل صحة رؤية العـرض؛ إذ ال         :االعتراض الثاني 

يسد أحدهما مسد اآلخر، فَِلم ال يجوز أن يعلل كلٌّ منهما بعلة على االنفراد؟ ولـو سـلِّم            
رارة تعلل بالشمس والنار، فـال      تماثلهما فالواحد النوعي قد يعلل بعلتين مختلفتين، كالح       

  .يلزم أن يكون له علة مشتركة
 بـأن متعلـق الرؤيـة ال يجـوز أن يكـون مـن          :وهذا االعتراض ُأجيب عنه   

خصوصيات الجوهرية أو العرضية، بل يجب أن يكون مما يشتركان فيه؛ للقطع بأنَّا قد              

                                         
عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف الجويني، أبو المعالي، المشهور بإمام الحرمين، من كبار متكلمي أهل : هو )١(

الشامل في أصول الدين واإلرشاد في أصول الدين : السنة، فقيه أصولي محقق مدقق، له مصنفات كثيرة، منها
، طبقات الشافعية الكبرى البن ٢٧٨تبيين كذب المفتري البن عساكر ص: انظر. هـ٤٧٨: توفي سنة. أيضا

  .٥/١٦٥السبكي 
  .١٧٤اإلرشاد للجويني ص:  انظر)٢(
  .٢/٧٢٨عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(



 

 )٣٦٢١(

ـ                 وهرا أو  نرى الشيء من بعيد وال ندرك منه إال هوية ما، دون خـصوصية كونـه ج
عرضا، فرسا أو إنسانا، ونحو ذلك، بل ربما نرى زيدا بأن تتعلق رؤية واحدة بهويتـه                
من غير تفصيل لما فيه من الجواهر واألعراض، ثم بعد رؤيته برؤية واحـدة متعلقـة                
بهويته الخاصة قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر واألعراض، وقـد نغفـل                

مها عندما سئلنا عنها، وإن استقصينا في التأمل، فعلم أن مـا            عن التفاصيل بحيث ال نعل    
يتعلق به الرؤية هو الرؤية المشتركة، ال الخصوصيات التي بها االفتراق، وهذا معنـى              

  .كون علة صحة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض؛ ألن الوجود هو المرئي
، ونظر فيه كل واحـد       واللقاني )١( لم يرتضه كل من التفتازاني     غير هذا الجواب  

  .منهما بنظر مغاير لنظر اآلخر
 أن من الجائز أن يكون متعلَّق الرؤية هو الجـسمية أو            :أما نظر التفتازاني فهو   

  .ما يتبعها من األعراض من غير اعتبار خصوصية
 أن مفهوم الهوية أمر اعتباري ال تحقق له في األعيـان،            :وأما نظر اللقاني فهو   

بل متعلَّقها ليس إال خصوصيات المرئيـات، وال يلـزم أن           !  للرؤية؟ فكيف يكون متعلَّقا  
يكون كل إدراك صالحا ألن يتوصل به إلى تفصيل المدرك إلى ما فيه مـن الجـواهر                 

  . واألعراض، بل قد يكون إجماليا متعلقة بجملة المدرك من حيث هو مدرك
زاني وإن تـوهم     على أن هذا النظر ليس راجعا إلى نظـر التفتـا           وينبه اللقاني 

  .البعض ذلك
 أنه بعد ثبوت كون الوجود هو العلة، وكونـه مـشتركا بـين        :االعتراض الثالث 

الجوهر والعرض وبين الواجب، فال يلزم من صحة رؤيتهما صحة رؤيته؛ لجـواز أن              
تكون خصوصية الجوهرية أو العرضية شرطا لها، أو أن تكون خـصوصية الواجبيـة           

  .مانعا لها
 أن هذا االعتراض مندفع بأن صحة رؤية الشي الذي له الوجـود             يويبين اللقان 

ثـم  . ــ الذي هو المتعلَّق للرؤية ــ ضروري، بل ال معنى لصحة رؤيته إال ذلـك              

                                         
 هو مسعود بن عمر بن عبد اهللا، سعد الدين التفتازاني، من أئمة اللغة واألصول والكالم، بل من كبار محققي )١(

شرح المقاصد في علم الكالم، : ن الثامن، له مؤلفات كثيرة ومتنوعة اتسمت بالتحقيق والتدقيق، منهاعلماء القر
، ٤/٣٥٠الدرر الكامنة البن حجر : انظر. ه٧٩٣: وتوفي في سمر قند سنة. والمطول في البالغة، وغيرهما

  .٧/٢١٩األعالم للزركلي 



– 

  )٣٦٢٢(

الشرطية أو المانعية إنما تتصور لتحقق الرؤية ال لصحتها، على أن مجرد تجويز كون              
  . فعليه اإلثباتالخصوصية شرطا أو مانعا ال يكفي هنا، بل من ادعى ذلك

 أنَّا ال نُسلِّم اشتراك الوجود بين الواجب وغيره، بل وجود كل            :االعتراض الرابع 
شيء عين حقيقته، وال خفاء في أن حقيقة الواجب ال تماثل حقيقـة الممكـن، وحقيقـة                 

  .اإلنسان ال تماثل حقيقة الفرس
 األشـعري    يعتبر إلزاما للشيخ أبـي الحـسن       وفي الحقيقة فإن هذا االعتراض    

المشهور عنه قولُه بأن وجود كل شيء عينه وأن وجـود الـشيء غيـر زائـد علـى                
ويوضح اللقاني أن هذا اإللزام مبني علـى ظـاهر مـا يفهـم مـن عبـارة        . )١(ماهيته

األشعري، ثم يؤكد أنه بعد تحقيق أن الوجود هو كون الشيء له هوية، فالحكم باشـتراك   
  .الوجود يصبح أمرا ضروريا

 أنه يلزم هذا الدليَل صـحةُ رؤيـة كـل موجـود، حتـى               :اض الخامس االعتر
األصوات والطُعوم والروائح واالعتقادات والقُدر واإلرادات وأنواع اإلدراكـات وغيـر         

  .ذلك من الموجودات، وبطالنه ضروري
 بطالن هذا الالزم، بل يؤكد أنه من الجائز عقال رؤية مـا             وال يسلِّم اللقاني هنا   

لكن رؤيتنا ال تتعلق بها ألنه جرت العادة بأن اهللا تعالى ال يخلق فينا رؤيتهـا،                ذكرتم، و 
  .وما ذكرتم هو مجرد استبعاد غير مستند إلى دليل، فال يسمع

صحة المخلوقيـة وصـحة     :  أن هذا الدليل منقوض بأمرين     :االعتراض السادس 
لح علة لـذلك سـوى   الملموسية؛ ألن كلا منهما مشتركة بين الجوهر والعرض، وال يص        

الوجود، فتلزم صحة مخلوقية واجب الوجود وصحة ملموسية واجب الوجود، وكالهمـا       
  .محال

 بأن النقض بصحة الملموسية نقض قوي، وِمن ثَم فال يـورد جوابـا          يِقر اللقاني 
بأنها أمر اعتباري محض ال يقتضي عليـة؛        : وأما النقض بالمخلوقية فيجيب عنه    . عليه

ولو سلمنا أنها أمـر     . ا يتحقق عند الوجود وينتفي عند العدم كصحة الرؤية        إذ ليست مم  
وجودي فال نُسلِّم تعين كون الوجود علة؛ ألن الحدوث يصلح أن يكون هاهنا علـة؛ ألن         

                                         
المباحث المشرقية : ل رأي األشعري خصوصا انظر لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة عموما وحو)١(

، شرح المقاصد ٣٩، مطالع األنظار لألصفهاني ص٧٨، الصحائف اإللهية للسمرقندي ص١/٢٣للرازي 
  .  ١/٣١٠للتفتازاني 



 

 )٣٦٢٣(

المانع من ذلك في صحة الرؤية إنما هو امتناع تعلق الرؤية ممـا ال تحقـق لـه فـي                    
  .)١(الخارج

ق من المناقشات واالعتراضـات أن االعتمـاد علـى     يتبين لنا مما سب :وأخيـرا 
المسلك العقلي في إثبات جواز رؤية اهللا عقال هو أمر من الصعوبة بمكان، ولـذا فقـد                 
مال بعض المحققين إلى القول بأن التعويل في هذه المسألة على المسلك العقلي هو أمـر    

، وهـو مـا يؤكـده    )٢(متعذر، وأن المعتمد في إثبات هذا المطلب هو المـسلك النقلـي        
  .)٣(ويرجحه اللقاني

والمقصود بالنقل هنا القرآن الكـريم، وقـد        . )٤( االحتجاج بالنقل  :المسلك الثاني 
  :استدل اللقاني بآيتين من كتاب اهللا تعالى دالتين على جواز رؤية اهللا تعالى، وهما

 َأِرِنـي  رب قَـالَ  ربه مهوكَلَّ ِلِميقَاِتنَا موسى جاء ولَما{:  قوله تعالى  :اآلية األولى 
َأنظُر كاِني لَن قَاَل ِإلَيلَـِكِن تَرو ِل ِإلَى انظُربفَِإِن الْج تَقَراس كَانَهفَ مواِنـي  فَسـا  تَرفَلَم 
 َأوُل وَأنَاْ ِإلَيك تُبتُ كسبحانَ قَاَل َأفَاقَ فَلَما صِعقاً موسى وخَر دكّاً جعلَه ِللْجبِل ربه تَجلَّى

ْؤِمِنين١٤٣:األعراف [}الْم.[  
وهذه اآلية هي العمدة في االستدالل على جواز رؤيـة اهللا تعـالى، وقـد أورد                

  :اللقاني أربعة أوجه من االستدالل بهذه اآلية على مطلب جواز رؤية اهللا تعالى
: ى قياس حذفت كبراه، ترتيبـه      أن في اآلية إشارة إل     :الوجه األول من االستدالل   

اهللا تعالى علَّق رؤيته على استقرار الجبل، وهو ممكن في نفسه، وكل ما علِّـق علـى                 
الممكن ال يكون إال ممكنا؛ ألن معنى التعليق اإلخبار بأن المعلَّق يقع على تقدير وقـوع                

 لزم الخُلف فـي  المعلَّق عليه، والمحال ال يقع على شيء من التقادير، فلو لم تكن ممكنة            
  .خبره تعالى

                                         
  .٢/٧٢٩عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٣/١٠٥شرح المواقف للجرجاني :  انظر)٢(
  .٢/٧٤٦عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(
، أبكار ١٨٣اإلرشاد للجويني ص:  لمزيد من المعلومات حول الدالئل النقلية الدالة على جواز الرؤية انظر)٤(

  .٣/٩٥، شرح المواقف للجرجاني ١/٥١٧األفكار لآلمدي 



– 

  )٣٦٢٤(

 بهذه اآلية الكريمة، غير أنـه اُعتـرض         وهذا الوجه هو أظهر وجوه االستدالل     
  : أوردها اللقاني وأجاب عنها، وهي)١(عليه بأربعة اعتراضات
 أنَّا ال نُسلِّم أنه سبحانه علَّق الرؤية على استقرار الجبل مطلقـا      :االعتراض األول 
حالـة  : ممكنا، بل علَّق سبحانه الرؤية بعد النظر إلى الجبل، أي         أو حالة السكون ليكون     

تزلزله واندكاكه، وال يمكن استقرار الجبل حينئـذ؛ ألنـه مـستحيل، والمعلَّـق علـى                
  .المستحيل مستحيل

 بأن االستقرار حال الحركة ممكن أيضا، بأن يحـصل الـسكون       :ويجيب اللقاني 
، وإنما المحال هو اجتماع الحركة والـسكون،        بدل الحركة؛ ألن اإلمكان الذاتي ال يزول      

إن : "ومـا يقـال  . وهذا كما أن قيام زيد حال قعوده ممكن، وبالعكس، واجتماعهما محال 
، إن ُأريد االجتماع فمسلَّم، ولكن ليس هو المعلَّـق عليـه،            "االستقرار مع الحركة محال   

  .وإن أريد المقيد بالمعية فممنوع
يس القصد في اآلية إلى بيان إمكان الرؤية أو امتناعهـا،            أنه ل  :االعتراض الثاني 

  .بل إلى بيان أنها لم تقع لعدم وقوع المعلَّق عليه
  . مبينا أن المدعى هو لزوم اإلمكان، قُصد أو لم يقصد، وقد ثبتويرده اللقاني

 أنه لَما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط، وهو الرؤية فـي             :االعتراض الثالث 
تقبل، فانتفت الرؤية أبدا؛ ألن األزمنة متساوية من هذه الحيثيـة، فكانـت الرؤيـة               المس

  .محاال
  .  أن هذا االعتراض في غاية الفساد، لكنه لم يبين وجه فسادهويبين اللقاني

 أنا ال نُسلِّم من عدم وجود المـشروط انتفـاء الرؤيـة أبـدا،          :ولعل وجه فساده  
زمان غير صحيح وال دليل عليه، بل يلـزم منـه أن            والتعليل الذي ذكره من تساوي األ     

كل َّ مشروط معلَّق على شرط لم يقع في زمٍن أنه ال يقع في كـل األزمـان؛ لتـساوي               
  .األزمان، وال يخفى بطالن ذلك

 أن التعليق بالجائز إنما يدل على الجواز إذا كان القصد إلـى             :االعتراض الرابع 
إذا كان القصد إلى اإلقناط الكلي عـن وجـود          وقوع المشروط عند وقوع الشرط، وأما       

  .المشروط بشهادة القرائن ــ كما في اآلية ــ فال يدل على الجواز
                                         

شرح األصول الخمسة :  الرؤية على هذه الدالئل النقلية انظر لمزيد من المعلومات حول اعتراضات منكري)١(
  . ٢٧٤، كشف المراد البن المطهر الحلي ص٥٣٥، المعتمد في أصول الدين للخوارزمي ص٢٣٣ص



 

 )٣٦٢٥(

  .)١( بأن داللة اآلية على اإلطماع أدل منها على اإلقناطويرده اللقاني
 أنه لو لم تكن الرؤية ممكنة عقال، لم يطلبها موسى :الوجه الثاني من االسـتدالل  

ووجـه  . والسالم، والالزم باطل بالنص واإلجماع والتواتر وتسليم الخصم       عليه الصالة   
أن موسى عليه السالم إن كان عالما باهللا تعالى ومـا يجـوز عليـه ومـا ال         : المالزمة

يجوز، كان طلبه الرؤيةَ عبثا واجتراء ال يليق باألنبياء، وإن كان جاهال لـم يـصح أن                 
  .يكون نبيا كليما

يسلم من اعتراضات المخالفين، وقد أوردهـا اللقـاني مـع          وهذا الوجه أيضا لم     
  :مناقشتها والرد عليها، وهي خمسة اعتراضات

 أن موسى عليه السالم لم يطلب الرؤية، بل عبـر بهـا عـن               :االعتراض األول 
  .الزمها، وهو العلم الضروري

:  أن اآلية فيها حذف مقدر، وهو حذف المـضاف، والتقـدير           :االعتراض الثاني 
  .أرني آية من آياتك أنظر إلى آياتكرب 

  : على أن كال االعتراضين فاسد لثالثة أمورويؤكد اللقاني
  . أن فيما ذكروه مخالفة لظاهر الكالم من دون ضرورة:األول
؛ ألنـه   }تَراِني لَن{:  أن فيما ذكروه عدم مطابقة للجواب، وهو قوله تعالى         :الثاني

ة، ال للعلم الضروري وال لرؤية اآليـة والعالمـة،          نفي لرؤية اهللا تعالى بإجماع المعتزل     
كيف وموسى عليه الصالة والسالم عالم بربه وسمع كالمه وجعل يناجيه واختص مـن              

واندكاك الجبل أعظم آية من آياته      ! عنده بآيات كثيرة، فما معنى طلب العلم الضروري؟       
اك الجبل ال اسـتقراره،     اآلية إنما هي عند اندك    : وأيضا! فكيف يستقيم نفي رؤيته اآلية؟    

  !.فكيف يصح تعليق رؤيتها باالستقرار؟
ـ      :الثالث نـص فـي الرؤيـة      " إلى: " أن الرؤية المقرونة بالنظر الموصول بـ

  . )٢(البصرية، كما ذكره الجويني في كتابه اإلرشاد
 أن موسى عليه الصالة والسالم إنما سأل الرؤية ألجل قومه،           :االعتراض الثالث 

 اللَّـه  نَـرى  حتَّـى  لَـك  نُّْؤِمن لَن{: ، وقالوا ]١٥٣:النساء [}جهرةً اللِّه َأِرنَا{: حيث قالوا 
                                         

، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٤٧عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .١/٦٥٣الدين اللقاني 

  .١٨٤اإلرشاد للجويني ص:  انظر)٢(



– 

  )٣٦٢٦(

وأضاف السؤال إلى نفسه ِليمنَع، فيعلَم امتناعها بالنسبة إلى القـوم           ]. ٥٥:البقرة [}جهرةً
  ].١٥٥:عرافاأل [}ِمنَّا السفَهاء فَعَل ِبما َأتُهِلكُنَا{: بطريق األولى، ولهذا قال

  : عن هذا االعتراض ــ الذي وصفه بالفاسد ــ بأربعة أمورويجيب اللقاني
  .أرهم ينظروا إليك:  أنه مخالف للظاهر؛ حيث لم يقل:األول
 أن تجويز الرؤية باطل بل كفر عند أكثر المعتزلة، وعليـه فـال يجـوز         :الثاني

 اجعل{: أال ترى أنهم لَما قالوا    لموسى عليه الصالة والسالم تأخير الرد وتقرير الباطل،         
 }تَجهلُـون  قَـوم  ِإنَّكُـم { :رد علـيهم مـن سـاعته بقولـه        } آِلهـةٌ  لَهـم  كَما ِإلَـهاً لَّنَا
  ].١٣٨:األعراف[

 أن موسى عليه الصالة والسالم لم يبين لهم االمتناع، بل غايته اإلخبـار              :الثالث
دهم التعنت واإللزام على موسى عليه الـصالة    بعدم الوقوع، وإنما أخذتهم الصاعقة لقص     

  .والسالم، ال لطلبهم الباطل
 أن قوم موسى عليه الصالة والسالم إن كانوا مـؤمنين بـه ومـصدقين               :الرابع

لكالمه، كفاهم إخباره بامتناع الرؤية من غير طلب للمحال ومشاهدة لمـا جـرت مـن                
فائدة من الطلب والجواب؛ ألنهـم وإن  األحوال واألهوال، وإن كانوا غير مؤمنين به فال  

  .سمعوا الجواب فهو المخبر بأنه كالم اهللا تعالى
 أن موسى عليه الصالة والسالم إنما سأل الرؤية مـع علمـه             :االعتراض الرابع 

بامتناعها؛ لزيادة الطمأنينة بتعاضد دليل العقل والسمع، كما في طلـب إبـراهيم عليـه               
  .كيفية إحياء الموتىالصالة السالم من ربه أن يريه 

 بأن زيادة الطمأنينة ال ينبغي أن تكون بطريـق طلـب المحـال    ويرده اللقـاني  
  .الموهم لجهله بما يعرفه آحاد المعتزلة

 أن معرفة اهللا تعالى ال تتوقف على العلم بمـسألة الرؤيـة،           :االعتراض الخامس 
م والوظائف الشرعية   فيجوز أن يكون موسى عليه الصالة والسالم الشتغاله بسائر العلو         

لم يخطر بباله هذه المسألة حتى سألوها منه، فطلب العلم ثم تاب عـن تركـه طريـقَ                  
ويجوز أن تكون المسألة خطرت بباله، وكان ناظرا فيها طالبا للحق، فاجترأ            . االستدالل

  .على السؤال لتتبين جلية الحال



 

 )٣٦٢٧(

ة في التعبير عن جهل كلـيم       ويبين اللقاني أن في هذا الكالم تغييرا وتلطيفا للعبار        
اهللا بما يجوز عليه وما ال يجوز، وقصوِره في المعرفة عن حثالة المعتزلة، نعوذ بـاهللا                

  .)١(من الغباوة والغواية
 أنه تعالى قال في جواب سؤال موسى عليه الصالة          :الوجه الثالث من االستدالل   

و مقتضى المقام فـي التعبيـر       ، على ما ه   "لست بمرئي : "، ولم يقل  }تَراِني لَن{: والسالم
  .عنها لو كانت ممتنعة وأخطأ السائلون في طلبها

أنه تعالى ظهر له بعد     :  أن التجلي للجبل ليس معناه     :الوجه الرابع من االستدالل   
  . أنه خلق فيه الحياة والرؤية فرآه: ما كان محجوبا عنه، وإنما معناه

لمطلوب، بل همـا وجهـان      غير ظاهرين في الداللة على ا     لكن هذين الوجهين    
  .)٢(ضعيفان، وال يخفى وجه ضعفهما على طالب، كما يرى اللقاني

 اللَِّطيـفُ  وهو اَألبصار يدِرك وهو اَألبصار تُدِركُه الَّ{:  قوله تعالى  :اآلية الثانية 
١٠٣:األنعام [}الْخَِبير.[  

 الرؤيـة، والتمـدح بنفيهـا        أنها سيقت للتمدح بنفي    :ووجه االستدالل بهذا اآلية   
يستدعي جوازها، ليكون انتفاؤها للتمنـع والتعـزز بحجـاب الكبريـاء، ال المتناعهـا         

  .كالمعدوم حيث تمتنع رؤيته، وال مدح في ذلك
 على أن مبنى هذا االستدالل قائم على أن يكون كـلٌّ مـن              وينبه التفتازاني هنا  

 تمدحا على حـدة،     }اَألبصار يدِرك وهو{: وله تعالى  وق }اَألبصار تُدِركُه الَّ{: قوله تعالى 
  .)٣(ال أن يكون المجموع تمدحا واحدا

  :حجة القائلين باستحالة رؤية اهللا تعالى عقال
تمسك المعتزلة ومن وافقهم من القائلين باستحالة رؤية اهللا تعالى بـدالئل عقليـة              

وناقشها وأجـاب عنهـا، وهـي علـى         ونقلية تثبت مطلوبهم، وقد أورد اللقاني دالئلهم        
  .مسلكين أيضا، المسلك العقلي والمسلك النقلي

                                         
  .٢/٧٤٨عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٢/٧٥٠عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
  .٤/٢٠٦تازاني ، شرح المقاصد للتف٢/٧٥١عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(



– 

  )٣٦٢٨(

شبهة المقابلة، :  ويبين اللقاني أن أقوى شبههم العقلية ثالثة:المسلك العقلـي  : أوال
  . )١(وشبهة الشعاع واالنطباع، وشبهة الموانع

الى لو كـان    أنه تع :  شبهة المقابلة، وهي أقوى شبههم، وتقريرها      :الشبهة األولى 
وقد فرعوا على هـذا المبـدأ       . مرئيا، لكان مقابال للرائي، ولزوم المقابلة أمر ضروري       

  :وجوها من االستدالل، ِمن أهمها
  . أنه لو كان مقابال للرائي، لكان في جهة وحيز، وهو محال:الوجه األول
  أنه لو كان مقابال للرائي، لكـان إمـا جـوهرا أو عرضـا؛ ألن               :الوجه الثاني 

  .المتحيز باالستقالل جوهر والمتحيز بالتبعية عرض، وكالهما محال على اهللا تعالى
 أنه لو كان مقابال للرائي، لكان المرئي إما كلَّه فيكـون محـدودا              :الوجه الثالث 

  .متناهيا، أو بعضه فيكون متبعضا متجزئا، وكالهما محال على اهللا تعالى
ي، لكان إما على مسافة من الرائي فيكـون          أنه لو كان مقابال للرائ     :الوجه الرابع 

  .في حيز أو جهة، أو ال فيكون في العين أو متصال بها
 أنه لو كان مقابال للرائي، لكانت رؤية المؤمنين إياه إما دفعـة،             :الوجه الخامس 

فيكون متصال بعين كل أحد بتمامه فيتكثر، أو ال بتمامه فيتجزأ، وكالهما محـال علـى               
  .اهللا تعالى

 وما تفرع عنها من وجوه االستدالل علـى         )٢( عن هذه الشبهة   ب أهل السنة  وجوا
  : شقين

 أنَّا ال نُسلِّم أن رؤية اهللا تعالى يلزم منها المقابلة، وإنما الرؤية نـوع  :الشق األول 
ودعوى الضرورة فيمـا نـازع   . من اإلدراك يخلقه اهللا تعالى متى شاء وألي شيء شاء  

  . ء غير مسموعةفيه الجم الغفير من العقال
 أنَّا لو سلمنا لكم لزوم المقابلة في الشاهد، فال نسلمها في الغائـب؛              :الشق الثاني 

وذلك ألن الرؤيتين مختلفتان، إما بالماهية وإما بالهوية ال محالة، فيجوز اختالفهما فـي              
  .الشروط واللوازم

                                         
، الفائق في ٢٤٨شرح األصول الخمسة ص:  لمزيد من المعلومات حول الدالئل العقلية النافية للرؤية انظر)١(

  .٢٧٤، كشف المراد البن المطهر الحلي ص٥٦أصول الدين للخوارزمي ص
اإلرشاد للجويني : ر لمزيد من المعلومات عن أجوبة أهل السنة عن هذه الشبهة وغيرها من الشبه العقلية انظ)٢(

  .٣٩١، شرح معالم أصول الدين البن التلمساني ص١/٢٩٦، األربعين في أصول الدين للرازي ١٧٨ص



 

 )٣٦٢٩(

أن : هـا  شبهة الشعاع واالنطباع، وهي أضعف شـبههم، وتقرير        :الشبهة الثانية 
الرؤية إما باتصال شعاع العين بالمرئي، وإما بانطباع الشبح من المرئـي فـي حدقـة                
الرائي، على اختالف المذهبين، وكالهما في حق الباري تعالى ظاهر االمتناع، فتمتنـع             

  .رؤيته
  : ــ كما يورده اللقاني ـــ أيضا على شقينوجواب أهل السنة

توجه على مذهب الفالسـفة القـائلين بتـأثر          أن إلزامكم هذا إنما ي     :الشق األول 
الحاسة بارتسام صورة المبصر فيها، إما بواسطة وقوع شعاع على المرئي في الخارج              

وأما على مذهب السنة فهو غيـر الزم قطعـا؛ ألن الـسمع             . أو بانطباع صورته فيها   
ـ      ياء والبصر إدراكان ال يتوقفان إال على وجود محل يقومان به، واختصاص بعض األش

  .باإلدراك في حقنا إنما هو بإجراء اهللا عادته بخلق ذلك فيها
 أنَّا لو سلمنا لكم لزوم ما ذكرتموه في الشاهد، فـال نـسلمه فـي                :الشق الثاني 

الغائب، أما على تقدير اختالف الرؤيتين بالماهية فظاهر، وأما علـى تقـدير اتفاقهمـا               
  .لفةفلجواز أن تقع أفراد الماهية الواحدة بطرق مخت

أنه لو جازت رؤيته تعالى لدامت لكـل  :  شبهة الموانع، وتقريرها :الشبهة الثالثة 
سليم الحاسة في الدنيا واآلخرة، فلزم أن نراه اآلن وفي الجنـة علـى الـدوام، واألول                 
منتف بالضرورة، والثاني باإلجماع وبالنصوص القاطعة الدالة على اشتغالهم بغير ذلـك     

  .من اللذات
أنه يكفي للرؤية في حق الغائب سالمة الحواس وكـون الـشيء            : مووجه اللزو 

جائز الرؤية؛ ألن المقابلة وانتفاء الموانع إنما تشترط في الشاهد فـي رؤيـة األجـسام                
واألعراض، فعند تحقق األمرين لو لم تجب الرؤية لجاز أن يكـون بحـضرتنا جبـال                

توقفها على شرط آخر، وهذا باطـل       شاهقة ال نراها؛ ألن اهللا تعالى لم يخلق رؤيتها أو ل          
  .قطعا

  : ــ كما يورده اللقاني ـــ أيضا على شقينوجواب أهل السنة
 أنه إن ُأريد جواز ذلك في نفسه ــ بمعنى كونـه مـن األمـور                :الشق األول 

الممكنة ــ فليس قطعي البطالن، بل هو قطعي الصحة، والشرطية المـذكورة ليـست       
لو لم تجب الرؤية عند تحقق الـشرائط لكـان العـالم          : "زلة قولنا لزومية بل اتفاقية، بمن   

وإن ُأريد جوازه عند العقل ــ بمعنى تجويِزه ثبوتَ الجبـال وعـدِم جزمـه               ". ممكنا



– 

  )٣٦٣٠(

بانتفائها ــ فاللزوم ممنوع؛ فإن انتفاءها من العاديات القطعية الضرورية، كعدم جبـل             
لق اهللا تعالى العلم الضروري بانتفائها،      من الياقوت وبحر من الزئبق، ونحو ذلك مما يخ        

وليس الجزم مبنيا على العلم بأنـه تجـب   . وإن كان ثبوتها من الممكنات دون المحاالت      
  .الرؤية عند وجود شرائطها؛ لحصوله من غير مالحظة ذلك، بل مع الجهل بذلك

ـ            :الشق الثاني  ي  أنَّا لو سلمنا لكم وجوب الرؤية عند تحقق الشرائط المذكورة ف
حق الشاهد، فال نسلم وجوبها في الغائب عند تحقق األمرين؛ لجواز أن تكون الرؤيتـان           
مختلفتين في الماهية فتختلفان في اللوازم، أو تكون رؤية الخالق مشروطة بزيـادة قـوة       

  .)١(إدراكية في الباصرة ال يخلقها اهللا تعالى إال في الجنة في بعض األوقات
رد اللقاني هنا أقوى الشبه السمعية التي تمـسك بهـا            ويو :المسلك النقلي : ثانيا

  :، وهي أربعة أدلة)٢(المنكرون لرؤية اهللا تعالى
 اللَِّطيـفُ  وهو اَألبصار يدِرك وهو اَألبصار تُدِركُه الَّ{:  قوله تعالى  :الدليل األول 

اآليـة بـوجهين مـن       ويبين اللقاني أن المخالف تمسك بهـذه      ]. ١٠٣:األنعام [}الْخَِبير 
  :االستدالل

 أن نفي إدراكه تعالى بالبصر وارد مـورد التمـدح           :الوجه األول من االستدالل   
ومدرج أثناء المدح، فيكون نقيضه ــ وهو اإلدراك بالبصر ــ نقصا، وهو على اهللا              

  .تعالى محال
  : في الجواب عن هذا الوجه ثالثة أجوبةوقد أورد اللقاني

لو سلِّم عمـوم األبـصار وكـون الكـالم لعمـوم الـسلب،            أنه   :الجواب األول 
فال نسلم عمومه في األحوال واألوقات، فيحمل على نفي الرؤيـة فـي الـدنيا جمعـا                 

  .بين األدلة
بأن هذا تمدح، ومـا بـه       :  بأنه قد يورد على هذا الجواب      وهنا يستشعر اللقاني  

ن امتناع الزوال إنما هو فيمـا    بأ :فيجيب عنه . التمدح يدوم في الدنيا واآلخرة وال يزول      
يرجع إلى الذات والصفات، وأما ما يرجع إلى األفعال فقد يزول لحدوثها، والرؤية مـن            

                                         
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٣٢عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(

  .١/٦٤٣الدين اللقاني 
، الفائق في ٢٣٣شرح األصول الخمسة ص: لدالئل السمعية النافية للرؤية انظر لمزيد من المعلومات حول ا)٢(

  .٢٧٤، كشف المراد البن المطهر الحلي ص٥٤أصول الدين للخوارزمي ص



 

 )٣٦٣١(

ثم لو سـلِّم عمـوم األوقـات        . هذا القبيل، فقد يخلقها اهللا تعالى في العين وقد ال يخلقها          
  .تفغايته الظهور والرجحان، ومثله إنما يعتبر في العمليات دون العلميا

 أنَّا ال نُسلِّم أن اإلدراك بالبصر في اآلية الكريمـة هـو مطلـق               :الجواب الثاني 
الرؤية، بل هو رؤية مخصوصة، وهو أن تكون الرؤية على وجه اإلحاطـة بجوانـب               

إذا لحقتُه، ولهذا يـصح     " أدركتُ فالنا : "المرئي؛ إذ حقيقته النيل والوصول، مأخوذا من      
، "ومـا رأيتـه  : "؛ إلحاطة الغيم به، وال يـصح "ه ببصريرأيت القمر وما أدركت  : "قولنا

فيكون اإلدراك أخص من الرؤية ملزوما لها بمنزلة اإلحاطة من العلم، فال يلـزم مـن                
  .نفي اإلدراك على هذا نفي الرؤية، وال من كون نفيه مدحا كون الرؤية نقصا

ك ما ذكـرتم،     أنه إذا كان المراد من اإلدرا      :غير أن هذا الجواب قد يشكل عليه      
 فائدة،  }اَألبصار تُدِركُه الَّ{: فهو مستحيل في حق اهللا تعالى، وعليه ال يكون لقوله تعالى          

وهذا ما ال يسلمه اللقاني؛ فإنـه يؤكـد أن     .  جهة }اَألبصار يدِرك وهو{: وال لقوله تعالى  
حدود والنهايات، وأما   فائدته التمدح بتنزه اهللا تعالى عن سمات الحدوث والنقصان من ال          

  .إدراكه فعبارة عن رؤيته إياها أو علمه بها تعبيرا عن الالزم بالملزوم
 أن المنفي إدراك األبصار، وهو أمر ال نزاع فيـه، والمتنـازع             :الجواب الثالث 

وهـذا الجـواب ينـسب إلـى        . عليه إدراك المبِصرين، وال داللة في اآلية على نفيـه         
  .األشعري

ـ    ويعلل ظهور ضعفه     بحسب رأي اللقاني ــ ظاهر الضعف؛      وهذا الجواب ـ
بأنه قد شاع إدراك البصر في اإلدراك به، وألن جميع األشياء كذلك؛ إذ المرئيات منهـا       
إنما يدركها المبِصرون ال األبصار، فال تمدح في ذلك، بل ال فائدة أصال، اللهـم إال أن                 

ريق المواجهة واالنطبـاع، فيكـون   أن إدراك البصر هو الرؤية بالجارحة على ط      : يراد
نفيه تمدحا وبيانا لتنزه اهللا تعالى عـن الجهـة، وال يـستلزم نفـي الرؤيـة بـالمعنى                   

  .)١(المتنازع
 أن اهللا تعالى أخبر في هذه اآلية بأنه ال يـراه أحـد       :الوجه الثاني من االستدالل   

لمؤمنـون لـزم    في المستقبل على سبيل عموم السلب وشمول النفي، فلو جاز أن يراه ا            
  .الخلف في خبره تعالى، وهو محال

                                         
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٣٦عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(

  .١/٦٤٥الدين اللقاني 



– 

  )٣٦٣٢(

 في الجواب عن هذا الوجه من االستدالل عدة أجوبة وال يرتضي            ويورد اللقاني 
  :إال واحدا منها، وهي
 أنه يجوز أن تكون اآلية من باب سلب العموم ونفـي الـشمول،              :الجواب األول 

نفي على ما هو معنـى  على ما هو معنى السلب الجزئي، ال من عموم السلب وشمول ال           
السلب الكلي، وعلى هذا فليس في اآلية إخبار بأنه ال يراه أحد، بل اآلية تخبر بأنـه ال                  

  .يراه كل أحد؛ وهذا هو الحقيقة؛ فإن الكفار ال يرونه
 بأن فيه حمال لآلية على القليل؛ فإن كون الجمـع           ويستشكل اللقاني هذا الجواب   

لب هو الشائع في االستعمال، حتى ال يكاد يوجد مـع      المعرف بالالم مع النفي لعموم الس     
وهو أيضا الالئق بهذا المقام؛ ألنه أبلغ فـي إثبـات           . كثرته في التنزيل إال بهذا المعنى     

حجاب العزة والعظمة، وأقعد في مقابلة إثبات إدراكه تعالى لكل فرد فرد من األبـصار               
  .له تعالى

من باب عموم الـسلب ال سـلب العمـوم،     أنَّا لو سلمنا أن اآلية      :الجواب الثاني 
ولكن ال نسلم داللتها على عموم األوقات واألحوال بل على عموم األشخاص؛ إذ هـي               
سالبة كلية مطلقة ال دائمة، على ما هو التحقيق من أن العام في األشخاص مطلـق فـي    

ى بأن الرؤيـة عنـدنا بخلـق اهللا تعـال         : وعلى هذا نجيب  . األحوال واألوقات واألمكنة  
واختياره، وإنما يخلقها في اآلخرة، فقد نص حديث الرؤية المتواتر معنى على وقوعهـا            

واعلمـوا  : (في اآلخرة، وقامت األدلة على انتفائها في الدنيا كقوله صلى اهللا عليه وسلم            
، وهذا دال على تخصيص عموم األوقـات بمـا        )١ ()أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت      

  .عدا اآلخرة
 هذا الجواب أيضا؛ ألنه عنده مخـالف للتحقيـق فـي هـذه       للقانيوال يرتضي ا  

المسألة األصولية؛ فإن عموم األوقات واألحوال مستفاد من عموم األشخاص لزومـا ال             
  .وضعا

   ما هو الجواب المرضي عند اللقاني؟:والسؤال المطروح هنا هو
 الـذي   أن الجواب المرضي هنا هو نفس الجواب المرضي السابق    ويؤكد اللقاني 

أن اإلدراك بالبـصر    : أجبنا به عن الوجه األول من وجهي االستدالل باآلية، وخالصته         
المنفي باآلية ليس هو مطلق الرؤية، بل رؤية تقتضي انحصار المرئي وإحاطة بجوانبه             

                                         
  ). ٢٢٧٦٤: ( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده برقم)١(



 

 )٣٦٣٣(

وحدوده ونهاياته والوقوف على حقيقته، وهذا ما ال ننكره، وما نثبته نحـن رؤيـة بـال          
  .)١(إحاطة وال انحصار
 أن اهللا تعالى خاطب موسى عليه الصالة والـسالم عنـد سـؤاله              :الدليل الثاني 
للنفي في المستقبل علـى سـبيل التأبيـد،         " لن"، وكلمة   }تَراِني لَن{: الرؤية بقوله تعالى  

فيكون نصا في أن موسى عليه الصالة والسالم ال يراه في الجنة، أو على سبيل التأكيـد    
 األصل في مثله عموم األوقات، وإذا لم يره موسـى عليـه             فيكون ظاهرا في ذلك؛ ألن    

  .الصالة والسالم لم يره غيره إجماعا
للتأبيـد  " لن"أن كون كلمة    :  ــ بحسب رأي اللقاني ــ هو      وجواب هذا الدليل  

لم يثبت ممن يوثق به من أئمة اللغة، وكونها للتأكيد وإن ثبت بحيث ال يمنع إال مكابرة،                 
 الكالم على عموم األوقات ال نصا وال ظاهرا، ولو سلم الظهور فـال              لكن ال نسلم داللة   

عبرة به في المسائل العلمية القطعية، سيما مع ظهور قرينة الخالف، وهو وقوعه جوابا              
لسؤال الرؤية في الدنيا، على أنه لو صرح بالتأكيد وجب الحمل على الرؤية في الـدنيا                

  .)٢(توفيقا بين األدلة
 وراء ِمـن  َأو وحيـاً  ِإلَّا اللَّه يكَلِّمه َأن ِلبشٍَر كَان وما{:  قوله تعالى  :الدليل الثالث 

  ]. ٥١:الشورى [}حِكيم عِلي ِإنَّه يشَاء ما ِبِإذِْنِه فَيوِحي رسوالً يرِسَل َأو ِحجاٍب
د من البشر    أن اآلية ِسيقت لنفي أن يراه أح       :ووجه داللة اآلية على المطلوب هو     

وهذه اآلية نزلت حين قـالوا لمحمـد   ! حين يكلمه اهللا تعالى، فكيف في غير تلك الحالة؟    
لم : (أال تكلم اهللا وتنظر إليه كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال لهم           : صلى اهللا عليه وسلم   

ما صح لبشر أن يكلمه اهللا تعالى إال كالمـا          : ومعنى اآلية . )٣(وسكت) ينظر إليه موسى  
ا بسرعة في المنام أو اإللهام، أو صوتا من وراء حجاب كما كـان لموسـى عليـه             خفي

الصالة والسالم، أو على لسان ملٍَك، كما هو الشائع الكثير من حالـة األنبيـاء علـيهم                 
  .الصالة والسالم

 بمنع ما ذكروه، ويؤكد أن اآلية إنما ِسـيقت          :ويجيب اللقاني عن هذا االستدالل    
 اهللا تعالى البشر، والتكلم وحيا أعم من أن يكون مع الرؤية أو بـدونها،     لبيان أنواع تكليم  

                                         
  .٢/٧٣٩عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٢/٧٤٠عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
  .  لم أجده: )١٤٦ص" (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: " قال ابن حجر في كتابه)٣(



– 

  )٣٦٣٤(

 }ِحجـابٍ  وراء ِمـن  َأو{: بل ينبغي أن يحمل على حال الرؤية؛ ليصح جعُل قوله تعالى       
عطفا عليه وقسيما له؛ ألنه ال معنى له سوى كونه بدون الرؤيـة تمثـيال بحـال مـن                   

  .احتجب بحجاب
 لو سلم داللة اآلية على نفي الرؤية ونزولهـا فيمـا ذُكـر،       أنه :ويضيف اللقاني 

لوجب حملها على الرؤية في الدنيا؛ جمعا بين األدلة وجريا على موجب القرينة، وهـو               
  .)١(سبب النزول

 أن اهللا تعالى حيثما ذكر في كتابـه سـؤاَل الرؤيـة، اسـتعظمه               :الدليل الرابع 
 وقَـالَ {: ، حتى سماه ظلما وعتوا، كقوله تعالى    استعظاما شديدا واستنكره استنكارا شديدا    

لَا الَِّذين ونجرلَا ِلقَاءنَا ينَا ُأنِزَل لَولَيلَاِئكَةُ عالْم ى َأونَا نَربوا لَقَِد ررتَكْبِفـي  اس  َأنفُـِسِهم 
تَوعاً وتُوِإذْ{: ، وقوله تعالى  ]٢١:الفرقان [}كَِبيراً عو ا قُلْتُمو يىملَن س نُّْؤِمن  تَّـى  لَـكح 
 يـسَألُك {: ، وقوله تعـالى   ]٥٥:البقرة [}تَنظُرون وَأنتُم الصاِعقَةُ فََأخَذَتْكُم جهرةً اللَّه نَرى
 َأِرنَـا  قَالُواْفَ ذَِلك ِمن َأكْبر موسى سَألُواْ فَقَد السماِء من ِكتَاباً علَيِهم تُنَزَل َأن الِْكتَاِب َأهُل
  .فلو جازت رؤيته لَما كان كذلك]. ١٥٣:النساء [}ِبظُلِْمِهم الصاِعقَةُ فََأخَذَتْهم جهرةً اللِّه

 أن االستعظام الوارد في اآليات السابقة إنمـا كـان لتعنـتهم             وينبه اللقاني على  
ل المالئكة علـيهم    وعنادهم على ما يشعر به سياق الكالم، ولهذا عوتبوا على طلب إنزا           

ولم يكن هذا االستعظام ألجـل امتنـاع الرؤيـة، وإال           . والكتاب، مع أنه من الممكنات    
لمنعهم موسى عليه الصالة والسالم عن ذلك، كما فعل حين سألوه أن يجعل لهم آلهـة،                

. ، وهذا مشعر بإمكـان الرؤيـة فـي الـدنيا         ]١٣٨:األعراف [}تَجهلُون قَوم ِإنَّكُم {:فقال
ويمكن أن يكون االستعظام لطلبهم الرؤيةَ في الدنيا ال المتناعهـا، بـل ألنهـم طلبـوا                 

  .  )٢(وقوعها على طريق الجهة والمقابلة، على ما عرفوا من حال األجسام واألعراض

                                         
  .٢/٧٤٠عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٢/٧٤١عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(



 

 )٣٦٣٥(

  المبحث الثالث
  أنواع رؤية اهللا تعالى

سـتحالتها  هذا المبحث مبتن على القول بجواز رؤية اهللا تعالى عقال، فمن يقول با           
القوُل باستحالة الرؤيـة عقـال      : وبعبارة أخرى . ال يتصور أن يكون عنده للرؤية أنواع      

وأما القـوُل بجـواز     . يقتضي القوَل بعدم وقوعها، سواء كانت متنوعة أم غير متنوعة         
الرؤية عقال فال يقتضي القول بوقوعها وال بعدم وقوعها، وإنما البـد للقـول بوقـوع                

  .دل على وقوعها وعلى تنوعها، وهذا ما سنبحثه في هذا المبحثالرؤية من دليل ي
وتتنوع الرؤية ــ بحسب مكان الرؤية وبحسب حال الرائي ــ إلـى ثالثـة              

رؤية اهللا تعالى في اآلخرة، ورؤية اهللا تعالى في الدنيا يقظة، ورؤية اهللا تعـالى               : أنواع
  .في الدنيا مناما

  :خرةرؤية اهللا تعالى في اآل: النوع األول
أول ما ينبه عليه اللقاني في هذا الموضع أن إثبات وقـوع رؤيـة اهللا تعـالى ال           
يمكن أن يكون إال باألدلة السمعية، وأن غاية ما تدل عليه األدلة العقلية هو جواز وقوع                

القـرآن والـسنة    : الرؤية ال وقوعها، واألدلة السمعية الموردة في هذا المقام ثالثة أدلة          
  .)١(واإلجماع

  :دالئل القرآن على وقوع الرؤية في اآلخرة
يورد اللقاني في إثبات هذا المطلب أشهر دالئل أهل السنة والجماعة من القرآن،             

  :وهي ثالثة آيات
: القيامـة  [}نَـاِظرةٌ  ربهـا  ِإلَى نَّاِضرةٌ، يومِئٍذ وجوه{:  قوله تعالى  :الدليل األول 

  ].٢٣ــ٢٢
ـ    :يةوجه االستدالل بهذه اآل    إما بمعنى الرؤية أو    " إلى: " أن النظر الموصول بـ

ملزوم لها؛ بشهادة النقل عن أئمة اللغة والتتبع لموارد استعماله، وإمـا مجـاز عنهـا؛                
لكونه عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي طلبا لرؤيته، وقـد تعـذَّر هاهنـا الحقيقـة؛       

أقرب المجازات بحيث التحق بالحقـائق      المتناع المقابلة والجهة، فتعينت الرؤية؛ لكونها       
بشهادة العرف؛ ِلما تقرر في أصول الفقه أنه يجب الحمل على أقـرب المجـازات مـا         

  .أمكن عند تعذُّر الحقيقة
                                         

  .٢/٧٥٢عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(



– 

  )٣٦٣٦(

  : بهذه اآلية اعتراضين ويجيب عنهما، وهماويورد اللقاني على االستدالل
صر؛ إذ مشاهدتهم فـي      أنه ال يستقيم تقديم المعمول المفيد للح       :االعتراض األول 

الجنة غير مقصورة على ربهم، بل تتعداه للولـدان والحـور وسـائر أنـواع النعـيم                 
  .والقصور

 بأن التقديم لمجرد االهتمام ورعاية الفاصلة دون الحـصر،          :ويجيب اللقاني عنه  
أن المؤمنين الستغراقهم في مشاهدة جمالـه  : ، بمعنىولئن سلِّم فالمراد الحصر االدعائي  

وقصر النظر على عظمة جالله كأنهم ال يلتفتون إلى ما سواه، وال يشاهدون بأبصارهم              
  .كقلوبهم إال اهللا تعالى

 أن هذه اآلية تحتمل عدة احتماالت غير ما ذكرتم، وهي تدفع            :االعتراض الثاني 
  :االتاالحتجاج بهذه اآلية، وهي ثالثة احتم

هاهنا ليست حرفا، بل اسما بمعنى النعمة، واحد اآلالء،         " إلى" أن   :االحتمال األول 
 }نُّـوِركُم  ِمن نَقْتَِبس انظُرونَا{: من النظر بمعنى االنتظار، كما في قوله تعالى       " ناظرة"و
  ].١٣:الحديد[

ـ    :االحتمال الثاني   كما  قد يجيء بمعنى االنتظار،   " إلى: " أن النظر الموصول بـ
  :في قول الشاعر

  )١(وم بدر     إلى الرحمن يأتي بالفالحـوجوه ناظرات ي
  :وقول الشاعر

  وشُعث ينظرون إلى بالل     كما نظر الظما حيا الغمام
  :وقول الشاعر

  )٢(كل الخالئق ينظرون سجاله     نظر الحجيج إلى طلوع هالل
ـ      :االحتمال الثالث  عنـى الرؤيـة    لـيس بم  " إلـى : " أن النظر الموصـول بــ

الـشره واالزورار   : وال ملزوما لها؛ التـصافه بمـا ال تتـصف بـه الرؤيـة، مثـل               
نظـرت  : "والرضى والتحير والذل والخشوع، ولتحققـه مـع انتفـاء الرؤيـة، مثـل             

 الَ وهـم  ِإلَيـك  ينظُـرون  وتَـراهم {: ، ومثـل قولـه تعـالى      "إلى الهـالل فلـم أره     
                                         

، ونسبه المحقق إلى حسان بن ثابت رضي اهللا عنه، ٢٥٤ص ورد هذا البيت في شرح األصول الخمسة )١(
  .ولكني لم أجده في ديوانه

  .٣٠٦ أورد هذا البيت عضد الدين اإليجي في كتبه المواقف ص)٢(



 

 )٣٦٣٧(

ونِصربلُه مجازا عـن الرؤيـة لـيس بـأولى مـن حملـه              ]. ١٩٨:األعراف [}يعوج
  .ناظرة إلى ثواب ربها: على حذف المضاف، أي

أن سـوق اآليـة   :  ــ بحسب ما يرى اللقاني ــ هـو وجواب االحتمال األول 
لبشارة المؤمنين وبيان أنهم في غاية الفرح والـسرور، واإلخبـار بانتظـارهم النعمـة          

افيه؛ ألن االنتظار موت أحمـر، فهـو بـالغم والقلـق       والثواب ال يالئم ذلك بل ربما ين      
اسـما  " إلى"على أن كون   . والحزن وضيق الصدر أجدر، وإن كان مع القطع بالحصول        

بمعنى النعمة لو ثبت في اللغة، فال خفاء في بعده وغرابته وإخالله بالفهم عنـد تعلـق                 
 القرن األول والثاني، بـل      النظر به، ولهذا لم يحمل اآليةَ عليه أحد من أئمة التفسير في           

  .أجمعوا على خالفه
أن كـون   :  ــ بحسب ما يرى اللقاني أيضا ــ هـو         وجواب االحتمال الثاني  

ـ   ــ سيما المسند إلى الوجوه ــ بمعنى االنتظار مما لـم      " إلى: "النظر الموصول بـ
حدقـة  يثبت عن الثقات، ولم تدل عليه األبيات الشعرية؛ لجواز أن يحمل على تقليـب ال          

  .بتأويالت ال تخفى
أن فـي   :  ــ بحسب ما يرى اللقاني أيضا ـــ هـو          وجواب االحتمال الثالث  

اعتبار حذف المضاف عدوال عن الحقيقة أو عن المجاز المشهور، إلى الحذف الـذي ال     
  .)١(يظهر فيه قرينة تعين المحذوف

  ].١٥:المطففين [}لَّمحجوبون ومِئٍذي ربِهم عن ِإنَّهم كَلَّا{:  قوله تعالى:الدليل الثاني
 أن اهللا تعالى أخبر فيها بأنـه حقَّـر شـأن الكفـار              :وجه االستدالل بهذه اآلية   

  .وخصهم بكونهم محجوبين، فكأن المؤمنين غير محجوبين، وهو معنى الرؤية
 بأن بعضهم قد يورد على هذا االستدالل بإمكان حمل اآلية           وهنا يستشعر اللقاني  

 بأن ذلـك  فيؤكد: -عن ثواب ربهم وكرامته ونحو ذلك : لى حذف المضاف، واألصل   ع
  .)٢(الحمل خالف الظاهر، وأنه ال ضرورة تدعو إليه

  ].٢٦:يونس [}وِزيادةٌ الْحسنَى َأحسنُواْ لِّلَِّذين{:  قوله تعالى:الدليل الثالث
 بالجنـة،   }الْحـسنَى {روا   أن جمهور أئمة التفسير فس     :وجه االستدالل بهذه اآلية   

وهنا ينبه اللقاني على    .  بالجنة، على ما ورد في الخبر، كما سنورده بعد قليل          }وِزيادةٌ{و
                                         

  .٢/٧٥٣عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٢/٧٥٤لقاني عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين ال:  انظر)٢(



– 

  )٣٦٣٨(

أن هذا التفسير ال ينافي ما ذكره بعض المفسرين من أن الحسنى هي الجزاء المستحق،               
  .والزيادة هي الفضل

عظمها، فكيـف يعبـر      بأن الرؤية أصل الكرامات وأ     :وهنا قد يستشكل البعض   
 هذا اإلشكال بأن التعبير بذلك للتنبيه على أنها َأجلُّ من أن            فيدفع اللقاني ! عنها بالزيادة؟ 

  .)١(تُعد في الحسنات وأجزية األعمال الصالحات
ما هي قوة   :  ــ بعد عرض هذه األدلة القرآنية ــ هو        والسؤال المطروح هنا  

  ن هذه األدلة؟الداللة المستفادة من كل واحد م
 أن جميع وجوه االستدالل بهذه اآليـات علـى          :والذي يراه اللقاني ويؤكد عليه    

إثبات وقوع رؤية اهللا تعالى ال ترقى إلى مرتبة القطع، فاإلنصاف فيها ــ وهـو فـي            
  .)٣( ــ أنها ال تُفيد القطع وال تنفي االحتمال)٢(هذا متابع للتفتازاني

  :ع الرؤية في اآلخرةدالئل السنة النبوية على وقو
  : ثالثة أحاديث دالة على وقوع رؤية اهللا تعالى في اآلخرة، وهيأورد اللقاني
فإنكم سترون ربكم كما ترون القمـر       : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم     :الحديث األول 

  .)٤ ()ليلة البدر
 ما رواه صهيب الرومي رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه           :الحديث الثاني 

إذا دخل أهل الجنة الجنةَ     : ( قال }وِزيادةٌ الْحسنَى َأحسنُواْ لِّلَِّذين{:  في قول اهللا تعالى    وسلم
ألم يبـيض وجوهنـا   : قالوا. إن لكم عند اهللا تعالى موعدا يريد أن ينجزكموه     : نادى مناد 

 شـيئا   فواهللا ما أعطاهم اهللا   : فيكشف الحجاب، قال  : وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال     
  . )٥ ()أحب إليهم من النظر إليه

إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر       : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم     :الحديث الثالث 
إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسرره، مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على اهللا من ينظر إلـى               

                                         
  .٢/٧٥٥عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  .٤/١٩٤شرح المقاصد للتفتازاني :  انظر)٢(
  .٧٥٥-٢/٧٥٤عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(
وقد رواه البخاري . ريرة رضي اهللا عنهمن حديث أبي ه) ٢٥٥٤: ( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه برقم)٤(

  .، وغيرهما)٢٩٦٨(، و)١٨٢: (، ورواه مسلم في صحيحه برقم)٧٤٣٧(و) ٦٥٧٣(و) ٨٠٦: (في صحيحه برقم
  ).١٨١: (وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه برقم). ٣١٠٥: ( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه برقم)٥(



 

 )٣٦٣٩(

 ِإلَى نَّاِضرةٌ، ِئٍذيوم وجوه{: ثم قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . وجهه غدوة وعشية  
  .)١()}نَاِظرةٌ ربها

 على أن أحاديث إثبات رؤية اهللا تعالى بلغـت مبلـغ التـواتر            وينبه اللقاني هنا  
ويؤكد أيضا أنه قد صحح أحاديث الرؤيـة أئمـة          . المعنوي، وإن كانت تفاصليها آحادا    

 الصحابة وعلمـائهم    يوثق بهم ويعول عليهم، وروى أحاديث الرؤية جمع جم عن أكابر          
ومشاهيرهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم أخذ اللقاني يسرد من روى أحاديث               
الرؤية من الصحابة واألئمة، ثم ختم كالمه بأنه ال شك في إفادة خبـر هـذا المجمـوع         

  .)٢(القطع المعنوي
  :دليل اإلجماع على وقوع الرؤية في اآلخرة

 رضي اهللا عنهم كانوا مجمعين على وقوع الرؤية          على أن الصحابة   يؤكد اللقاني 
في اآلخرة، وأن اآليات واألحاديث الواردة فيها محمولة على ظواهرها من غير تأويل،             

  .)٣(ثم ظهرت مقالة المخالفين الباطلة، وشاعت شبههم الفاسدة وتأويالتهم الكاسدة
  :رؤية اهللا في الدنيا يقظة: النوع الثاني

ين بجواز رؤية اهللا تعالى عقال، في جواز رؤية اهللا تعالى فـي             ال نزاع بين القائل   
  :الدنيا يقظة، وإنما الخالف وقع بينهم في وقوعها، وهم في ذلك على مذهبين

ونسب اللقاني هذا القول إلى الجمهور مـن        .  أنها ال تقع في الدنيا     :المذهب األول 
ي فـي المـسألة، وهـو       السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم، وهو أحد قولي األشعر        

أيضا قول أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها، وهو أيضا المشهور عن عبـد اهللا بـن                 
  .)٤(مسعود وأبي هريرة رضي اهللا عنهما

 أنها تقع في الدنيا، وقد أكرم اهللا تعالى النبي محمـدا صـلى اهللا               :المذهب الثاني 
ول عبد اهللا بن عباس رضـي  وهو ق. عليه وسلم بأن رأى ربه بعيني رأسه ليلة اإلسراء       

                                         
  . من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه) ٣٣٣٠: ( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه برقم)١(
  .٢/٧٥٥عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٥٦عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(

  .١/٦٥٤الدين اللقاني 
  .٢٤٦، الشفا للقاضي عياض ص٨٥قاالت األشعري البن فورك صمجرد م:  انظر)٤(



– 

  )٣٦٤٠(

، وهـو مـا     )٢( هذا المذهب بأنه الراجح عند أكثر العلماء       )١(اهللا عنهما، ووصف النووي   
  .اختاره اللقاني

  :دالئل المذهب األول
 ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها، وهـو مـا   أشهر ما استدلوا به   

: كئا عند عائشة، فقالت   كنت مت : أخرجه مسلم في صحيحه عن مسروق رضي عنها قال        
: ما هن؟ قالت  : قلت. يا أبا عائشة ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اهللا الفرية            

: قـال . من زعم أن محمدا صلى اهللا عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم علـى اهللا الفريـة                
: ليا أم المؤمنين أنظريني وال تعجليني، ألم يقل اهللا عز وج          : وكنت متكئا فجلست، فقلت   

}لَقَدو آهِبيِن ِبالُْأفُِق ر{و] ٢٣:التكوير [}الْملَقَدو آهلَةً رى نَزأنـا  : فقالت]. ١٣:النجم [}ُأخْر
إنما هو جبريل، لم    : (أول هذه األمة سأل عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال            

من الـسماء سـادا   أره على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا           
 تُدِركُـه  الَّ{: أولم تـسمع أن اهللا يقـول      : فقالت). عظم خلقه ما بين السماء إلى األرض      

ارصاَألب وهو ِركدي ارصاَألب وهاللَِّطيفُ و ؟ أولـم تـسمع أن اهللا       ]١٠٣:األنعام [}الْخَِبير
 رسـوالً  يرِسـلَ  َأو ِحجـابٍ  وراء ِمن َأو وحياً اِإلَّ اللَّه يكَلِّمه َأن ِلبشٍَر كَان وما{: يقول

وِحيا ِبِإذِْنِه فَيم شَاءي ِإنَّه ِليع ِكيم٣(إلى آخر الحديث] ٥١:الشورى [}ح(.  
عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه       :  بما رواه أحمد في مسنده     واستدلوا أيضا 

  .)٤ ()موا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتواواعل: (أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
  :دالئل المذهب الثاني

 على هذا المطلب ــ بحسب رأي اللقاني ــ هو حديث           واألصل في االستدالل  
فقـد  . عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، حبر األمة والمرجوع إليه في المعـضالت             

                                         
يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني الشافعي، محيي الدين النووي، عالمة بالفقه والحديث، ومن :  هو)١(

رياض : أئمة الدين الذي طبقت شهرتهم اآلفاق، رزق القبول في مصنفاته، وهي كثيرة ومتنوعة، ومن أشهرها
ومنهاج الطالبين، والمجموع، وشرح صحيح مسلم وغيرها، توفي في نوى من قرى حوران الشام الصالحين، 

  . ٨/١٤٩األعالم للزركلي : انظر. ه٦٧٦: سنة
  .٣/٥، شرح صحيح مسلم للنووي ٢٤٦الشفا للقاضي عياض ص:  انظر)٢(
حه في عدة مواضع وأخرجه البخاري أيضا في صحي). ١٧٧: ( أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه برقم)٣(

  ). ٤٨٥٥: (منها برقم
  ). ٢٢٧٦٤: ( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده برقم)٤(



 

 )٣٦٤١(

 الخلـة إلبـراهيم،     أتعجبون أن تكـون   : "روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال        
وروي أن عكرمة سـأل ابـن   . )١("والكالم لموسى، والرؤية لمحمد صلى اهللا عليه وسلم     

وكذلك روي عن أنـس     . )٢("نعم: "هل رأى محمد صلى اهللا عليه وسلم ربه؟ قال        : عباس
  .)٣("رأى محمد ربه: "بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال

وسلم رأى ربه يقظة في الدنيا، وأن        أن المصطفى صلى اهللا عليه       ويؤكد اللقاني 
أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها لم تُخبر أنها سمعت النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم                

 يكَلِّمـه  َأن ِلبشٍَر كَان وما{: لم أر ربي، وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقوله تعالى         : يقول
ياً ِإلَّا اللَّهحو اء ِمن َأوراٍب وِحج َأو ِسَليوالً رسر وِحيا ِبِإذِْنِه فَيم شَاءي ِإنَّه ِليع ِكيمح{ ،

، والصحابي  }الْخَِبير اللَِّطيفُ وهو اَألبصار يدِرك وهو اَألبصار تُدِركُه الَّ{: وقوله تعالى 
  . إذا قال قوال وخالفه غيره من الصحابة لم يكن قوله حجة باالتفاق

ت الروايات عن ابن عباس رضي اهللا عنهما في إثبات الرؤية وجـب             وإذا صح 
المصير إلى إثباتها؛ فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن، وإنما تُتلقى بالـسماع،              

: وأيضا. وال يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن واالجتهاد             
وأمـا  . ئا نفاه غيره، والمثِبت مقدم على النافي      فإن ابن عباس رضي اهللا عنهما أثبت شي       

بأن المتكلم ال يدخل فـي  : فيجاب عنه) واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا  : (حديث
  .)٤(عموم كالمه

 هل وقعت رؤية اهللا يقظة في الدنيا لغير النبي صلى           :والسؤال المطروح هنا هو   
  اهللا عليه وسلم من األولياء؟

 بشكل قاطع أن رؤية اهللا تعالى يقظة في الدنيا لم تقـع لغيـره               ويؤكد اللقاني هنا  
صلى اهللا عليه وسلم ــ على خالف فيها له وفي وقوعهـا لموسـى عليـه الـسالم                  
واألصح أن موسى لم يره ــ فمن ادعاها من آحاد الناس غيرهما في الدنيا يقظة فهـو      

لموا أن أحـدكم ال يـرى    واع: (ضال بإطباق المشايخ، وفي كفره قوالن؛ إذ في الحديث        

                                         
  . ١/٤٧٩ أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )١(
  . ١/٤٨١، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )٣٢٧٩: ( أخرجه الترمذي في سننه برقم)٢(
  . ١/٤٨٧ أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )٣(
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٦٠عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٤(

  .١/٦٥٥الدين اللقاني 



– 

  )٣٦٤٢(

، وهو قاطع للنزاع، فالرؤية لغير األنبياء فـي الـدنيا وإن جـازت       )١ ()ربه حتى يموت  
  .)٢(عقال فقد امتنعت سمعا

  :رؤية اهللا تعالى في الدنيا مناما: النوع الثالث
 أن معظم المثبتين للرؤيا في الدنيا على جواز رؤية اهللا تعالى فـي              يقرر اللقاني 

أن العلماء اتفقوا على رؤية     : )٣(ير كيفية وجهة، بل نقل عن القاضي عياض       المنام من غ  
اهللا تعالى في المنام وصحتها، وإن رآه اإلنسان على صفة ال تليق بجالل اهللا تعالى مـن       
صفات األجسام؛ ألن ذلك المرئي غير ذات اهللا تعالى؛ إذ ال يجوز عليه سبحانه التجسم               

  .وال اختالف األحوال
، حيث يقرر أن من ادعى رؤيـة        )٤( أيضا كالما محققا عن القرافي     لقانيوينقل ال 

اهللا في المنام إن كان من أهل هذا المقام من األولياء فيقبل منه، وإن كان من ادعاه ليس                  
  .من أهل هذا المقام كالعاصي والمقصر فإنا نكذبه

وأما رؤيتـه   وهذا كله إذا رآه على ما يليق بجالله وكماله كما يرى في اآلخرة،              
تعالى على ما يستحيل، كرؤيته تعالى في صورة رجل يتقاضى من الرائـي أمـرا، أو                

أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدني، فهو أيضا جـائز،       : يأمره بأمر أو ينهاه عن شر، ويقول له       
وتكون رؤيا تأويل، فتدل على ما كان أو سيكون كغيرها مـن الـرؤى، فيـسأل عـن                  

  .تعبيرها
لم الرائي أن المرئي أمر وارد من اهللا تعالى وخلق من خلقـه يـدل          ويجب أن يع  

  .)٥(على أمر من األمور، وإطالق اسم اهللا على ذلك المرئي مجاز

                                         
  . تقدم تخريجه)١(
ي ، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقان٢/٧٦٢عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
١/٦٥٨.  
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي األندلسي ثم السبتي المالكي، من كبار علماء المغرب، وممن :  هو)٣(

وفيات األعيان البن : انظر. ه٥٤٤: الشفا في حقوق المصطفى، توفي بسبتة سنة: سارت بتصانيفه الركبان، من أشهر تصانيفه
  . ٢٠/٢١٢بي ، سير أعالم النبالء للذه٣/٤٨٣خلكان 

ه، ونشأ بها وأخذ عن ٦٢٦: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، شهاب الدين، ولد في مصر سنة:  هو)٤(
كان إماما محققا في علوم متعددة، خاصة الفقه . عز الدين بن عبد السالم وأبو عمرو بن الحاجب: كبار علمائها، ومن أجلهم

: توفي رحمه اهللا تعالى سنة. وله مؤلفات كثيرة متميزة.  إليه رياسة الفقه المالكي في عصرهواألصول وعلم الكالم، وانتهت
  .٦/٢٣٣، الوافي بالوفيات للصفدي ٦٦الديباج المذهب البن فرحون ص: انظر في ترجمته. ه٦٨٤

 التوحيد لبرهان الدين اللقاني ، هداية المريد لجوهرة٢/٧٦٤عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٥(
١/٦٥٩.  



 

 )٣٦٤٣(

  المبحث الرابع
  أحكام رؤية اهللا تعالى

المقصود من هذا المبحث بيان األحكام الجزئية المتعلقة بالرؤية مطلقا أو المتعلقة            
 متناثرة في كالم اللقاني، وقد ُأوردها بـشكل جـازم، وقـد             ببعض أنواع الرؤية، وهي   

  .ُأوردها على شكل سؤال، بحسب طبيعة كل حكم ومسألة
  :رؤية اهللا تعالى يقظةً مغايرةٌ لرؤية الشاهد: الحكم األول

وهذا الحكم خاص برؤية اهللا تعالى يقظة، سواء في الدنيا أم في اآلخـرة، وقـد                
  .قدمنا ما يشير إلى هذا الحكم

 أن رؤية اهللا تعالى مغايرة لرؤيتنا في الشاهد؛ وذلك ألن رؤيتنا فـي              :وخالصته
مقابلـة وجهـة   : الشاهد تقتضي تكيف المرئي بكيفيات مستحيلة على اهللا تعـالى، مـن         

مخصوصة ومسافة وإحاطة به، فرؤية اهللا تعالى هو انكشاف تام بالبـصر خـال عـن              
  .)١(جسام واألعراضالشرائط والكيفيات المعتبرة في رؤية األ

  : فهي على قسمينوأما رؤية اهللا مناما
 أن تكون رؤيته تعالى على ما يليق بجالله وكماله وكما يرى فـي              :القسم األول 

  .اآلخرة، وهذا أمر جائز، وهي رؤية حقيقية لكنها قلبية وليست بصرية
ـ        :القسم الثاني  ورة  أن تكون رؤيته تعالى على ما يستحيل، كرؤيته تعالى في ص

أنـا اهللا ال  : رجل يتقاضى من الرائي أمرا، أو يأمره بأمر أو ينهاه عن شر، ويقول لـه             
، فتدل على ما كان أو سـيكون        وتكون رؤيا تأويل  إله إال أنا فاعبدني، فهو أيضا جائز،        
  .)٢(كغيرها من الرؤى، فيسأل عن تعبيرها

مـشاهدة البـصرية     على أن الرؤية المنامية ليست من قبيل ال        وينبه اللقاني هنا  
الحقيقية، ولذا فالبحث عنها هنا بحث استطرادي؛ لكونها نـوع مـشاهدة بالقلـب دون               

  .)٣(العين

                                         
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٣٣عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(

  .١/٦٣٧الدين اللقاني 
  .٢/٧٦٤عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(
  .٢/٧٦٩وهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني عمدة المريد شرح ج:  انظر)٣(



– 

  )٣٦٤٤(

  هل رؤية اهللا تعالى يقظة مشروطة بأن تكون بالعين؟: الحكم الثاني
المشهور بين أهل السنة في عباراتهم واستدالالتهم أن المؤمنين يرون اهللا تعـالى             

  .همبأعين: بأبصارهم، أي
، وكان من ضـمن الـنص       )١( بعد نقله نصا في الرؤية للقرطبي      غير أن اللقاني  

. بكل جزء من أجـزاء أبـدانهم نـاظرين   : ، بين أن مراده"وبكل جارحة ناظرين  : "قوله
وقد تفحصت عن ما يوافق ما قاله، حتى وقفت عليـه لـشيخ             : "وهنا يعلق اللقاني بقوله   

أن رؤية  : ، حيث نقل فيه عن بعضهم     )٢(د الكشفية مشايخنا سيدي عبد الوهاب في القواع     
أنها تكون بجميع أجزاء    : العبد ربه في الجنة تكون بجميع األجزاء البدنية، وعن بعضهم         

يراه المـؤمنين   : "الوجه، ورجح األوَل بعضهم واختاره هو فيها، وعليه فقول المتكلمين         
  .)٣(" لما هو مألوفاقتصار على ما هو آلة الرؤية عادة وبيان" بأبصارهم

 أن اللقاني ال يرى أن رؤية اهللا تعالى مشروطة بـالعين،  يتبين لنا من هذا النص 
وأن ما يفهم من عبارات المتكلمين من اشتراطها إنما هو جري على العادة فـي وقـوع       

  .الرؤية، وأنها ال تكون في العادة إال بالعين
 دليل، ولم يورد دلـيال علـى     من عدم اشتراط العين يحتاج إلى      غير أن ما ذكره   

  .ذلك
  من يرى اهللا في اآلخرة؟: الحكم الثالث
 أن من يرى اهللا تعالى في اآلخرة هو كل من مات محكوما باتصافه              يؤكد اللقاني 

باإليمان والتصديق الشرعي، وأن هذا الحكم مجمع عليه في الجملة، وإن كان في بعض              
  .جزئياته اختالف

  :بحسب ما يرى اللقاني ــ خمسة أصناف ــ والذي وقع فيه الخالف

                                         
محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري األندلسي، أبو عبد اهللا القرطبي، من كبار المفسرين والمحدثين، :  هو)١(

: انظر. ه٦٧١: من أشهر تصانيفه تفسيره المسمى بجامع أحكام القرآن، توفي بمنية الخطيب في مصر سنة
  .٥/٣٢٢األعالم للزركلي 

  .٢٣٠القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات اإللهية لعبد الوهاب الشعراني ص:  انظر)٢(
  .٢/٧٤٦عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٣(



 

 )٣٦٤٥(

 إلى أن المالئكة ال     )١( المالئكة، فقد ذهب عز الدين بن عبد السالم        :الصنف األول 
 يـدِرك  وهـو  اَألبـصار  تُدِركُـه  الَّ{: ترى اهللا تعالى في اآلخرة؛ مستدال بقوله تعالى        

ارصاَألب وهاللَِّطيفُ و منه المؤمنون، فيبقى على        ]١٠٣:األنعام [}الْخَِبير فإنه عام خُص ،
  .)٢(عمومه

 ــ بحسب رأي اللقاني ــ أن المالئكة يرون اهللا تعـالى فـي            والحق في هذا  
، )٥( والبلقينـي )٤( وابن القيم)٣(اآلخرة، كما نص عليه األشعري، وتابعه على ذلك البيهقي       

  .وهو األرجح بال شك
أنهم ال يرون اهللا في اآلخرة مبنـي علـى       مؤمنو الجن، والقول ب    :الصنف الثاني 

 والبلقينـي   )٦(القول بعدم رؤية المالئكة هللا تعالى في اآلخرة؛ وذلك أن بدر الدين الشبلي            
الجـن أولـى بـالمنع      : بعد أن حكيا رأي ابن عبد السالم في عدم رؤية المالئكة، قالوا           

 يتوقف فـي األولويـة؛ ألن   منهم، إال أن البلقيني تردد في هذا الحكم؛ معلال ذلك بأنه قد      
  .اإليمان في العرف يشمل مؤمني الثقلين

 يختم نقل هذا الخـالف بالتنـصيص علـى أن جـالل الـدين               على أن اللقاني  
 جزم بأن الجن تحصل لهم الرؤية في الموقف مـع سـائر الخلـق قطعـا،        )٧(السيوطي

مـا أنهـم   وتحصل لهم في الجنة في وقت ما من غير قطع بذلك، ولكـن باحتمـال، وأ           
  .يساوون اإلنس في الرؤية في كل جمعة الظاهر خالفه

                                         
اء القرن  هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي، الملقب بسلطان العلماء، من كبار علم)١(

األعالم : انظر. ه٦٦٠: القواعد الكبرى، توفي بالقاهرة سنة: السابع في العلوم الشرعية، له مصنفات كثيرة، من أشهرها
  .٤/٢١للزركلي 

  .١١٦القواعد الصغرى للعز بن عبد السالم ص:  انظر)٢(
ر فقهاء الشافعية، له مصنفات كثيرة، من أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي، من أئمة الحديث والسنة وكبا:  هو)٣(

  .١/١١٦األعالم للزركلي : انظر. ه٤٥٨:السنن الكبرى، ودالئل النبوة واألسماء والصفات، توفي في نيسابور سنة: أشهرها
ن محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، من كبار العلماء، ومن أشهر تالميذ اب:  هو)٤(

  .٦/٥٦األعالم للزركلي : انظر. ه٧٥١: توفي في دمشق سنة. زاد المعاد: تيمية، له مصنفات كثيرة، من أشهرها
: عمر بن رسالن بن نصير الكناني الشافعي، سراج الدين البلقيني، من كبار محدثي القرن السابع، وله مصنفات منها:  هو)٥(

  .٥/٤٦األعالم للزركلي : انظر. ه٨٠٥: ةالتدريب ومحاسن االصطالح، توفي في القاهرة سن
آكام المرجان في : محمد بن عبد اهللا الدمشقي الحنفي، بدر الدين الشبلي، فاضل متفنن في العلوم، من أشهر كتبه:  هو)٦(

  .٦/٢٣٤األعالم للزركلي : انظر. ه٧٦٩: أحكام الجان، توفي في طرابلس الشام سنة
: حمد الخضيري الشافعي، جالل الدين السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحوعبد الرحمن بن أبي بكر بن م:  هو)٧(
  .٣/٣٠١األعالم للزركلي : انظر. ه٩١١: مصنف، توفي في القاهرة سنة) ٦٠٠(



– 

  )٣٦٤٦(

  .، وإليه يميل اللقانيولعل ما ذكره السيوطي هو األوجه
 النساء من هذه األمة، وينقل اللقاني في حكـم رؤيـة النـساء هللا    :الصنف الثالث 

  :تعالى في اآلخرة ثالثة مذاهب
ي الخيام، ولعـدم تـصريح       أنهن ال يرين اهللا تعالى؛ لقصرهن ف       :المذهب األول 

  .األحاديث برؤيتهن
  . أنهن يرينه؛ أخذا من عمومات النصوص الواردة في الرؤية:المذهب الثاني
 أنهن يرينه في األعياد والجمع، فإنه يتجلى فيهـا تجليـا عامـا،     :المذهب الثالث 

وهذا القول جزم به السيوطي، كمـا نقـل ذلـك    . فيرينه في مثل هذه الحال دون غيرها   
أن النساء يرينه في األعيـاد ال فـي         : اللقاني، ولكنه نقل عن السيوطي في موضع آخر       

  .)١(الجمع
، إال أنـه ذكـر أن تخـصيص    هكذا أورد اللقاني هذه المذاهب من غير ترجيح  

وال شـك أن المـذهب األول غيـر         . النساء بوقت معين للرؤية يحتاج إلى دليل خاص       
  .ني والثالثصحيح، ويبقى التردد بين المذهب الثا

 مؤمنو األمم السابقة، ويذكر اللقاني أن فيهم قولين، واألظهر هو           :الصنف الرابع 
  .مساواتهم لهذه األمة في الرؤية

 الكفار والمنافقون، وأما الكفار فال شك أنهـم ال يرونـه فـي              :الصنف الخامس 
بعـد ذلـك   أنهمي يرونه ثم يحجبون عنـه      : األول: اآلخرة، وأما المنافقون ففيه مذهبان    

أنهم ال يرونه كما ال يراه باقي الكفار، والمـذهب الثـاني     : فيكون عليهم حسرة، والثاني   
  .)٢(ــ بحسب رأي اللقاني ــ هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة

  :محل رؤية اهللا تعالى في اآلخرة هو الجنة: الحكم الرابع
  . مما أجمعت عليه األمة أن محل الرؤية هو الجنة بال خالف، وهو يقرر اللقاني

وهل لرؤية اهللا تعالى في اآلخرة محل آخر غير الجنة؟ يورد اللقاني فـي هـذه                
  :المسألة قوالن

                                         
  .٢/٧٤٤عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
، هداية المريد لجوهرة التوحيد لبرهان ٢/٧٤٣ين اللقاني عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الد:  انظر)٢(

  .١/٦٤٨الدين اللقاني 



 

 )٣٦٤٧(

 أن المؤمنين سيرون اهللا تعالى في عرصات يـوم القيامـة أيـضا،       :القول األول 
  .وهي حاصلة لكل أحد؛ وقد ورد في إثباتها نصوص من السنة النبوية

 ال نص في أن المؤمنين سيرون اهللا تعالى في الموقف، وألفاظ             أنه :القول الثاني 
  .السنة فيها محتملة

وجزم بالقول األول السيوطي، ووافقه اللقاني، ووصفه بأنه الحق؛ المتالء الـسنة      
  .)١(ال نص فيها: به، فال عبرة بقول من قال

  ما وقت رؤية اهللا تعالى في اآلخرة؟: الحكم الخامس
ل يوم كان للمسلمين عيدا في الدنيا فإنه عيد لهم فـي الجنـة،               أن ك  يبين اللقاني 

ويرونه أيضا يوم الجمعة، ويسمى يوم      . يجتمعون فيه على زيارة ربهم، ويتجلى لهم فيه       
ويشهد لهذا ما أخرجه الـدارقطني عـن        . وهذا حال عوام أهل الجنة    . المزيد في الجنة  

إذا كان يوم القيامة رأى     : (ليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع     : أنس رضي اهللا عنه قال    
المؤمنون ربهم عز وجل، فأحدثهم عهدا بالنظر إليه كل جمعة، ويراه المؤمنـات يـوم               

  .)٢ ()الفطر ويوم النحر
وأما خواص المؤمنين فيرون اهللا تعالى كلَّ يوم بكرة وعشيا، ويدل علـى ذلـك               

ظـر إلـى وجهـه غـدوة        وأكرمهم على اهللا مـن ين     : (قول النبي صلى اهللا عليه وسلم     
  .)٤)(٣()وعشية

تفاوت رؤية المؤمنين هللا تعالى في الجنـة بحـسب تفـاوت            : الحكم السادس 
  :مقاماتهم

 أن اختالف أحوال أهل الجنة وتفاوت مقاماتهم فـي الرؤيـة هـو              يؤكد اللقاني 
  .الصحيح الموافق ألقوال سادات أهل السنة

                                         
  .٢/٧٤٢عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)١(
  ).٥٦: (رؤية اهللا برقم:  أخرجه الدارقطني في كتاب)٢(
  ).٢٥٥٣: ( أخرجه الترمذي في سننه من رواية ابن عمر رضي اهللا عنه برقم)٣(
  .٢/٧٤٤عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٤(



– 

  )٣٦٤٨(

بق تقريره من إثبات التفـاوت،       على أن القرطبي يخالف ما س      وينبه اللقاني هنا  
أن المؤمنين يرون اهللا تعالى في الموقف، ثم يحجبون إلـى أن           : وحاصل مذهبه في ذلك   

ال يبقى في النار ممن يدخل الجنة أحد، فيؤذن لهم فيرونه في الجنة، ثم ال يحجبون بعد                 
  .)١(ذلك أصال

 ممن تقدم عليـه،  ويؤكد اللقاني على أنه ال يعلم أحدا ممن تأخر عن القرطبي وال   
  .)٢(وافقه على تعميم دوام المشاهدة بعد أول رؤية بالجنة

  .هذا وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

                                         
  .٥٧٦التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة للقرطبي ص:  انظر)١(
  .٢/٧٤٥عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني :  انظر)٢(



 

 )٣٦٤٩(

  خاتمة البحث
  :أهم نتائج البحث

                 رى، وأن المؤمنين في الجنـة يرونـهيؤكد اللقاني أن اهللا سبحانه يجوز عقال أن ي
  .كانبأبصارهم، منزها عن المقابلة والجهة والم

             عقلـي  : يسلك اللقاني في سبيل إثبات جواز رؤية اهللا تعالى عقال مـسلكين اثنـين
 .وسمعي، وهو موافق في هذا لطريقة جماهير أهل السنة

             يرى اللقاني أن االعتماد على المسلك العقلي في إثبات جواز رؤية اهللا عقـال هـو
 .هو المسلك النقليأمر من الصعوبة بمكان، ولذا فالمعتمد في إثبات هذا المطلب 

          هي العمـدة فـي     ] ١٤٣:األعراف[ يؤكد اللقاني أن آية سؤال موسى ربه الرؤية
االستدالل على جواز رؤية اهللا تعالى، وقد أورد اللقاني أربعة أوجه من االستدالل              

  .بهذه اآلية على مطلب جواز رؤية اهللا تعالى
        اهللا تعـالى بـدالئل عقليـة      تمسك المعتزلة ومن وافقهم من القائلين باستحالة رؤية 

 .ونقلية تثبت مطلوبهم، وقد أورد اللقاني دالئلهم وناقشها وأجاب عنها
        شبهة المقابلة، وشـبهة الـشعاع      : يبين اللقاني أن أقوى شبه المعتزلة العقلية ثالثة

 .واالنطباع، وشبهة الموانع
            أنواع تتنوع الرؤية ــ بحسب مكان الرؤية وبحسب حال الرائي ــ إلى ثالثة  :

رؤية اهللا تعالى في اآلخرة، ورؤية اهللا تعالى في الدنيا يقظة، ورؤية اهللا تعالى فـي   
  .الدنيا مناما

           ينبه اللقاني علـى أن إثبـات وقـوع رؤيـة اهللا تعـالى ال يمكـن أن يكـون إال
باألدلة السمعية، وأن غاية ما تـدل عليـه األدلـة العقليـة هـو جـواز وقـوع                   

: دلة الـسمعية المـوردة فـي هـذا المقـام ثالثـة أدلـة              الرؤية ال وقوعها، واأل   
 .القرآن والسنة واإلجماع

     يرى اللقاني أن جميع وجوه االستدالل باآليات القرآنية على إثبات وقوع رؤيـة اهللا
تعالى ال ترقى إلى مرتبة القطع، فاإلنصاف فيها أنها ال تُفيـد القطـع وال تنفـي                 

 .االحتمال
  ديث إثبات رؤية اهللا تعالى بلغت مبلغ التـواتر المعنـوي،           على أن أحا   ينبه اللقاني

ويؤكد أيضا أنه قد صحح أحاديث الرؤية أئمـة يوثـق           . وإن كانت تفاصليها آحادا   



– 

  )٣٦٥٠(

بهم ويعول عليهم، وروى أحاديث الرؤية جمع جم عن أكابر الصحابة وعلمـائهم             
 .ومشاهيرهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ال نزاع بين القائلين بجواز رؤية اهللا تعالى عقال، في جواز رؤيـة       يرى اللقاني أنه 
اهللا تعالى في الدنيا يقظة، وإنما الخالف وقع بينهم في وقوعها، وهم في ذلك علـى      
مذهبين، والراجح منهما أنها تقع في الدنيا، وقد أكرم اهللا تعالى النبي محمدا صـلى    

 .يلة اإلسراءاهللا عليه وسلم بأن رأى ربه بعيني رأسه ل
         يؤكد اللقاني بشكل قاطع أن رؤية اهللا تعالى يقظة في الدنيا لم تقع لغيره صـلى اهللا

عليه وسلم، فمن ادعاها من آحاد الناس غيرهما في الدنيا يقظة فهو ضال بإطبـاق               
 .المشايخ

                  يقرر اللقاني أن معظم المثبتين للرؤيا في الدنيا على جواز رؤية اهللا تعـالى فـي
من غير كيفية وجهة، وإن رآه اإلنسان على صفة ال تليق بجالل اهللا تعـالى               المنام  

من صفات األجسام؛ ألن ذلك المرئي غير ذات اهللا تعـالى؛ إذ ال يجـوز عليـه                  
 .سبحانه التجسم وال اختالف األحوال

                 يرى اللقاني أنه ال يشترط في رؤية اهللا تعالى أن تكون مشروطة بالعين، وأن مـا
ات المتكلمين من اشتراطها إنما هو جري على العـادة فـي وقـوع            يفهم من عبار  

  .الرؤية، وأنها ال تكون في العادة إال بالعين
                 يؤكد اللقاني أن من يرى اهللا تعالى في اآلخرة هو كل من مات محكوما باتـصافه

باإليمان والتصديق الشرعي، وأن هذا الحكم مجمع عليه في الجملة، وإن كان فـي         
 .اختالفبعض جزئياته 

                   ،يبين اللقاني أن كل يوم كان للمسلمين عيدا في الدنيا فإنه عيد لهـم فـي الجنـة
ويرونـه أيـضا يـوم الجمعـة،     . يجتمعون فيه على زيارة ربهم، ويتجلى لهم فيه     

 وأما خواص المـؤمنين     .ويسمى يوم المزيد في الجنة، وهذا حال عوام أهل الجنة         
  .افيرون اهللا تعالى كلَّ يوم بكرة وعشي



 

 )٣٦٥١(

  قائمة المصادر والمراجع
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         يوسف عبد الـرازق،    : إشارات المرام من عبارات اإلمام، لكمال الدين البياضي، تحقيق
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– 

  )٣٦٥٢(
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 )٣٦٥٣(
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– 

  )٣٦٥٤(

  



 

 )٣٦٥٥(

  
  
  

  
 

  
  :تعريف الكرامة 

شرف : أصل صحيح ، له بابان ؛ أحدهما : الكاف والراء والميم : (      الكرامة لغة 
  )١(  )في خلق من األخالقه شرف الشيء في نفسه، أو

  ،)٢()وجل على أيدي أوليائه أمر خارق للعادة يظهره اهللا عز(هي :    أما اصطالحاً   
  :ت عقيدة أهل السنة في الكراما

ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن  : (األولياء      قال اإلمام الطحاوي عن 
  . )٣() الثقات من رواياتهم

 األولياءالتصديق بكرامات : ومن أصول أهـل السنة والجماعة : ( وقال ابن تيمية 
ع وما يجري اهللا على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات ، وأنوا

القدرة والتأثيرات ، كالمأثور عن سالف األمم في سورة الكهف وغيرها ، وعن صدر 
هذه األمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون األمة ، وهي موجودة فيها إلى يوم 

  )٤(  ) القيامة
  :ثبات أهل السنة للكرامة إاألدلة على

   : وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على وقوع الكرامة فمن ذلك
َأم حِسبتَ َأن َأصحاب [  ما ذكره اهللا عز وجل  في قصة أصحاب الكهف  قال تعالى- ١

ِإذْ َأوى الِْفتْيةُ ِإلَى الْكَهِف فَقَالُوا ربنَا آِتنَا ِمن لَّدنك . الْكَهِف والرِقيِم كَانُوا ِمن آياِتنَا عجبا 

                                         
 )٦/١٤١(معجم مقاييس اللغة:ينظر) ١(

 )١٤ص(لأللكائي ،ألحمد سعد حمدان) كرامات أولياء اهللا(تحقق  مقدمة:ينظر) ٢(

  ).٢/٧٤٥: ( شرح الطحاوية :ينظر) ٣(

 )٣/١٥٦( الفتاوى :ينظر) ٤(

 
 

 
  



– 

  )٣٦٥٦(

َأم ْئ لَنَا ِمنيهةً ومحا رشَدِرنَا ر .ددع ِف ِسِنينِفي الْكَه لَى آذَاِنِهمنَا عبراآليات ... ]فَض
  ]١٠- ٩:الكهف[
٢ - دجو ابرا الِْمحكَِريا زهلَيخََل عا دوما ذكره اهللا في قصة مريم عليها السالم كُلَّم 

تْ هو ِمن ِعنِد اللَِّه إن اللَّه يرزقُ من يشَاء ِبغَيِر ِعندها ِرزقاً قَاَل يا مريم َأنَّى لَِك هذَا قَالَ
  ]آل عمران- ٣٧[ِحساٍب 

 ما وقع لمريم عليها السالم من هزها لجذع النخل وتساقط الرطب عليها كما قال - ٣
ي واشْرِبي وقَري وهزي ِإلَيِك ِبِجذِْع النَّخْلَِة تُساِقطْ علَيِك رطَباً جِنياً فَكُِل{: تعالى 

  ]٢٥:مريم[}عيناً
قَاَل الَِّذي ِعنْده ِعلْم { وما وقع للذي عنده علم من الكتاب حيث قال كما حكى اهللا عنه- ٤

ن فَضِل ِمن الِْكتَاِب َأنَا آِتيك ِبِه قَبَل َأن يرتَد ِإلَيك طَرفُك فَلَما رآه مستَِقرا ِعنْده قَاَل هذَا ِم
 ي غَِنيبر فَِإن كَفَر نمِلنَفِْسِه و شْكُرا يفَِإنَّم شَكَر نمو َأكْفُر َأم ِني َأَأشْكُرلُوبي ِليبر            

 ٤٠:النمل[}كَِريم[   
  :ومن السنة

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط :  عن أسيد بن حضير قال  - ١
نده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ ع

فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع 
                رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى اهللا عليه و سلم فقال 

قال فأشفقت يا رسول اهللا أن تطأ يحيى )) قرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير ا(( 
وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة 

               قال ال قال )) . وتدري ما ذاك (( فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى ال أراها قال 
  )١())ينظر الناس إليها ال تتوارى منهمألصبحت تلك المالئكة دنت لصوتك ولو قرأت ((
أن رجلين خرجا من عند النبي صلى اهللا عليه و سلم في : عن أنس رضي اهللا عنه - ٢

   )٢(ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما

                                         
 )١٨٩٥(ه مسلم،رقموروا) ٤٧٣٠(رواه البخاري،رقم)  ١(

 )٨٣٠٥(رواه البخاري،رقم)  ٢(



 

 )٣٦٥٧(

يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة (( أن خبيبا كان :  حديث أبي هريرة  - ٣
  )١())وإنه لموثق في الحديد

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال - ٤
انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت (( يقول 

صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعو 
هللا بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت ال أغبق ا

قبلهما أهال وال ماال فناء بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما 
غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال فلبثت والقدح على يدي 

 برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك أنتظر استيقاظهما حتى
ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا ال يستطيعون 
الخروج قال النبي صلى اهللا عليه و سلم وقال اآلخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب 

 سنة من السنين فجاءتني تها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بهادالناس إلي فأر
فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت 
عليها قالت ال أحل لك أن تفض الخاتم إال بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت 
عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ابتغاء 

عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم ال يستطيعون الخروج منها وجهك فافرج 
قال النبي صلى اهللا عليه و سلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم 
أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال 

ه كل ما ترى من أجرك من اإلبل فجاءني بعد حين فقال يا عبد اهللا أد إلي أجري فقلت ل
والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد اهللا ال تستهزئ بي فقلت إني ال أستهزئ بك فأخذه 
كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 

  )٢()) نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون 

                                         
 )٣٠٤٥(رواه البخاري،رقم)  ١(

 )٧١٢٧(،ومسلم،ؤقم) ٢٢٧٢(رواه البخاري، رقم)  ٢(



– 

  )٣٦٥٨(

  :)١(ضوابط قبول الكرامة  
أن ال تشتمل الكرامة على ترك شيء من الواجبات ، أو فعل شيء من :       أوالً 

  .)٢(المحرمات ، أو التزام شيء من العبادات لم يرد فيه نص شرعي  
قد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا : ( رحمه اهللا -      قال ابن الجوزي 

 أمر القوم ؛ والحق اليحتاج لتشييد -مهم  بزع- ليشيدوا األولياء كراماتحكايات في 
 اشترط عليه أن األولياءثم ساق قصة تُروى عن سهل بن عبد اهللا فيها أن أحد ) بباطل 

يرمي ما معه من الزاد حتى يعطيه نور الوالية فتكون له خوارق العادات ، ففعل ، إلى 
ويدل على أنها  : (ثم علَّق ابن الجوزي بقوله! فغشيني نور الوالية : أن قال سهل 

 ال يخالفون الشرع ، والشرع األولياء؛ ألن ) اطَِّرح ما معك: (حكاية موضوعة قولهم 
  )٣() نهى عن إضاعة المال

أال تشتتمل على ما عِلم في الشريعة عدم وقوعه ، كدعوى لقيا النبي صلى :       ثانياً 
: أو ملك أو صالح يقول له اهللا عليه وسلم يقظة ، وكأن يرى شخصاً على صورة نبي 

  .قد أبحت لك الحرام ، وأحللت لك الحالل ، أو أسقطت عنك التكاليف 
مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطالنها في نفسها ، وذلك : (      قال الشاطبي 

كما . أنها قد تكون في ظواهرها كالكرامات ، وليس كذلك ؛ بل من أعمال الشيطان 
در الجيالني أنه عطش عطشاً شديداً ، فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت يحكى عن عبد القا

أنا ربك ،وقد أحللت لك ! يا فالن : (عليه شبه الرذاذ حتى شرب ، ثم نودي من سحابة 
ِبم عرفت أنه : وقيل له . فاضمحلت السحابة ) . اذهب يا لعين: (فقال له ) المحرمات

هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع ) . محرمات قد أحللت لك ال: (بقوله : إبليس ؟ قال 
   .)٤() حكَماً فيه لما عرف أنها شيطانية

 فإن أكمل الكرامات -  عز وجل -أال يستعين بالكرامة على معصية اهللا :       ثالثاً 
لم يكن (  أما الكرامة والكشف والتأثير إن - عز وجل -ما كان معيناً على طاعة اهللا 

ع على سيئات العباد ، وركوب السباع لغير حاجة ، واالجتماع بالجن فيه فائدة كاالطّال

                                         
  .٢٨٥ تلبيس إبليس ، ص:ينظر) ١(

  .٢٨٥ تلبيس إبليس ، ص:ينظر) ٢(

  .٢٨٥ تلبيس إبليس ، ص:ينظر) ٣(

  ).٢٧٦-٢٧٥(/ الموافقات :ينظر) ٤(



 

 )٣٦٥٩(

ال منفعة فيه ال في  لغير فائدة ، والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسر فهذا
  .)١() الدنيا وال في اآلخرة ، وهو بمنزلة العبث واللعب 

  :)٢(الفرق بين الكرامة والمعجزة  
  .تقع للنبي مقترنة بدعوى النبوة  أن المعجزة :       األول 
أن المعجزات من الدالئل على صدق النبي وتأييد اهللا له ، وتأتي لحاجة :       الثاني 

الخلق وهدايتهم ، وتحصل لألنبياء وهم عالمون بوقوعها ، كما يجب عليهم إظهارها ، 
  .خاصة إذا توقف إيمان الناس عليها 

  :ت المخالفون ألهل السنة في الكراما
  .متوسعون في إثبات الكرامة، ومنكرون لوقوع ما سوى المعجزات: طائفتان      وهم 

وبعـض األشـاعرة     ،الفالسفة، والمعتزلـة، ومـن تـأثر بهـم        : فهم:  فأما المنكرون 
  كاإلسفراييني

  .الصوفية والرافضة :فهم وأما المتوسعون 
  :نيمذهب المنكر:أوالً

   ثالثة مذاهب المعتزلة في مسألة كرامات األولياء
عيا يرى عدم جواز يوهو قول جمهورهم واكثرهم وباألخص من ليس منهم ش: األول

  ذلك شرعا وعقال
قول ابي الحسين البصري ومختار المعتزلي ومعتزلة الشيعة قاطبة لكونها من : الثاني

  لوازم اإلمامة عندهم إمامية وزيدية
  . ال شرعاقول أبي بكر ابن اإلخشاد وهو جوازها عقال: الثالث

 نفس أدلة أهل السنة ، وأما أدلة المانعين فهي التي بتين هيثلة المفأدلتهم أما أو
تناولها بالعرض والنقض باختصار وليس هناك شيء يجعل ابن اإلخشاد يخالف أدلة أس

لذلك سأجعله معهم في النقض ولتعذر الوقوف على أدلته لكن بالنسبة . المنكرين
اوز أدلة أهل السنة وبالنسبة للمنع الشرعي فلن يجاوز أدلة للتجويز العقلي فلن يج

  المعتزلة

                                         
 )١١/٣٢٨(جموع الفتاوى  م:ينظر) ١(

  ).٤ص (  النبوات :ينظر) ٢(



– 

  )٣٦٦٠(

  :دلة المانعين من المعتزلة والجواب عنهاأ
تجويز الكرامة يفضي إلى السفسطة ألنه يقتضي تجويز انقالب : قالوا - ١

الجبل ذهبا ابريزا أو البحر دما عبيطا وانقالب أواني يتركها اإلنسان في 
  )١( مدققينبيته إلى أئمة فضالء

  :الجواب عنها
  والجواب عن هذه الشبهة من وجوه

  )٢(أنا ال نسلم بلوغ الكرامة هذا المبلغ : أحدها
أنه لو جاز اعتبار انقالب األعيان سفسطة بالنسبة لكرامات األولياء فهو كذلك : الثاني

بقطع النظر عن جواز . يكون في معجزات األنبياء فهذه الشبهة ساقطة على كل حال
  )٣(هور انقالب األعيان على يد األولياء أم عدم جوازه ظ

وجواز تغيرها بسبب دعوى ،ان التجويزات العقلية ال تقدح في العلوم العادية : الثالث
  .)٤(اطراد أمر الكرامة تجويز عقلي فال يقدح فيها

  )٥(ت النبوةشتبهت بالمعجزة وال تبقى للمعجزة داللة على ثبوقالوا لو جازت الكرامة ال
  )٦(والجواب يكون بمنع االشتباه وبيان الفرق

مما ال شك فيه ان المعجزة مشابهة للكرامة من حيث عدم خضوعها لقانون األسباب 
  وأنها فعل محض من اهللا تعالى ليس للعبد فيه أي سبب

  :وأنه قد يجري على يد الرجل الصالح مثل ما جرى على يد النبي 
بة للتحدي ودعوى النبوة فيؤخذ مصاحبتها للتحدي ولكن الفرق ان المعجز تكون مصاح

ودعوة النبو ة تؤخذ من . من تسميتها بالمعجزة ،ألنها معجزة لغير النبي ان ياتي بمثلها
  واقع األنبياء

                                         
 ٢/٢٠٣انظر األربعين للرازي ) ١(

 ٢/٣١٦طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٢(

 . مع زيادة توضيح وبيان٢/٣١٦من طبقات الشافعية الكبرى ) ٣(

 ٢/٣١٦طبقات الشافعية الكبرى ) ٤(

 ٢/٣١٧فعية  وطبقات الشا٢٢٣ النبؤات والمعجزات ص –المغني ) ٥(

 طبقات الشافعية الكبـرى     ١٠١-٥/١٠٠ينظر لبيان الفرق بين المعجزة والكرامة الفصل في الملل والنحل           ) ٦(
٢/٣١٧  



 

 )٣٦٦١(

وماسوى ذلك مما يظهر  فكل خارق ظهر على يد مدعي النبوة مع التحدي فهو معجزة،
   بهاعلى الصالحين واالولياء فهو كرامة يكرمهم اهللا

وال مانع من تسمية الخوارق التي تظهر على النبي وعلى الولي بالمعجزة بالنسبة للنبي 
من باب التبع ألنه لما ثبتت نبوته بمعجزته الكبرى كان تلك المعجزات الصغرى 

  .بمنزلة التاكيد والدعم لها واإلقرار من اهللا تعالى لعبده وتصديقه له في اخباره برسالته
لي هي في الحقيقة معجزة لذلك النبي ؛ ألنه انما نالها باتباعه وهذا هو وكل كرامة لو

  .قول األولياء جميعا لفظا وحاال
لو كان للكرامات أهل لكان اولى الناس بها أهل الصدر األول وهم صفوة اإلسالم . ٣

وقادة األنام والمفضلون على الخليقة بعد األنبياء عليهم السالم ولم يؤثر عنهم أمر 
  )١(تقصىمس

  :قال السبكي في الجواب عن هذه الشبهة
وهذا الذي ذكروه تعلل باألماني وهو قول مرذول مردود فلو حاول مستقصى استقصاء 

وقد تقدم ،)٢(كرامات الصحابة رضي اهللا عنهم ألجهد نفسه ولم يصل إلى عشر العشر
  .ذكر شيء من الكرامات التي وقعت لهم

عجزات رامات األولياء هو عدم تفريقهم بينها وبين المومما دفع المعتزلة الى انكار ك
فإن قالوا ان الذي يجوز ظهوره : وقد نص على عدم الفرق القاضي عبدالجبار فقال

ما الذي تريدون بالكرامات فال يخلو قولهم : عليهم الكرامات دون المعجزات قيل لهم
من ان يرجعوا إلى ما ينقض العادة كما قلناه في المعجزات فيؤول الخالف فيه الى 

ت ال يؤثر وان ارادوا بذلك ما ال ينقض العادات فهذا مما فاختالف العبارا.. العبارة
فقد بينا من قبل ان : يجوز ظهوره على الصالحين فضال عن الصالحين إلى ان قال

 الصغير في ذلك في حكم الكبير وانه ال معتبر بالصغر والكبر

                                         
 ٢٤١المغني في ابواب العدل والتوحيد  النبؤات والمعجزات ص ) ١(

 ٢/٣٢١طبقات الشافعية الكبرى ) ٢(



– 

  )٣٦٦٢(

  :مذهب المتوسعين في أثبات الكرامة :ثالثاً
  :مذهب الصوفية

 والفرق وإثباتهاال يخالفون األشعرية في تعريف جنس الكرامة أما مذهب الصوفية ف
  )١(بينها وبين سائر الخوارق مثل المعجزة واإلرهاص وغيرهما

وال خالف بين الصوفية في عدم جواز جريانها على غير الولي الذي خرق عوائد نفسه 
اهللا على كراما من إبكثرة التعبد والتقرب فإنه ال بد عندهم أي ينال بعض الخوارق 

  )٢(اتباعه لنبيه
  شعرية وغيرهم في بعض الجزئيات في باب الكرامات منها ولكنهم خالفوا األ

قولهم بعدم منع الولي من أي نوع من انواع خوارق العادات ما لم يرد فيها نص : أوال
 ذاك إذمثل معجزة محمد صلى اهللا عليه وسلم في القرآن فمن ادعى مثل هذه فهم 

  ما سوى المنصوص عليه صراحة وال يمنعون جريانه على يد الصالحينما إيكذبونه و
فإذا ادعى شخص غريب ال يعرف له أب أنه خلق من تراب : قال الشعراني فان قلت

  كما وقع آلدم عليه السالم هل لنا تصديقه؟
فالجواب نعم نصدقه ألن غايته أنه ادعى ممكنا لم يرد لنا نفي وقوعه وال أنه خاص 

  )٣( السالمبادم عليه
امتداد تأثير الكرامة وجريانها على يديه حتى بعد الممات واستدلوا على ذلك : ثانيا

  بامور
  اإلمكان العقلي- ١

  عدم الدليل المانع من وقوع مثل هذا 
  .)٤(كثير من الحكايات التي ذكروها

                                         
 ٣٥٣البواقيت والجواهر للشعراني ص) ١(

 ٣٥٤-٣٥٣ابق ص المصدر الس) ٢(

 ٣٥٤المصدر السابق ص) ٣(

 ومـا   ٤٦انظر للتوسع في ذلك كتاب كرامات االولياء في الحياة وبعد الممات للعارف احمد الخالدي  ص                 ) ٤(
 .بعدها



 

 )٣٦٦٣(

  )١(: الصوفية كرامات األولياء  يخالف منهج أهل السنة في األمور التالية  وإثبات 
أهل السنة والجماعة ال يحرصون على الكرامات وال يعولون عليها ،خوفا من : أوالً

المكر والغرور، لكن الصوفية تحث على االهتمام بالخوارق واعتبارها معيارا لمعرفة 
وكان سيدي أحمد ال يأذن : "الشعراني في ترجمة محمد الغمري عن قوله قال. الولي

  .إال إن ظهرت له كرامة أن يجلس على سجاده قط لفقير
أنه ال تالزم بين الخوارق والوالية عند أهل السنة والجماعة فقد يكون الشخص من :ثانيا

فاعلم أن عدم :((أولياء اهللا المقربين ،وليس له من الخوارق شيء قال شيخ اإلسالم
  ..))الخوارق

. ألولياءأما الصوفية فقد اشترطوا ظهور الخوارق على الشخص حتى يكون وليا من ا
من زهد في الدنيا أربعين يوما صادقا من قلبه مخلصا في ذلك :((قال سهل بن عبد اهللا

  )) ،ظهرت له الكرامات ،ومن لم تظهر فلعدم صدقه
أن أهل السنة والجماعة ال يفسرون كل أمر غريب بأنه كرامة ،حتى يعرضوه : ثالثا

 كل أمر غريب صادر من على الكتاب والسنة ،أما الصوفية فإنهم يبادرون بنسبة
  .شخص غريب أو معروف بأنه كرامة لولي

والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق :((  قال شيخ اإلسالم 
والعصيان؛ فتارة يخبرونه ببعض األمور الغائبة ليكاشف بها، وتارة يؤذون من يريد 

من اإلنس، وتارة يسرقون له أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك، وتارة يجلبون له من يريد 
ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات 

  .)٢())األولياء وإنما يكون مسروقًا، وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد
حسن عن وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات فقد روينا بإسناد عن :(( وقال ابن الجوزي

أبي عمران قال قال لي فرقد يا أبا عمران قد أصبحت اليوم وأنا مهتم بضريبتي وهي 
ستة دراهم وقد أهل الهالل وليست عندي فدعوت فبينما أنا أمشي على شط الفرات اذا 
أنا بستة دراهم فأخذتها فوزنتها فإذا هي ستة ال تزيد وال تنقص فقال تصدق بها فإنها 

مران هو ابراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة فانظروا إلى كالم الفقهاء ليست لك قلت أبو ع
وبعد اإلغترار عنهم وكيف أخبره أنها لقطة ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة وإنما لم 

                                         
 )٣١١-٢/٢٩٣(تقديس األشخاص في الفكر الصوفي : انظر)  ١(

 )١/١٧٣(مجموع الفتاوى)  ٢(



– 

  )٣٦٦٤(

يأمره بتعريفها ألن مذهب الكوفيين أنه ال يجب التعريف لما دون الدينار وكأنه انما 
   )١())كرم بأخذها وأنفاقهاأمره بالتصدق بها لئال يظن أنه قد أ

أن أهل السنة لما كانوا ال يرون أن هناك تالزما بين الكرامات والوالية لم :رابعا
يحتاجوا إلى اإلكثار من روايات كرامات األولياء فضال من أن يكذبوا في إيرادها ، 

جمع الكرامات لمن ادعوا لهم  ولما جعل الصوفية الكرامة أساس الوالية حرصوا على
ما رواه ابن الجوزي في  لوالية، وتعدى األمر إلى االختالق والكذب، ومما نسجوها

تلبيس إبليس عن عبد العزيز البغدادي قال كنت أنظر في حكايات الصوفية فصعدت 
يوما السطح فسمعت قائال يقول وهو يتولى الصالحين فالتفت فلم أر شيئا فطرحت نفسي 

  من السطح فوقفت في الهواء 
هذا كذب محال ال يشك فيه عاقل فلو قدرنا صحته فان طرح :(( ن الجوزي قال اب

نفسه من السطح حرام وظنه أن اهللا يتولى من فعل المنهى عنه فقد قال تعالى وال تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة فكيف يكون صالحا وهو يخالف ربه وعلى تقدير ذلك فمن أخبره 

  ٢())أنه منهم
مة عند أهل السنة أن الكرامة ال تكون معصية هللا وال أن من ضوابط الكرا: خامسا

ما :مخالفة لشرعه ، أما الصوفية فال مانع أن تكون الكرامة مخالفة لشرع اهللا ،فمن ذلك
ذكره ابن ضيف اهللا من كرامات ولي يقال له صاحب الربابة ،أنه كان إذا جاءه الحال 

ة ،كل ضربة لها نغمة يفيق أحضر البنات والعرائس والعرسان للرقص،ويضرب الرباب
  فيها المجنون ،وتذهب منها العقول ،وتطرب لها الحيوانات والجمادات 

عليك يا : اهللا أكبر فيرجمه، ويقول: أحدهم كان يتشوش من قول المؤذن ومن ذلك  أن
  )٣(!يا مسلمون حتى تكبروا علينا؟ كلب، نحن كفرنا

لغلو في األولياء،وعدم اعتقاد العصمة أن من قواعد أهل السنة والجماعة عدم ا: سادسا 
لهم ،فضال من أن يدعوا لهم شيئا من خصائص اهللا ، أما الصوفية فقد غلوا ،غلوا 

   :)٤(كبيرا في األولياء ،وغلوهم هذا  نلخصه في النقاط التالية

                                         
 )٣٦٨(تلبيس إبليس)  ١(

 س تلبيس إبلي)  ٢(

 )٢/١٤٠(الطبقات الكبرى:انظر)  ٣(

 )٧٩-٦٢(تقديس األشخاص : انظر)  ٤(



 

 )٣٦٦٥(

قال .  زعمهم أن الولي يتطور ويـتـشكل ويتواجد في أماكن مختلفة في آن واحد- ١
كان هذا الشيخ من كُمل العارفين : (تـرجـمة الشيخ حسين أبي عليفـي  الشعراني

تدخل عليه األوقات تجده جندياً، ثم : الكبرى، وكان كثير التطورات وأصحاب الدوائر
  (١) )سبعاً، ثم تدخل فتجده فيالً، ثم تدخل عليه فتجده صبياً، وهكذا تدخل عليه فتجده

 كما حكى الشعراني عما. قيقة حسية واقعية أن خيال األولياء في الفكر الصوفي ح ٢-
حصل للجوهري، حين غطس في البحر وتخيل أنه تزوج عراقية فأنجبت له أوالداً، 

  )٢(مدة بأوالدها منه  فأتته بعد
فقد أشار الشيخ . إباحة مخالفة الشريعة اإلسالمية لألولياء في الفكر الصوفي - ٣

ي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي من التيجاني أن العارفين لمبالغتهم في التخف
الزنا والكذب الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس وأضاف أن ذلك صور ال وجود له في 

  )٣(الخارج
.  وصفهم  األولياء ألوليائهم بأنهم  يعلمون الغيب، وأنهم يقولون للشيء كن فيكون- ٤

عرف اآلن ما تكتبه العارف له أن يقول أنا أ((يقول الشعراني عن شيخه الخواص 
  )٤(.األقالم اإللهية في شأني ويكون صادقا 

عليا ،ووسطى :درجات األولياء على ثالثة أقسام :((ويقول الشيخ إدريس بن األرباب 
،وصغرى فالصغرى أن يطير في الهواء ،ويمشي على ظهر الماء ،وينطق بالمغيبات 

ء كن فيكون ،وهذا مقام دفع اهللا ،والوسطى أن يعطيه اهللا الدرجة الكونية إذا قال للشي
   )٥())ولدي،والكبرى هو درجة القطبانية

يقول الشعراني أن الشيخ  محمد الحضري . يصفون األولياء بما يصفون به ربهم - ٥
آكل منه، وأجساد الخالئق كالـقــواريـر  األرض بين يدي كاإلناء الذي: (كان يقول

  )٦()أرى ما في بواطنهم

                                         
 )           ٢/٧٨(الطبقات الكبرى)  ١(

 الطبقات الكبرى)  ٢(

 )١/١٦٢(جواهر المعاني)  ٣(

 وانظر اإلنصاف في حقيقة األولياء وما لهم من الكرامات )  ٢١٠(الجواهر والدرر)  ٤(

 )٢٠٦(طبقات ابن ضيف اهللا )  ٥(

 )٢/٩٤(الطبقات الكبرى)  ٦(



– 

  )٣٦٦٦(

يقدر : (الدباغيقول . شاؤوا دي األولياء الكبار يعطونها لمنن بأيالية تكو أن الو- ٦
حتى يكون هو والولي في المعارف  ـه، وال يقوم عنهالولي على أن يكلم أحداً في أذن

  )١()على حد سواء
 يقظة، ويتلقون عنه ،فمن ذلك - صلى اهللا عليه وسلم- ون النبي أن األولياء يقـابل   -٧

ورب حديث يكون :((ألحاديث صحة وضعفا ،يقول ابن عربي أنهم يسألونه عن حكم ا
صحيحا من طريق رواته ،يحصل لهذا المكاشف ،الذي عاين هذا المظهر فسأل النبي 

لم أقله وال حكمت به :صلى اهللا عليه وسلم عن هذا الحديث الصحيح فأنكره،وقال له
كان عمل به أهل ،فيعلم هذا المكاشف ضعفه ،فيترك العمل به عن بينة من ربه وإن 

 )٢())النقل لصحة طريقه وبنفس األمر ليس كذلك
اً كما للنبوة خاتم، وهي فكرة صوفية اخترعها الحكيم خاتم ةادعاؤهم أن للوالي ٨-

  )٣(ى جعلوا لكل زمان خاتماالصوفية بعده حت الترمذي، وطورها
فع الحجب أن من كرامات األولياء عند الصوفية ما يسمى بالكشف الذي هو ر:سابعا 

عن قلب الصوفي وبصره فزعموا بالكشف أن الصوفي يكشف له معان في القرآن 
والحديث ال يعلمها علماء الشريعة، وأنهم أخذوا هذه المعاني من الرسول، وزعموا أن 
لهم علوماً ال توجد في الكتاب وال في السنة يأخذونها عن الخضر، وزعموا أنهم يتلقون 

كما تلقى الرسول محمد عليه السالم من ملك الوحي، ومنهم علومهم عن ملك اإللهام 
من زعم أنه يتلقى من اهللا مباشرة إلى غير ذلك من بدعهم وخرافاتهم، التي استباحوا 
فيها المحرمات، وأسقطوا فيها التكاليف، وابتدعوا عبادات لم ينزل اهللا بها من 

  ) ٤.(سلطان
ذي ال يخالف كتاب اهللا وال سنة رسوله أما أهل السنة والجماعة فيقولون بالكشف ال

  .صلى اهللا عليه وسلم
  

                                         
 )١٧٥ص(اإلبريز)  ١(

 )٢/٣٥٨(الفتوحات المكية )  ٢(

 )١٩٣ص(الفرقان:انظر)  ٣(

                      » فـرق معاصـرة  «ها و، ومـا بعـد   )١٤٣/ص(» الفكـر الـصوفي   «) ١٨٤/ص))(التعريفـات : ((انظر)  ٤(
)١٠٢٢-٣/١٠١٩.(     



 

 )٣٦٦٧(

  
  
  

  
 
  
  
  

  مقدمة
  تغيير الجنس في الدول اإلسالمية وغيرها

نظراً للتطور العلمي وخاصة في مجال الطب فقــد ظهـــرت عمليـــات            
تــدعى عمليــات تغييــر الجنس من خاللها يتم تغييـر الـذكر إلـى أنثـى أو                
العكـس، ولقـد انتـشرت هـذه العمليـات فـي بـالد الغـرب انتـشارا كثيــرا،           

 .بشكل مخيفدأت تفـد إلينـا فـي مجتمعنـا اإلسـالمي، وتـضاعفت وبـ
التحول الجنسي أو التخنث أو مغايرة الجنس، يعني أن معرفة الفرد لجنسه سـواء    

 من ناحيـة  شعرليست هي جنسه الحقيقي لجنسهم المولود، فمنهم من ي أنثىأو  ذكركان 
نفسية أنهم ينتمون إلى الجنس اآلخر انتماء كلي أو جزئي، ولكن ال يريدون أن يغيـروا             

، باضطراب الهويـة الجنـسية     يشعرونجسدهم إلى الجنس االخر، ويوجد فئات أخرى        
ى الجـنس   وهم يرفضون رفضا تاما جسدهم الذي ولدوا به ويسعون إلى تغيير الجسد إل            

 .نس االخرالعبور إلى الجمن رجل إلى امراة أو العكس، أو بمعنى ، االخر
التخنث ياتي من المصدر خنثاء أو ازدواجي الجنس، وهو المولود الـذي يولـد              و

المولـود   جـنس معاً مما يسبب عدم التعرف على  وأنثى ذكربأعضاء جنسية بيولوجية 
تظهر معالم الجنس الحقيقي وعندها يـستطيع الـشخص أن    البلوغولكن عند . الحقيقي

تي االختيار حسب االحساس النفـسي ولـيس   أولكن عادة ي .ي جنس ينتميأيقرر إلى 
 .حسب االعضاء الجنسية

أصـبحنا  ) التصحيح الجنسي : (إن حاالت التحول الجنسي، أو كما يسميها البعض       
 األخيرة منذ أن فتح اإلنترنت شهية الكثيرين من أصحاب          نراها بشكل أكثر في السنوات    

 
 

 
  المدرس في قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
  كويتجامعة ال

 
  



– 

  )٣٦٦٨(

خفيـة وغيـر   هذه المشكالت للتعبير الصريح والبحث عن مخرج طبي لمشكالت كانت   
  .ظاهرة

 هذه القضية بشكل سواء درامي أو قصصي منـذ          بإثارةوقد بدأت وسائل اإلعالم     
 أو التصحيح مـن   م عند ظهور ما قد يعتبر أول حالة من حاالت التحول الجنسي           ١٩٨٧

  .م١٩٨٧في مصر عام " سالي"إلى " سيد"تحول طالب الطب 
والمتغير الهام في هذا الموضوع هو لجوء أعداد ليست بالقليلة من هذه الحـاالت              
إلى إجراء عمليات التحول الجنسي في بعض الدول األوروبية التي يسمح القانون فيهـا              

  .بذلك
بعض األطباء يرى أن هـؤالء المرضـى        وهذه الحاالت تثير الكثير من الجدل ف      

يعـانون معانـاة   ) المصنفين في المراجع الطبية تحت عنوان اضطراب الهوية الجنسية     (
 يـساعدهم علـى قبـول       حالً طبياً شديدة ويحتاجون فعال إلى حل وال يوجد حتى اآلن          

جنسهم، وبعضهم يرى أن عمليات التحول ليست هي الحل خاصة من يعرفون تداعياتها             
ثيراتها من الناحية الطبية والنفسية واالجتماعية، إضافة إلى أن القوانين فـي الـدول              وتأ

العربية واإلسالمية والفتاوى الدينية تمنع إجراء عملية التحول الجنسي أو علـى األقـل              
قسم غني يحقق مطلبه فـي الخـارج       : وأصحاب المشكلة ينقسمون إلى قسمين    . تصعبها

ثم يأتي إلى بلده ويضع الجميـع       ) في دول أوروبا الشرقية   خاصة  (بإجراء العملية هناك    
أمام األمر الواقع ويتزوج ويحرص على إعالن زواجه بشكل صارخ، وقسم آخر فقيـر             
يستسلم لظروفه أو يحاول طرق أبواب العالج لدى التخصصات الطبية المتاحة لـه، أو              

 فإن عدد من األطبـاء      وعلى الرغم من الصعوبات القانونية    . يتمرد ويعيش كما يحلو له    
  .في الدول العربية يقومون بإجراء عمليات التحول الجنسي سرا

ومن المعروف أن أكثر طالبي التحول الجنسي هم من الرجال بنسبة تصل إلـى               
ثالثة أضعاف من يطلبون التحول من النساء، والسبب في ذلـك هـو أن الجنـين فـي          

بب التعرض لهرمونات الـذكورة فـي       األصل يكون أنثى ثم يحدث التغير في الرحم بس        
  .، ومن هنا تحدث المشكلةمرحلة من مراحل النمو
  أسباب اختيار الموضوع

  :من أسباب اختيار هذا الموضوع ما يلي
 .حاجة المجتمع لمعرفة موقف الشرع من موضوع تغيير الجنس )  ١(



 

 )٣٦٦٩(

 . هذا الموضوعتناولتقلة البحوث التي  )  ٢(
 .ساآلثار المترتبة على تغيير الجنمعرفة  )  ٣(
الموضوع الذي يعد نازلةً متجددةً تحتاج إلى دراسة وافية، اإلقبـال عليهـا           أهمية   )  ٤(

 .مع عدم إدراك أحكامها الشرعية، كما سبق في أهمية الموضوع
 هـذه   طبيعة هذا الموضوع التجدد المستمر، فال بد من مواكبة ما استجد مـن            أن   )  ٥(

الجراحين والمختـصين    الشرعي ليكون في متناول أيدي       ا وبيان حكمه  عمليات،ال
 مجال التطبيق الفعلي في الـسنوات       ت دخل ها، خاصة أن  الجراحاتفي إجراء هذه    
 .القليلة الماضية

بحث مثل هذا الموضوع يشتمل على الكثير من المسائل والقواعد واألصـول            أن   )  ٦(
الفقهية وبيان مقاصد الشارع الحكيم، وذلك مما يفيد الباحـث ويثـري معلوماتـه           

 .الشرعية
 .بلة مثل هذه النازلة بالعالج الشرعي واالستفادة من الطرق الطبية السليمةمقا )  ٧(

  خطّة البحث
  . وخاتمةمباحث أربعةتشمل خطّة البحث مقدمةً وتمهيداً و

  :المقدمة
  :وفيه مطلبان، التعريف بماهية مرض الترانسكس :المبحث األول

  .التعريف بمرض الترانسكس: المطلب األول
  .يان المقصود بالهوية الجنسية وكيفية تحديدهاب: المطلب الثاني

  :وفيه أربعة مطالب، تغيير الجنس وأسس التحول الجنسي: المبحث الثاني
  .بيان المقصود بتغيير الجنس: المطلب األول
  .األسس الطبية: المطلب الثاني
  .األسس القانونية :المطلب الثالث
  .األسس الشرعية :المطلب الرابع

  لحكم الشرعي لتغيير الجنس لمريض الترانسكسا:المبحث الثالث
  .رسافه، والالتوصيات، وتشمل النتائج وخاتمةال



– 

  )٣٦٧٠(

  المبحث األول
  التعريف بماهية مرض الترانسكس

  :وفيه مطلبان
  .التعريف بمرض الترانسكس: المطلب األول
  .بيان المقصود بالهوية الجنسية وكيفية تحديدها: المطلب الثاني

  .عريف بمرض الترانسكسالت: المطلب األول
القيام بجب القضيب   : " هي جراحة يتم فيها تغيير الذكر إلى أنثى وذلك من خالل          

بيقايا كيس الصفن كما يـتم أحيانـاً زرع   ) صغير(والخصيتين ويتم إيجاد فرج صناعي      
أثداء صناعية وإعطاء هذا الشخص هرمونات األنوثة بكميات كبيرة حتى ينعم الصوت            

   )١(.الدهن في الجسم على هيئة األنثىويتغير توزيع 
وهذه العملية يتم فيها تغيير الشكل الخارجي دون التركيب البيولوجي فإنـه يظـل     

  )٢(.دون تغيير وبالتالي ال يوجد مبيض وال رحم وال يستطيع أن يحيض أو يحمل
  : ماهية جراحة تغيير الجنس بالنسبة لألنثى

قيـام الطبيـب    "لى ذكر وذلك مـن خـالل        هذه الجراحة يتم فيها تغيير األنثى إ      
باستئصال الرحم والمبيضين ويقفل المهبل ويضع قضيباً اصطناعياً يمكـن أن ينتـصب    
بواسطة تيار كهربائي من بطارية مزروعة في الفخذ عند الحاجة كمـا يقـوم األطبـاء          
باستئصال الثديين وإعطاء هذه المرأة هرمونات الذكورة بكميات كبيرة تجعل الـصوت            

كما أن شعر الذقن يمكن أن ينمو بصورة قريبـة مـن            " أقرب إلى صوت الرجل   "أجشاً  
   )٣("الرجل وتزداد العضالت قوة بتأثير هرمونات الذكورة وبتمرينات رياضية

ومن خالل العملية السابقة يتم تغيير األنثى إلى ذكر يستطيع أن يجامع بواسـطة              
إنجاب األوالد ألنـه ال يمكـن أن يقـذف          البطارية المزروعة في الفخذ ولكن ال يمكنه        

المني وبالتالي يكون هذا الشخص قد تم تغيير جنسه من الناحية الـشكلية ولكـن مـن                 
   )٤(.الناحية البيولوجية فإنه يحمل الصفات األنثوية

                                         
  ).٤٦٧ص(، الدار السعودية: علي البار، طبعةمحمد . د، خلق اإلنسان بين الطب والقرآن  ١)(
  ).٤٦٧ص(المصدر السابق   ٢)(
  ).٤٦٨ص(السابق، المصدر   ٣)(
  ).٤٦٨ص(المرجع السابق، المصدر   ٤)(



 

 )٣٦٧١(

والمالحظ في الواقع العملي أن عمليات تغيير الجنس بالنسبة للذكور أكثـر منهـا          
اطر الجسيمة التي تنطوي عليها عملية تغيير جنس األنثى إلى          بالنسبة لإلناث وذلك للمخ   

   )١(.ذكر
  :كيفية تحديد الهوية الجنسية في اإلنسان

، العوامل التي يتم بها تحديد الهوية الجنـسيةفي اإلنـسان،   )٢(ذكر الدكتور محمد المهدي 
  :هي

واألنثـى  ) ٦٤Xy( الـذكر  ):Chromosomal Sex(التركيبة الكروموسومية  )  ١(
)٦٤XX(       أثره خلـل فـي التركيبـة       ى   عل أ، فإذا حدث خلل في هذه التركيبة ينش

فالجنين يكون تركيبته أنثوية في األسـاس، ولكـن وجـود           . الجسدية والهرمونية 
الجينات الذكرية يؤدي إلي إفراز هرمونات ذكرية، ويؤدي إلي زيـادة حـساسية             

 .المستقبالت لتلك الهرمونات في المخ وفي بقية األنسجة
 الخصيتين والمبـايض  ):Gonadal Sex(د الصماء التي تفرز الهرمونات الغد )  ٢(

وهناك دراسات تفترض بأن تعرض مخ الجنين لمـستويات         . والغدة فوق الكلوية  
معينة من الهرمونات سواء الموجودة في دم األم أو التي تفرزها غـدده الـصماء      

 .يؤثر في تحديد هويته الجنسية وميوله
 فالذكر له تركيبة جسدية تختلف عن األنثى وذلـك  :)Body Sex(شكل الجسد  )  ٣(

من حيث الجهاز العظمي والجهاز العضلي وتوزيع الدهون والشعر في المنـاطق            
  . المختلفة من الجسم

 فالذكر يتميز بوجود القضيب والخـصيتين،  ):Organ Sex(األعضاء الجنسية  )  ٤(
  . واألنثى تعرف بفتحة المهبل، والمهبل يؤدي إلى الرحم

 وهو ينشأ عن التربية وتدعيم البيئة ):Psychological Sex(وين النفسي التك )  ٥(
المحيطة بالطفل للهوية الجنسية سواء كانت ذكرية أو أنثوية، فمثال بعض األسـر             

                                         
-١٨٥ص  (دار النهضة العربية. محمد على الشوا، ط. بات، دمسئولية األطباء وتطبيقاتها في قانون العقو  ١)(

١٨٦.(  
كلية الطب  الفتاح المهدي، دكتوراه الطب النفسي جامعة األزهر، رئيس قسم الطب النفسي محمد عبد. د.أ  ٢)(

:   جامعة األزهر، عضو مجلس إدارة الجمعية اإلسالمية العالمية للطب النفسي، منشور على موقع-
www.elazayem.com/B(٩٦).htm  



– 

  )٣٦٧٢(

التي تفضل الذكور أو ترغب في مولود ذكر، قد تنمي الصفات الذكرية في أحـد               
والد، وربما تناديها باسـم     بناتها، وقد تلبسها مالبس ذكور، وتقص شعرها كما األ        

ـ             ىذكوري، فتنشأ هذه البنت ولديها ميول ذكورية وتتشكل أدوارها االجتماعية عل
كما أن التكوين النفسي والجنسي يتأثر بالعالقة باألبوين فقـد يكـره            . هذا األساس 

 .الطفل أحد األبوين ويتوحد باآلخر فتتشكل هويته الجنسية تبعا لذلك
مع بعضها هو الذي يعطى الهوية الجنـسية، وفـى الغالبيـة      فتفاعل هذه العوامل    

العظمى للناس تتضافر هذه العوامل في اتجاه مشترك لتعطى الهوية الجنـسية المحـددة          
، ولكن في بعض الحاالت قد تتنافر هذه العوامل أو تتصارع فتؤدى إلى             )ذكرا أو أنثى  (

د أنثى ولكن التركيبة النفـسية   حالة من االنشقاق بين الجسد والنفس فقد يكون الجسد جس         
تنتمي لعالم الذكورة وهنا يحدث ما نطلق عليه حاالت اضـطراب الهويـة الجنـسية،               

، وفيها يكون الجـسد     )Transsexualism(وأشهرها وأكثرها إثارة للجدل حالة التخنث       
ـ  (مكتمل األنوثة مثال من الناحية التركيبية ولكن المشاعر تنتمي لعالم الذكور             س أو العك
  ).حيث يكون الجسد متصفا بكل مواصفات الذكورة ولكن التكوين النفسي أنثويا

ومعدل وجود اضطرابات الهوية الجنسية تكون أكثر لدي الـذكور، حيـث تبلـغ          
النسبة واحد في كل ثالثين ألفا مقارنة باإلناث حيث تبلغ النسبة لديهن واحد لكـل مائـة       

 يجب استبعادها مبكرا، وهى حالـة الخنثـى         وهناك حالة يحدث معها لبس، ولذلك     . ألفا
)Intersex (        وهى أن المولود تكون أعضاءه التناسلية مختلطة، بمعنى أن فيهـا بعـض

معالم الذكورة وبها أيضا بعض معالم األنوثة، وهنـا يقـوم الجـراح بفحـص الحالـة          
بيـة  وتحويلها إلى الجنس األكثر ظهورا من الناحية التشريحية وليس في ذلك مشكلة ط            

أو شرعية خاصة إذا تمت تلك العملية في سن مبكر قبل أن يتحدد الـدور االجتمـاعي                 
  .ويتأكد

أما حاالت التخنث فهي تشكل أزمة لصاحبها أو صاحبته، حيث يكـون مطلـبهم              
الوحيد هو إجراء جراحة التحول الجنسي على أمل أن يعيشوا الـدور الجنـسي الـذي               

أجسادهم التي تتنافر مع هويتهم الجنـسية النفـسية         يرتاحون إليه، وذلك ألنهم يكرهون      
، "عسر المزاج الناتج عن اضـطراب الهويـة الجنـسية      "وتتولد لديهم حالة يطلق عليها      

وهذه الحالة تتلخص في نوع من الرفض للجنس الذي ينتمي إليه الجسد إضافة للـضيق              



 

 )٣٦٧٣(

حـة فـي التحـول    والنفور من الدور الجنسي الذي يفرضه المجتمع عليهم والرغبة المل       
  .للجنس اآلخر

  .بيان المقصود بالهوية الجنسية وكيفية تحديدها: المطلب الثاني
  :تعريف الهوية لغة: أوالً

الهوية ليست عربيا فـي أصـله، وإنمـا         "أن مصطلح   ) المعجم الفلسفي (جاء في   
اضطر إليها بعض المترجمين، فاشتق هذا االسم من حرف الرباط، أعني الـذي يـدل               

  ). هو(باط المحمول بالموضوع في جوهره، وهو حرف على ارت
، حيـث يـرى     ) بضم الهاء  -الهوية(و)  بفتح الهاء  - الهوية(وهناك من يميز بين     

  )١(.يختلف اختالفاً بيناً عن معناها)  بفتح الهاء-الهوية(احد الباحثين بأن معنى 
يم، وكما جـاء فـي      تعني على الصعيد المعجمي العربي القد     ) بفتح الهاء (فالهوية  

 )٢(. البئر بعيدة المهوان، والهوة، البئر أو الحفرة البعيـدة القعـر  ،، المزية )لسان العرب (
، حيـث إن    "جديدة طارئة على اللغة العربية    "، فهي كلمة    )بضم الهاء ) (الهوية(أما كلمة   
  .  عليهاال يمت في حد ذاته بصلة إلى جوهر اللغة العربية فهو طارئ) الهوية(مصطلح 

، وال نجـد هـذه      ) بضم الهاء  -الهوية(إن المعاجم العربية القديمة تخلو من كلمة        
الكلمة ال في المعاجم الحديثة مع ذلك فإنها قد استقرت كاصطالح لـه تعريفاتـه التـي                 

  .تعكس مفهوم المعرفين له
  :تعريف الهوية اصطالحاً: ثانياً

جتماعية مفهوم هالمـي وواسـع يحتمـل         مفهوم الهوية مثل معظم مفاهيم العلوم اال       نإ
الثقافـة،  (الكثير من المعاني والتفسيرات وكثيراً ما يتم خلطه مع مفاهيم أخـرى مثـل               

                                         
: وينظر أيضا). ٢/٥٣٠(المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية، جميل صليبا،   ١)(

 األردن، - ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان ١موسوعة علم السياسة، ناظم عبد الواحد الجاسور، ط
، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٣ عبد المنعم الحفني، ط، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،)٣٨٤ص(، ٢٠٠٤
: ، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي، تقديم وإشراف)٩١١ص(، ٢٠٠٠

، المعجم الوجيز، مجمع اللغة )١٧٤٦-٢/١٧٤٥(، ١٩٩٦، مكتبة لبنان، بيروت، ١رفيق العجم، ط
  ).٦٥٤ص(، ١٩٩٧العربية، القاهرة، 

  ).١١٧-١٥/١١٦(، ٢٠٠٤، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ٣ابن منظور، طلعرب، لسان ا  ٢)(



– 

  )٣٦٧٤(

، أو يستخدم بدالً من هـذه المفـاهيم، وذلـك لتـداخلها      )الخصوصية، القومية، األصالة  
   )١(.وتشابهها مع تلك المفاهيم

 التي ترتبط بالوجود والـذات والتـراث        يعتبر مفهوم الهوية من المفاهيم الحديثة     و
الثقافي، مثلما ترتبط بالتعدد والتنوع واالختالف والتغيير، أو بالتشابه والتماثل والثبـات            
االجتماعي في صيغها المختلفة ومستوياتها المعرفية المتنوعـة وكـذلك فـي سـياقاتها       

ـ          ة مـن حيـث دالالتهـا     المتعددة التي تنتج وعياً اجتماعياً يثير تساؤالت تقترب بالهوي
وأبعادها ومكوناتها األساسية وعالقاتها بما هو ثابت ومتغير من عناصرها، ومن حيـث            
هي وعي متوتر وملتبس في عالقتها مع مكوناتها من جهة ومـع اآلخـر مـن جهـة                  

   )٢(.ثانية
هذا المفهوم بأنـه    ) إريك إريكسون (ووصف الباحث في الهوية في القرن العشرين        

وهناك من يقول بأن الهوية      )٣(،مكان، لكنه غامض وال يسبر غوره أيضاً      منتشر في كل    
 )٤ (.كاإلثم ال نستطيع النجاة منه مهما عارضناه

ولكن كل هذه التصورات واآلراء المتخوفة من مفهوم الهوية ومع كل ما يحـيط                     
يفـه فـي   بهذا المفهوم من التعقيدات والغموض، يجب أال تمنع من السعي لتحديده وتعر           

العلوم االجتماعية والسياسية بعد أن حددناه وعرفناه لغوياً كـضرورة حتميـة للبحـث              
  . نواعه ومكوناته وعناصرهأالعلمي للتعرف على خصائصه و

نجد لدى الباحثين أجوبة مختلفة، لكنها تتفـق علـى          ) كيف نعرف الهوية؟  (وعن سؤال   
فرد أو الجماعة بالذات إنها نتيجـة       إحساس ال : فكرة واحدة مركزية تفيد بأن الهوية هي      

وعي الذات، بأنني أنا أو نحن نمتلك خصائص مميزة ككينونة تميزني عنـك وتميزنـا               
فالطفل الجديد قد يمتلك عناصر هوية ما عند والدته بالعالقة مع اسمه وجنـسه      )٥(،عنهم

يته حتـى  وُأبوته وأمومته ومواطنيته، وهذه األشياء في كل حال، ال تصبح جزءاً من هو      
                                         

الهوية الوطنية بين الفرد والجماعة، سليم مطر، عن موقع الحوار المتمدن، : حول ذلك ينظر  ١)(
  #١٢٠٧٩=rezgar.com/debate/show.art.asp?ad: ، من الموقع٢٨/١١/٢٠٠٣

، إبراهيم الحيدري، من موقع الثقافة )محاولة أولية لمعرفة الذات ونقدها(إعادة إنتاج الهوية العراقية   ٢)(
  .htm.٣١٧/١٩/althakafaaljadeda.com:  : على موقع الجديدة،

  ).٣٧ص(ذ، .س.من نحن؟، صموئيل هنتنغتون، م  ٣)(
  ).٣٧ص(المصدر السابق،   ٤)(
  )٣٧ص (،ليون ويستليه، ضد الهوية  ٥)(



 

 )٣٦٧٥(

ويعرف نفسه بها، وهنا يتم التركيز على الـوعي واإلدراك فـي            ) اإلنسان(يعيها الطفل   
مسألة الهوية ألن العناصر والخصائص المعينة ال تصبح هويـة معينـة حتـى يعيهـا                
اإلنسان ويدركها ويستخدمها للتعبير عن هويته، ويطرح هذا التساؤل حول متى وكيـف             

تشير إلى صور   "هوية كما عبرت عنها مجموعة من الباحثين        يتم تحديد هوية ما؟، إن ال     
الفردية والتمييز الذاتية يحملها ويخططها ممثل ويشكلها ويعدلها مع مرور الزمن عبـر             

  .هكذا تكون الهوية على المستوى الفردي. )١(العالقات مع اآلخرين
  :المقصود بالهوية الجنسية: ثالثاً

علًا ذكوراً أو إناثاً، ومن الممكن تحديد الجـنس         البشر يولدون ف  أن   إن من المعلوم  
، “Intersex” البيولوجي بسهولة، لكن تبقى نسبة صغيرة من البشر نطلق علـيهم اسـم  

أو غير واضحة، لـذلك مـن       ) مشوهة(وهؤالء األشخاص يولدون مع أعضاء تناسلية       
يقوم األطبـاءُ  فـي       .غير الممكن الجزم بشكٍل قاطع فيما إذا كان المولود ذكراً أم أنثى           

حاالٍت عديدة بتحديد جنس المولود خالل فترٍة قصيرة بعد الوالدة، وذلك للجنس األقرب             
  .إلى أعضائه

تشير إلى كيف ينظر الشخص لنفـسه  بانها هي التي  :الهوية الجنسية وقد عرفت   
أي أنه إدراك واقتناع الفرد الخاص       )٢(وجنسيا رومانسيا فيما يخص إلى من هو منجذب     

  .الجنسياً أو مزدوج الميولأو مثلياً أو مغايراً بكونه
  :الهوية الجنسيةكيفية تحديد : رابعاً

  :لقد تعرض المختصون لمحددات الجنس وذكروا أنه يمكن أن تتحدد بما يلي
  :محددات الجنس، هي

  )Chromosomal Sex) (موسوميالكرو(المحدد الصبغي  /  المستوى-أ
 عندما يلقح حيوان منوي يحمـل كروموسـوم    – بأمر اهللا سبحانه وتعالى      –وهذا يتحدد   

)Y (      أو حيوان منوي يحمل كروموسوم)X (      البييضة التي تحمل دائماً كروموسوم)X .(
  .أي جنيناً أنثى) X X(أي جنيناً ذكراً أو ) X Y(فتكون البييضة الملقحة إما 

  )Gonadal Sex(المحدد الغددي  / توى المس-ب
                                         

  ).٣٨ص(المصدر السابق،   ١)(
  ٥٠-١٣٨ :١٧ (مجلة العمل االجتماعي السريرية ."التوجه الجنسي، والهوية الجنسية، ومسألة االختيار  ٢)(

(١٩٨٩).  



– 

  )٣٦٧٦(

وهـذه الغـدد   .  في األسبوع السادس والسابع من التلقيح– بإذن اهللا تعالى   –وهذا يتحدد   
  .هي التي تفرز الهرمونات التي تتحكم في المستوى األخير

  :محدد األعضاء التناسلية /  مستوى-ج
  ى هي المبيضان والرحم وقناتـا      األعضاء التناسلية ظاهرة وباطنة؛ والباطنة في األنث      إن

الرحم والمهبل، وأما الباطنة في الذكر فهـي الحبـل المنـوي والحويـصلة المنويـة                
وتكون هذه األعضاء غير متمايزة حتى األسبوع التاسع، ثم يبدأ التمـايز              .والبروستاتا

ويـسير  . البطيء الخفي في األسبوع التاسع، ثم يتضح وينجلي في األسبوع الثاني عشر         
خط نمو األعضاء التناسلية الظاهرة والباطنة في اتجاه األنثى إال إذا وجدت كميـة مـن    

الذي تفرزه الخصية، منذ أن تتكـون       ) Testosterone(هرمون الذكورة التستوسترون    
أي منذ نهاية األسبوع السادس، والذي يحدد مسار األعضاء التناسلية الظاهرة والباطنة،            

ن جنين ذكر، أو عدم تكونها يؤدي إلى وجود جهـاز تناسـلي        ولذا فإن إزالة الخصية م    
، أما إزالة المبـيض أو      )XY(أنثوي رغم أن جنس الجنين على مستوى الصبغيات ذكر          

عدم تكونه فإنه ال يؤثر على سير األعضاء التناسلية التي تسير في اتجاه األنثى، بل إنه                
) Turner Syndrome (واحد فقط كما في حـاالت ترنـر       ) X(عند وجود كروموسوم    

إذاً أساس الجهاز التناسـلي الظـاهر      . فإن الجهاز التناسلي الذي يتكون إنما يكون ألنثى       
 يتجه إلى األنثى، فإذا وجـدت الخـصية أو هرمـون            – عدا الغدة التناسلية     –والباطن  

  . كما يذكر المختصون.التستوسترون فإن الجهاز التناسلي يتحول إلى أعضاء ذكرية
  :حظ أنومما يال

البعض يقسم هذا المستوى إلى اثنين، أحدهما محدد األعضاء الباطنـة والثـاني محـدد          
  .األعضاء الظاهرة لوجود االختالف بينهما أحياناً

  . المحدد التربوي السلوكي و يختص بالتنشئة و الميول-د



 

 )٣٦٧٧(

  المبحث الثاني
  تغيير الجنس وأسس التحول الجنسي

  :وفيه أربعة مطالب
  .بيان المقصود بتغيير الجنس: ولالمطلب األ

  .األسس الطبية: المطلب الثاني
  .األسس القانونية:المطلب الثالث
  .األسس الشرعية:المطلب الرابع

  .بيان المقصود بتغيير الجنس: المطلب األول
تصحيح الجنس، وتغييـر    (ال بد من التفريق بين نوعين من العلمليات الجراحية،          

 :كما يلي  كبيراً، يترتب عليه اختالف في األحكام الشرعية، فإن بينهما فرقاً)الجنس
 :تصحيح الجنس: األولىالعملية 
وتكون لألشخاص الذين لديهم خلل في الغدد الجنسية، مما يترتب عليـه وجـود               

 إنسان مشتبه بين الذكر واألنثى، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخنثى، وتكون أعـضاؤه             
فتجـرى لـه عمليـة      ،  ناسلي وسطاً بين الرجولة واألنوثة    الجنسية غامضة، والجهاز الت   

 :جراحية لتثبيت جنسه الحقيقي والصحيح، فإن اهللا خلق البشر جنـسين ال ثالـث لهمـا      
  .ذكراً، وأنثى

تكـشف   فهو وإن اشتبه علينا، فإنه في حقيقة األمر إما ذكر أو أنثى، وهذه العملية      
  .الذكورة واألنوثةواقع حاله، ويراعي فيها ما هو أقرب إليه من 

وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء، واللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة                
، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكـة   بالمملكة العربية السعودية واإلفتاء

  المكرمة، بجواز إجراء عمليات تصحيح الجنس
 :وجاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي 
 في أعضائه عالمات النساء والرجال، فينظر فيه إلـى الغالـب مـن              من اجتمع (

حاله؛ فإن غلبت عليه الذكورة جاز عالجه طبياً بما يزيل االشتباه في ذكورتـه، ومـن                
غلبت عليه عالمات األنوثة جاز عالجه طبياً بما يزيل االشتباه في أنوثته، سواء أكـان               



– 

  )٣٦٧٨(

ض، والعالج يقصد به الشفاء منه، ولـيس   العالج بالجراحة أو بالهرمونات؛ ألن هذا مر      
 )١().تغييرا لخلق اهللا عز وجل

 :تغيير الجنس: العملية الثانية 
وهي عملية يتم فيها تبديل الذكر إلى أنثى، واألنثى إلى ذكر، عن طريق عمليات               

، جراحية يتم فيها تغيير األعضاء الظاهرية لتشبه األعضاء الظاهريـة للجـنس اآلخـر    
الة يكون الشخص طبيعياً من حيث األعضاء الجنسية الداخلية والخارجيـة،  وفي هذه الح  

  .وليس هناك مبرر ومسوغ طبي لهذه العملية سوى الرغبة في التغيير
 ، واتبـاع لـسبيل الـشيطان       تعالى وهذا النوع من العمليات فيه تالعب بخلقة اهللا       

 . الذي أخذ العهد على نفسه بإضالل بني آدمالرجيم
  :  قرار مجمع الفقه اإلسالميوقد جاء في

الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته، واألنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، ال يحـل             (
تحويل أحدهما إلى النوع اآلخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ ألنـه             

طان تغيير لخلق اهللا، وقد حرم اهللا سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرا عن قول الـشي               
  )٢().}ولَآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللَِّه{: 

  : لتغيير الجنساألسس الطبية: المطلب الثاني
أن الجراح يقوم بفحص الحالة جيدا ليتأكد مـن         تغيير الجنس   البد أن تسبق عملية     

التركيبة التشريحية ومن النشاط الهرموني، ثم بعد ذلك يضع االحتماالت أمام المـريض          
فإذا أصر األخير على إجراء عملية التحول فإن الطبيب الجـراح البـد             ) أو المريضة (

وأن يحوله لطبيب نفسي ليظل تحت التقييم والعالج معه لمدة عام، وذلـك السـتبعاد أن      
ضـالالت أو هـالوس أو      (تكون الرغبة في التحول لها عالقة بأي اضطرابات نفسية          

تماعية أو تكون مجرد رغبة عابرة ربما تتغير        أو مشكالت في العالقات االج    ، )وساوس
فإذا أصر الشخص بعد هذه الفتـرة       . أو تكون حبا في الشهرة ولفت األنظار      ، مع الوقت 

على رغبته في التحول فإنه يعطى هرمونات لتغير شكل الجـسم إلـى الجـنس الـذي              
بها، فـإذا   يرغبه، ويطلب منه أن يعيش في المجتمع لمدة عام بالهوية الجنسية التي يرغ            

نجح في ذلك ورأى أنه متوافق بهذه الهوية الجديدة يبدأ الجراح فـي ترتيبـات إجـراء              
                                         

  ).٩٧ص(قرارات مجمع الفقه اإلسالمي   ١)(
  ).٩٧ص(قرارات مجمع الفقه اإلسالمي   ٢)(



 

 )٣٦٧٩(

العملية الجراحية بعد أن يشرح للمريض بالتفصيل عوامل النجاح والفـشل فـي تلـك               
العمليات حيث أنها عمليات صعبة ولها تداعياتها الكثيرة، ونتائجها محل شـك كبيـر،               

ال تستطيع أن تمنح الشخص المتحول أجهزة تناسـلية تعطيـه        على األقل من حيث أنها      
  .الفرصة في الحياة الطبيعية

ثبت من دراسات عديدة أن إجراء عمليات التحول ال ينهى المشكلة بل يظـل              وقد  
الشخص في دوامة من المتاعب النفسية واالجتماعية، هذا فضال عن التشويه الجراحـي           

الجسد عموما والذي يجعل الشخص غير قـادر علـى          البالغ في األجهزة التناسلية وفي      
الحياة الطبيعية التي يتمناها، ولهذا تكثر نسب االضطرابات النفـسية واالنتحـار فـي              

فعمليـة  .  التـي تخـالف الفطـرة   األشخاص الذين أجريت لهم عمليات التحول الجنسي  
  : اآلتيالتحول الجنسي مثال من أنثى إلى ذكر تتطلب

 .لإزالة الرحم والمهب -
 .إزالة الثديين -
تركيب ما يشبه العضو الذكرى الصناعي الذي ينتصب بمنفـاخ أو ببطاريـة              -

 .تزرع في أعلى الفخذ
تناول هرمونات ذكرية لتغيير شكل الجسم والعضالت ولتغيير نغمة الـصوت،            -

وهى أشياء وتغييرات جذرية في تركيـب الجـسد ال يمكـن اسـتدراكها أو            
  .استعادتها بعد ذلك

ذلك ال يمكن الفتاة المتحولة إلى ذكر مـن أن تمـارس الـدور الجنـسي           كما أن   
  .الطبيعي للذكر

 وإنما يتم عمل قناة مثـل  ،والفتى المتحول ألنثى لن يكون له رحم لكي يحمل ويلد      
من هـؤالء المتحـولين ال   المهبل تسمح بالعالقة الجنسية بشكل آلي غير مكتمل، وكثير         

 نظرا لغياب األعصاب الجنسية الطبيعية، وهـذه        ؛لجنسيةاالستمتاع بالعالقة ا  يستطيعون  
القناة لها مشاكل كثيرة مثل الجفاف وانتشار األمـراض الجرثوميـة بهـا وضـيقها أو            

  .كما أن العالج بالهرمونات له مخاطره. اتساعها
كل هذا عالوة على احتماالت الفشل في تبني الدور الجديد في المجتمع، خاصـة              

  . السيما المجتمعات اإلسالمية ترفض هذا األمر وتستهجنهفي المجتمعات التي



– 

  )٣٦٨٠(

باختصار فإن عملية التحول الجنسي تمثل انتهاكا شـديدا للجـسد وتغييـرا فـي               
  .تركيبته

  : لتغيير الجنسالقانونية األسس :المطلب الثالث
إن ظاهرة التحول الجنسي أصبحت موجودة بصفة ال يستهان بها، ولذلك أصـبح             

ى هذه الظاهرة اجتماعياً من جهة، ومحاولة اإلحاطة بما يمكن أن ترتبـه             حتميا النظر إل  
، وذلك ما يلزم من بيان األساس القانوني        قانونيةمن مشاكل قانونية بهدف إيجاد أرضية       

لهذه العملية، أو رفضه لها، وذلك ما يستلزم جرد مشاكلها القانونية التـي تحـول دون                
  .ن الحياةاإلقرار الفعلي يوجود هذا النمط م

  :األساس القانوني إلباحة عملية التحول الجنسي: أوالً
 التي أقـرت إباحـة عمليـة التحـول          والقوانيناختلفت األسس القانونية لألنظمة     

الجنسي، بين من اعتبرت إباحتها لمجرد النص عليها ضمانا لحق من حقـوق اإلنـسان       
 النفـسي مـع خلقتـه     في اختيار نمط عيشه، أو على األقل ضـمانا لتحقيـق توازنـه            

الما أن  طالبيولوجية، وبين من لم تر ضرورة قانونية في تقرير هذا الحق بسند شرعي،              
   .الواقع العملي قد أفرزه حقيقة فعلية، تاركا بذلك للعمل الفقهي مهمة التأصيل القانوني

 المسلكين توسطت األحكام القضائية، كما دعت إلى ذلـك الـضرورة            ينوبين هذ 
صرة إلقرار وجود فعلي لهذا النوع من العمليات، ومعتبرة إياه قفزة علميـة             بمواقف منا 

  )١(.اليمكن أن يعطل وجودها غياب نص قانوني
  :الشروط القانونية لعملية التحول الجنسي: ثانياً

ال يمكم إنكار ظاهرة التحول الجنسي في البالد األجنبية عامـة  وبعـض الـبالد        
التـدخل   لحة االجتماعية أرى أنه مـن الـضروري       العربية خاصة، ومن منطلق المص    

  .لتنظيم مثل هذه العمليات بنصوص صريحة
 في البالد الغربية التي أباحت التحول الجنسي القانون الـسويدي     القوانينومن بين   
م، ١٠/٩/١٩٨٠م، والقانون األلمـاني الـصادر بتـاريخ         ٢١/٤/١٩٧٢الصادر بتاريخ   

 اإلطالق بل خضعت للعديد من الشروط الواجـب         ولكن هذه اإلباحة لم تأت على سبيل      

                                         
ار النشر األحمدية، الدار  دراسة فقهية قانونية، مقنيي محمد، د-التحول الجنسي وزرع األعضاء البشرية   ١)(

  .م١٩٩٦، ١البيضاء، ط



 

 )٣٦٨١(

توفرها حتما، بحيث إذا تتخلفت هذه الشروط أو أحدها، أصبحت مثل هذه العمليات غير              
  .مشروعة قانوناً، ويخضع أطراف العالقة فيها للعقاب

والشروط األساسية الواجب توافرها لمشروعية عملية التحول الجنسي، نوجزهـا          
  )١(:فيما يلي

  :ط قانونية شرو-أ 
 السويدي واأللماني رضـا     القانونوقد اعتبر   : رضا الشخص الراغب في التحول      )١(

الشخص الراغب في التحول المعبر عنه بحرية واختيار ودرايـة كاملـة، غيـر              
المعيب بأي ضرب من ضروب اإلكراه أو التغرير، شرطا أساسيا إلباحة عمليـة          

  .التحول الجنسي
وهو الترخيص الذي يأخذ بعين االعتبـار       : مع لهذا التحول  وجوب توافر إذن المجت   ) ٢(

مدى تطابق هذه العملية مع النظام العام، واألخالق االجتماعية من جهة، ومـدى             
  .تحقيقها لمصلحة راجحة أو جبتها حالة الضرورة من جهة أخرى

وهذا الترخيص يعتبر السند القانون الذي يمكن الشخص المتحـول مـن إثبـات                
  .جديدة أمام المجتمع وحتى يتحدد وجوده القانونهويته ال

  : شروط صحية وتقنية وفنية-ب 
علـى أن تكـون الغايـة       : يجب أن تكون الغاية من العملية تحقيق غاية عالجية          )١(

  :العالجية راجحة، توجبها ضرورة ملحة، وهذا بين حالتين
ديـه مـشكلة   حالة الشخص الذي يريد التحول عن نوعه، دون أن تكون ل     : األولى  

ب في هذا التحول لمجـرد تحقيـق   غصحية سواء كانت بدنية أو نفسية، ولكنه ير    
  .الرغبة في التغيير دون توافر ضرورة عالجية تبرر ذلك

  . عملية التحول الجنسيالقانونوفي هذه الحالة ال يبيح   
وهي الحالة التي توجبها ضرورة عالج تـشوهات خلقيـة معينـة لـدى              : الثانية  

لذي يريد التحول، كأجزاء مضمورة أو مغمورة من جهازة التناسـلي،           الشخص ا 
أو يصاب فيها الشخص بأعراض مرضية معينة، سواء كانت هـذه األعـراض             
بدنية أو نفسية، متى كانت الجسامة بحيث تخل بعناصـر الـسالمة الجـسدية أو              

  .النفسية لديه
                                         

  .المصدر السابق  ١)(



– 

  )٣٦٨٢(

ا لغاية عالجية أوجبتهـا     في هذه الحالة تباح عملية التحول الجنسي، نظرا لتحقيقه          
  .الضرورة

 الـسويدي   قـانون وهذا ما اشـترطه ال    : وجوب حصول العملية في ظروف جيدة       )٢(
واأللماني إلباحة عملية التحول الجنسي طبياً، توفير تقنيات متطورة في المجـال            

  .اإلكلينيكي، زيادة على خبرة فائقة وتخصص بين للطبيب الذي يتولى العملية
التأكد من عدم جدوى العالجات األخـرى بحـق         :  الظروف الجيدة  ويدخل ضمن   

الراغب في التحول، كالعالج النفسي، ومالءمة حالة الشخص النفـسية لمعايـشته       
الدور الجنسي المطلوب التحول إليه، وتأهيل المريض بقدر اإلمكان للتكيف مـع            

   .المجتمع، ومتابعته من الناحية النفسية واالجتماعية بعد التحول
  : لتغيير الجنساألسس الشرعية :المطلب الرابع

 في كثير من البلدان األجنبية والبلدان العربية بـشأن         القانونيةنصوص  المع غياب   
عمليات التحول الجنسي، نرى أن الفقه القانوني تدخل الشتراط بعض الـشروط التـي              

  .تزكي الوجود الفعلي لهذه العمليات قانونا
 قيد القانون إباحة عمليات التحـول       - كمثال   - في بلجيكا    ففي الدول األجنبية نجد   

الجنسي بوجود ضرورة عالجية، تدعو إلى القايم بهذه العملية، والطب الـشرعي هـو              
  .المنوط بتحديد هذه الضرورة قبل إجراء العملية

 أمريكية، الرغبة المجردة في التحول فـي تغييـر   -ولم يعتبر فقها الدول األنجلو     
 تصح معها عملية التحول، وقيدوا هذه الرغبة بتـرخيص مـسبق مـن         الجنس ضرورة 

  .أطباء شرعيين معترف بهم قانونا
  :وفي الدول العربية

 في مصر نجد موضوع التحول الجنسي، كان أحـد حلقـات البحـث فـي بعـض                  -
، الذي قام ببحث موضوع التحول الجنسي، وقد        )١(المؤتمرات العلمية الحديث بالقاهرة   

ة الثانية التي بحث موضوع القانون الجنائي واألساليب الفنيـة الحديثـة،            انتهت اللجن 
إلى أن عمليات تحول الجنس غير جائزة، ما لم تعتبر أسـلوبا طبيعيـاً وضـرورياً                

                                         
  . م١٩٨٧المؤتمر األول للجمعية المصرية للقانون الجنائي، المنعقد في القاهرة سنة   ١)(



 

 )٣٦٨٣(

 بدت على جـسم المـريض،       يلتحقيق المالءمة بين األعراض والتغيرات البدنية، الت      
   )١(.وجوب انتماءه إليهوبين الجنس الذي تُنبئ هذه األعراض والتغيرات ب

أما القضاء المصري نجد الحكم الصادر عن محكمة االستئناف بالقاهرة، الـذي أقـر         
صحة عملية التحول الجنسي بمناسبة الطعن المرفوع إلى هذه المحكمة مـن طـرف           

  . الذي أجرى هذه العملية)٢(الطبيب
ي، لم يعـرف قـضايا      أما في القضاء المغربي فمثله مثل القضاء التونسي والجزائر          -

تتعلق بعمليات التحول الجنسي، وال توجد نصوص قانونية تـنظم عمليـة التحـول              
الجنسي، كما لم يتعرض الفقهاء القانونيين لهذا الموضوع، وقد يكـون راجعـاً لقلـة       
الوقائع التي تتضمن مثل هذه العملية، أو لعدم اإلعالن عنها، أو لعدم وصولها لساحة              

  .القضاء
نظـراً لحداثـة    : قف القانون المدني الكويتي من حق الشخص في تغيير جنسه         موأما    -

 تفصل فيه وتبين أحقية الشخص في تغييـر         قانونيةالموضوع فإنه ال توجد نصوص      
  :جنسه من عدمها ولكن نصت المادة األولى من القانون المدني على أنه

النصوص بمنطوقهـا   تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه           )١(
  . أو بمفهومها

فإن لم يوجد نص شرعي حكم القاضي وفقاً ألحكام الفقه اإلسالمي األكثر اتفاقـاً                )٢(
  )٣(.مع واقع البالد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف

غير مسموح على المستوى الطبي وأيـضا علـى   وفى الدول العربية واإلسالمية    
يات تغيير الجنس نظرا لتعارض ذلك مـع لـوائح النقابـات    المستوى الديني إجراء عمل   

، ونظرا لما تحمله تلك العمليـات مـن مـشكالت           الشريعةالطبية وفتاوى غالبية علماء     
 على المستوى الفردي واالجتماعي قد ال يقدرها األشخاص المصابون بالتخنـث            خطيرة

يـدة أن إجـراء     في غمرة حماسهم إلجراء عمليات التحول، فقد ثبت من دراسـات عد           

                                         
جميل صبحي برسوم، مجلة الدراسات العلمية في حقوق . التحول الجنسي وما يثيره من مشكالت قانونية، د  ١)(

  ).٦٣ص(م، ١٩٩١، سنة )٧(قية واالقتصادية والسياسية، العدد المعرفة الحقو
صدر الحكم ببراءة الطبيب، وإرجاعه إلى عضوية هيئة األطباء، ألنه قام بهذه العملية، وفق شروط   ٢)(

  .قانونية، محققاً إيجابية بدون أي خطأ
  .المادة األولى من القانون المدني الكويتي  ٣)(



– 

  )٣٦٨٤(

عمليات التحول ال ينهى المشكلة بل يظل الشخص في دوامة مـن المتاعـب النفـسية                
واالجتماعية، هذا فضال عن التشويه الجراحي البالغ في األجهزة التناسلية وفي الجـسد             
عموما والذي يجعل الشخص غير قادر على الحياة الطبيعية التي يتمناها، ولهـذا تكثـر        

لنفسية واالنتحار في األشخاص الذين أجريت لهم عمليات التحـول          نسب االضطرابات ا  
فعملية التحول الجنسي مثال من أنثى إلى ذكر تتطلب إزالة الـرحم والمهبـل،           . الجنسي

وإزالة الثديين وتركيب ما يشبه العضو الذكرى الصناعي الـذي ينتـصب بمنفـاخ أو               
لتغيير شكل الجسم والعضالت    ببطارية تزرع في أعلى الفخذ، وتناول هرمونات ذكرية         

ولتغيير نغمة الصوت، وهى أشياء وتغييرات جذرية فـي تركيـب الجـسد ال يمكـن                
استدراكها أو استعادتها بعد ذلك، كما أن ذلك ال يمكن الفتاة المتحولة إلى ذكـر مـن أن     

  .تمارس الدور الجنسي الطبيعي للذكر
  هذه العمليات هناك احتياطات    التي تسمح قوانينها بإجراء مثل    وفى الدول الغربية    

يبدأ الجراح في ترتيبات إجراء العملية الجراحية بعد أن يشرح للمريض بالتفصيل            حيث  
عوامل النجاح والفشل في تلك العمليات حيث أنها عمليـات صـعبة ولهـا تـداعياتها                
الكثيرة، ونتائجها محل شك كبير، على األقل مـن حيـث أنهـا ال تـستطيع أن تمـنح        

  .لمتحول أجهزة تناسلية تعطيه الفرصة في الحياة الطبيعيةالشخص ا
 كما هو معلـوم  فالفتاة المتحولة إلى ذكر لن تستطيع ممارسة الجنس بشكل طبيعي  

  .شرعا وطبا
  
  

  



 

 )٣٦٨٥(

  لثالمبحث الثا
  الحكم الشرعي لتغيير الجنس لمريض الترانسكس

ـ         ـا لــم تتــرك الــشريعة اإلســالمية واقعــة دون حكــم بحليتهـ
أو حرمتهــا أو جوازهـــا، لكـــن هنـــاك بعـــض الموضـــوعات             
المــستجدة ال بــد مــن معرفــة رأي الــشرع فيهــا، حتــى يمكــن          

  .الحكم على هذه الموضوعات، ومن بين تلك الموضوعات هي التحول الجنسي
  :الرؤية الشرعيية للتحول الجنسي

وجه التحديد طبيعة مـرض اضـطراب    ال يعرفون على الشريعةكثير من علماء    
وأحيانـا يخلطـون     والفروق بينه وبين االنحرافات واألمراض األخرى،        الهوية الجنسية 

وهذه مسئولية  ،  بينه وبين الجنسية المثلية أو انحراف السلوك الجنسي واألخالقي عموما         
ـ              وى األطباء النفسيين لكي يوضحوا لهم طبيعة هذا المرض وتداعياته حتى تكـون الفت

 .الصادرة عنهم على بينة
  : لقد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية في هذه المسألة على قولينو

  :القائلون بالمنع وأدلتهم: القول األول
ال يجوز إجراء جراحة تغيير الجنس للمصاب بمرض الترانسكس، وهـو قـول             

ى المـصرية   المجمع الفقه اإلسالمي واألمانة العامة لهيئة كبـار العلمـاء ودار الفتـو            
واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلمـاء بالمملكـة العربيـة           )١(.ووزارة األوقاف في الكويت   

  .السعودية
  : القائلين بالمنع وعدم الجوازأدلة 

وآلمـرنَّهم فَلَيبـتِّكُن آذَان اَألنْعـاِم وآلمـرنَّهم         (.... قوله تعالى حكاية عن إبليس      ) ١(
نرغَي٢(). خَلْقَ اللِّهفَلَي(  

                                         
هـ، وفتوى ١٤٠٩سالمي بمكة المكرمة، الدورة الحادية عشر، القرار السادس عام قرار المجمع الفقهي اإل  ١)(

تحويل الرجل إلى امرأة ( بعنوان ١٢٢٨برقم . م١٩٨١ يونيو ٢٧دار اإلفتاء المصرية الصادرة في 
ومجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية ) وبالعكس جائز للضرورة

  ).تعديل األنثى إلى ذكر( بعنوان ٦٥٠ برقم ٢٩٨وقاف في الكويت، ص بوزارة األ
  .١١٩النساء، اآلية   ٢)(



– 

  )٣٦٨٦(

  : وجه الداللة
إن اآلية تضمنت حرمة تغيير خلق اهللا على وجه العبث وإن في جراحـة تغييـر         
الجنس تغيير لخلق اهللا إذ يقوم الطبيب باستئصال الذكر والخصيتين وذلـك فـي حالـة           

نثـى  تحويل الذكر إلى أنثى أو استئصال الثديين وإلغاء القناة التناسلية الموجودة فـي األ       
   )١(.في حالة تحويلها إلى ذكر دون مبررات مقنعة

لعن رسـول اهللا عليـه      : ( أنه قال  - رضي اهللا عنهما     -حديث عبد اهللا بن عباس      ) ٢(
الصالة والسالم المتشبهين من الرجال بالنـساء والمتـشبهات مـن النـساء              

  )٢().بالرجال
س بأي صورة من    هذا الحديث ينص على لعن من تشبه من الرجال بالنساء والعك          

صور التشبه واللعن يقتضي حرمة األمر الملعون وجراحة تغيير الجنس في هذه الحالة             
   )٣(.فيها تشبه من النساء بالرجال فكانت محرمة لدخولها في دائرة اللعن

والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الـشيء عـن الـصفة إلـى              : (قال ابن حجر  
   )٤().وضعها عليه أحكم الحكماء

  )٥(.اإلخراج إنما يتحقق في جراحة تغيير الجنسوهذا 
أن هذه العملية تشتمل على الغش والتدليس وقد عرف بعض المعاصرين الغـش               )٣(

   )٦(.بأنه أخفاء عيب أو طمس حقيقة بحيث تبدو للناظر على غير وجهها
ن الغش  بالنهي ع  السنة توهذه المعاني متوفرة في جراحة تغيير الجنس وقد ورد          

   )٧ ().من غشنا فليس منا: (ل رسول اهللا عليه الصالة والسالموهو قو

                                         
  .)١٣٥ص (مكتبة الصحابة: محمد الشنقيطي، ط.  د،أحكام الجراحة الطبية  ١)(
  .)٥٨٨٥(حديث . باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجاء. رواه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس  ٢)(
  .)٢٠٤ص(دار النفائس : محمد خالد منصور، ط. ألحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي، دا  ٣)(
  .، نقالً عن المرجع السابق)١٠/٣٣٣(فتح الباري، ابن حجر   ٤)(
  .)١٣٥ص (مكتبة الصحابة: محمد الشنقيطي، ط.  د،أحكام الجراحة الطبية  ٥)(
محمد نعيم ياسين بحث في رتق غشاء البكارة في ميزان . د.  الطبيةندوة رؤية إسالمية لبعض الممارسات  ٦)(

  .)٤٨٦ص(، نقالً عن كتاب جراحات الذكورة واألنوثة، )٥٨٩ص(المقاصد الشرعية 
حديث رقم ، »من غشنا فليس منا«: باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم،  كتاب اإليمان فيأخرجه مسلم  ٧)(

باب ما جاء في كراهة " "كتاب البيوع"البخاري، وأخرجه الترمذي في ، وانفرد به عن )١٠٢( حديث ١٠١
  ). ١٣١٥(حديث " الغش في البيوع



 

 )٣٦٨٧(

أن هذا النوع من الجراحة يشتمل علـى اسـتباحة المحظـور شـرعا دون إذن                  )٤(
الشارع، إذ فيه كشف كل من الرجل والمرأة عن موضع العورة، ويتكـرر ذلـك              

  )١(.مرات عديدة
 النـوع مـن الجراحـة ال        أنه يثبت بشهادة بعض المختصين من األطباء أن هذا          )٥(

تتوفر فيه أي دوافع معتبره من الناحية الطبية، وأنه ال يعدو كونه رغبة تتـضمن               
التطاول على مشيئة اهللا تعالى وحكمته التي اقتضت تحديد جنس اإلنـسان ذكـرا           

   )٢(.كان أو أنثى
كنا نغـزو مـع     : ( قال - رضي اهللا تعالى عنهم      -روي عن عبد اهللا بن مسعود         )٦(

ل اهللا عليه الصالة والسالم وليس لنا شئ فقلنا أال نستخـصي؟ فنهانـا عـن       رسو
   )٣().ذلك

ال يختلف فقهاء الحجاز وفقهاء الكوفيين أن       : (- رحمه اهللا    -قال اإلمام القرطبي    
، فإذا كان هذا التحريم متعلقا بالخـصاء        )٤()خصاء بني آدم ال يحل، وال يجوز ألنه مثله        

مهمة العضو فكيف بالتغيير الكامل ال شك أنه أولـى وأحـرى        الذي فيه تغيير لشئ من      
  )٥(.بالتحريم

أن هذه العملية تشتمل على أضرار صحية ونفسية واجتماعية والضرر منهي عن              )٧(
ال ضـرر وال  : (- صـلى اهللا عليـه وسـلم         -، لحـديث رسـول اهللا       )٦(شرعاً
ي لإلنـسان   ، فمن األضرار الصحية حدوث تغيير في التركيب العضو        )٧()ضرار

السوي مما يسبب خلال في بقية أعضاء جسده األصلية، فأعضاء الـذكر تختلـف          
عن أعضاء األنثى خاصة األعضاء التناسلية ووظائفها ومن األضـرار الـصحية    
كذلك إحداث خلل في بعض أو معظم أعضاء الجـسم األخـرى وذلـك نتيجـة                

لجراحـة، وتكمـن    للهرمونات واألدوية التي يتم إعطائها للشخص قبـل وبعـد ا          
                                         

  .)١٣٦ص (مكتبة الصحابة: محمد الشنقيطي، ط. أحكام الجراحة الطبية، د  ١)(
  ).١٣٦ص(المصدر السابق   ٢)(
  .)٩٣٦ص(، رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والحفاء  ٣)(
  .)١٣٦ص(نقالً عن كتاب أحكام الجراحة الطبية، ) ٥/٣٩١(تفسير القرطبي   ٤)(
  .)١٣٦ص (مكتبة الصحابة: محمد الشنقيطي، ط. أحكام الجراحة الطبية، د  ٥)(
  .)٤٨٧ص (دار الفالح:  محمد شافعي بوشية، ط،جراحات الذكورة واألنوثة  ٦)(
  .سبق تخريجه  ٧)(



– 

  )٣٦٨٨(

األضرار النفسية في أن الجراحة تحدث خلل في نفس الـشخص وتغييـرا فـي               
الطباع والسلوكيات وهذا األمر لن يتم بصورة سريعة ولكـن بعـد اضـطرابات             

) الجنس الطـارئ  (والحالة الثانية   ) الجنس األصلي (وتناقضات بين الحالة األولى     
 االجتماعية أن هـذه الجراحـة إذا        مما يحدث به آالم نفسية شديدة ومن األضرار       

فتح بابها ستخلق نوعا من الفوضى واالضطراب في المجتمع وتكمـن الفوضـى            
واالضطراب فيما يحدث في السجالت والوثائق الرسمية التي قيد فيها الـشخص            
منذ والدته من حيث األسماء والمهن وما يتعلق بها مما ال يخص الشخص فقـط               

  )١(.ولكن يرتبط بأهله وذويه
 بالمملكة العربيـة الـسعودية فتـوى        اللجنة الدائمة ب  هيئة كبار العلماء   فتاوى في جاءو

: ما حكم عمليات التحول الجنسي في حالة الضرورة، مـثالً         : واجابة على السؤال التالي   
إذا ولد طفل وله أعضاء تناسلية مخالفة لجنسه ومن الممكن أن يقوم بجراحة تحويليـة؟               

ا الطفل وأصبح في جنس غير جنسه وبالتالي ال يـصلح للـزواج،             وما حكم إذا كبر هذ    
وهذا بدليل طبي أجمع عليه األطباء، ولكن قيود المجتمع ترفض هـذا الوضـع وهـو                

 .عملية التحول من أجل العالج؟
  :الجواب
 الحمد هللا

ال يمكن ألحٍد كائناً من كان أن يغير خلق اهللا تعالى من ذكر إلـى أنثـى أو           :أوالً
  !كس، فمن خلقه اهللا تعالى ذكَراً فإنه لن يصير أنثى تحيض، وتلدالع

لكنـه لـن   ! نعم، قد يعبث به األطباء إلرضاء شذوذه ليوهم نفسه أنه صار أنثـى  
 . يكون أنثى حقيقية، وسيعيش في غموم وهموم، وقد يقوده ذلك إلى االنتحار

لـيس عـذراً    :  منه ما يشعر به المرء في داخله أنه جنس آخر غير الظاهر          : ثانياً
 – في الظاهر ال في الحقيقـة        –لتغيير جنسه، بل هو اتباع للشيطان في تغيير خلق اهللا           

وال يجيز له ذلك الشعور إجراء عملية جراحية، وال تناول أدوية وهرمونـات لتغييـر               
ظاهره، بل عليه الرضى بقَدر اهللا تعالى، ومعالجة نفسه باإليمان والطاعة، وال يحل لـه      

                                         
 ٤٨٩ص (دار الفالح: نوثة في ضوء الطب والفقه اإلسالمي محمد شافعي بوشيه، طجراحات الذكورة واأل  ١)(

– ٤٩٠.(  



 

 )٣٦٨٩(

ر جنس غير جنسه الذي خلقه اهللا عليه وإال كان مرتكباً لكبيرة من كبائر الـذنوب،               إظها
  .فإن كانت أنثى في الحقيقة فتكون مسترجلة، وإن كان ذكراً في الحقيقة فيكون مخنَّثاً

إذا كان الشخص قد خلق من األصل ذكراً أو         : والعملية الجراحية الجائزة في هذا    
ه، فيجوز إجراء عملية جراحية إلظهار تلك األعـضاء،      أنثى، ولكن أعضاءه غير ظاهر    

  .وإعطاء الشخص أدوية أو هرمونات لتقوية أصل الخلقة التي خلقه اهللا عليها
ـ       –وأما من يخلق بعضوي تناسل أنثوي وذكري         الخنثـى  " وهو مـا يـسمى بـ

مـاذا  فال يجوز االستعجال بإلغاء أحدهما وإظهار اآلخر، بل ينتظر حتى يعلم            ": المشكل
  .يقدر اهللا تعالى له، فقد يظهر ذلك بعد مضي وقت من عمره

وهذه فتوى مفصلة لعلماء اللجنة الدائمة لإلفتاء، وقد سئلوا عن أمٍر قريـب ممـا               
  :جاء في السؤال، فأجابوا

 ِلمـن   ِللَِّه ملْك السماواِت والَْأرِض يخْلُقُ ما يشَاء يهـب        : (قال اهللا تعالى    : أوالً  "
  الذُّكُور شَاءي نِلم بهيِإنَاثًا و شَاءي .  ا ِإنَّـهِقيمع شَاءي نُل معجيِإنَاثًا وانًا وذُكْر مهجوزي َأو

قَِدير ِليمفعلى المسلم أن يرضى بخلق اهللا وتقديره٥٠، ٤٩/الشورى) ع ، . 
رجولتك، وأنك يمكـن أن تـأتي       فإذا كانت حالتك كما ذكرت من أنك متحقق من          

فعليك : بدور الذكر بكفاءة تامة وإن كنت لم تمارس الحالة الجنسية بالفعل مع أي إنسان             
 . أن تحتفظ بذكورتك، وترضى بما اختاره اهللا لك من الميزة والفضل

 فيمـا   -فإجراؤك عملية لتتحول بها إلى أنثـى        : إذا ثبتت ذكورتك وتحققت   : ثانياً
لق اهللا، وسخط منك على ما اختاره اهللا لك، على تقدير نجاح العمليـة               تغيير لخ  -تظن  

وإفضائها إلى ما تريد من األنوثة، وهيهات هيهات أن يتم ذلك؛ فإن لكل مـن الـذكورة             
على إنشائها وإكسابها خواصـها إال اهللا       واألنوثة أجهزتها الفطرية الخلقية التي ال يقدر        

تعالى، وليست مجرد ذكر للرجل، وفتحة فرج للمرأة، بل هناك للرجل جهـاز متكامـل          
متناسق ومترابط مركب من الخصيتين وغيرهما، ولكلٍّ من أجزائه وظيفة وخاصية من            
 إحساس وإفراز خاص ونحوهما، وكذا المرأة لها رحم وتوابع تتناسـق معهـا، ولكـلٍّ              
خاصية من إحساس وإفراز خاص ونحوهما، وبين الجميع ترابط وتجاوب، وليس تقدير            
شيء من ذلك وإيجاده وتدبيره وتصريفه واإلبقاء عليه إلى أحد من الخلق، بل ذلك إلـى       

 . اهللا العليم الحكيم، العلي القدير، اللطيف الخبير



– 

  )٣٦٩٠(

يمـا ال جـدوى     ضرب من العبث، وسـعي ف     : فالعملية التي تريد إجراءها   : وإذن
فال أقـل مـن أن      : وراءه، بل قد يكون فيه خطر، إن لم يفض إلى القضاء على حياتك            

يذهب بما آتاك اهللا دون أن يكسبك ما تريد، ويبقى مالزما لك ما ذكـرت مـن العقَـد                   
 . النفسية التي أردت الخالص منها بهذه العملية الفاشلة

ن ظنّاً أنك رجل، لما تراه في بدنك        إن كانت ذكورتك غير محققة، وإنما تظ      : ثالثاً
من مظاهر الذكورة إلى جانب ما تجده في نفسك من أنك تحمل صفات أنثويـة وتميـل             

فتريث في أمرك، وال تُقدم على ما ذكـرت         : نحو الذكور عاطفياً، وتنجذب إليهم جنسياً     
قوا أنـك  من العملية، واعرض نفسك على أهل الخبرة من الدكاترة األخصائيين، فإذا تحق  

فسلِّم نفسك إليهم؛ ليكشفوا حقيقة أنوثتك بإجراء       : ذكر في مظهرك وأنثى في واقع أمرك      
العملية، وليس ذلك تحويالً لك من ذكر إلى أنثى، فهذا ليس إليهم، وإنمـا هـو إظهـار                  
لحقيقة أمرك، وإزالة لما كان ببدنك، وكوامن نفسك، من لبس وغموض، وإن لم يتبـين               

 فال تغامر بإجراء العملية، وارض بقضاء اهللا، واصـبر علـى مـا             :ألهل الخبرة شيء  
أصابك؛ إرضاء لربك؛ واتقاء لما يخشى من عواقب عملية على غير هـدى وبـصيرة               
بحقيقة حالك، وافزع إلى اهللا، واضرع إليه ليكشف ما بك، ويحل عقدك النفـسية؛ فإنـه        

 .انتهى" سبحانه بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير
  : القائلون بالجواز وأدلتهم: القول الثاني

يجوز إجراء جراحة تغيير الجنس لمريض الترانسكس عنـد تـوافر الـضوابط             
  : اآلتية

أن يبذل المريض جهدا كبيرا للتكيف مع حالته الجسدية فربما ينتهي عنـه هـذا                 )١(
  . الشعور واالنفصام بين أحاسيس النفس ومظاهر الجسد

 إلى معالجته من خالل كل وسائل الطب النفـسي الحـديث وأن     أن يسعى األطباء    )٢(
  . يستمر على ذلك مدة طويلة ال تقل عن سنتين

  :حيث جاءت فتواه كالتالي. )١( فيصل مولويالباحثوذهب إلى هذا القول 
أو التحول الجنسي، هو انفصام حاد بين الـنفس         ) الترانسكس(تبين لنا أن مرض     "
مل الذكورة من حيث األعضاء الظاهرة لكن إحساسه النفـسي          فيكون الذكر كا  . والجسد

                                         
  net.malawi.www : ي موقع مولو  )١(
  .م٧/١٢/٢٠٠٩، بتاريخ ٤٩-٤٥،ص٢٥فتاوى اللجنة الدائمة، ج) ٢(



 

 )٣٦٩١(

كما تكون األنثى كاملـة األنوثـة مـن حيـث         . مناقض لذلك تماماً، فهو يحس أنّه أنثى      
فإذا تعذّر عن طريق المعالجة النفسية، إنهـاء        . األعضاء الظاهرة، لكنّها تشعر أنّها ذكر     

       ل الجنسي (ة  هذا االنفصام، لم يعد أمامنا إالّ إجراء عمليوذلـك بهـدف إعـادة       )التحو ،
  . التكيف بين النفس والجسد، وهو أساس الصحة النفسية والجسدية عند األطباء والعلماء

إباحة هذا النّوع من العمليات الجراحيـة لألسـباب         ويرى الباحث فيصل مولوي     
  :التالية

د بعض الناس سموها     أنّه ثبت برأي جمهور األطباء وجود حالة مرضية عن         :أوالً
وهي انفصام حاد في الحالة الجنسية بحيث تكون مظاهر الجـسد باتّجـاه             ) الترانسكس(

وأن هـذه الحالـة     . جنس معين، بينما تكون مشاعر النفس باالتّجاه الجنسي المعـاكس         
وأنّه قد تفـشل  . المرضية قد تشتد بحيث تصبح حياة صاحبها جحيماً وقد يفكّر باالنتحار      

هذا .  وسائل العالج النفسي، وال يبقى أمام الطبيب إالّ إجراء جراحة التحول الجنسي            كّل
  .  أن نعطيه الحكم الشرعي المناسب– بالفتوى المطلوبة –هو الواقع الذي نريد 

 في مثل هذه الحالة تتحقّق شروط الضرورة الشرعية التي تبيح المحظـور             :ثانياً
أمـا  . هم محصور في تشخيص حالة الضرورة أو عدمها       إذ الخالف بين  . بإجماع العلماء 

أمـا أن الـضرورة    . إذا اتّفقوا على وجودها، فهم حتماً متّفقون على أنّها تبيح المحظور          
متحقّقة في هذه الحالة، فألن المحافظة على الحياة تعتبر مـن الـضرورات الـشرعية               

هي الحيـاة الطبيعيـة التـي ال    والحياة التي يقتضي المحافظة عليها     . الخمسة بال جدال  
  . يستبد بها المرض بحيث يحرمها السعادة ويمنعها من المتاع المباح

وإذا كانـت   . من أجل ذلك أباح العلماء التداوي بالمحرم عند وجود الـضرورة          و
 حـسب رأي جمهـور الفقهـاء        –جراحة التحول الجنسي محرمة من حيث األصـل         

  .  هذه الضرورة فإنّها تباح لوجود–المعاصرين 
  : أمران) جراحة التحول الجنسي( وسبب تحريم :ثالثاً

وآلمـرنّهم  : ( أنّها تغيير لخلق اهللا، واهللا تعالى يقول عن الشيطان أنّه قـال            :األول
وقد نص بعض المفسرين صراحة ومـنهم ابـن عبـاس وأنـس             . )١()فليغيرن خلق اهللا  

. ر هو الخصاء وفقء األعـين وقطـع اآلذان  وعكرمة وأبو صالح، على أن معنى التغيي      
لم يختلفوا أن خصاء بني آدم ال يحـّل وال          : (وقال) أحكام القرآن (نقل ذلك القرطبي في     

                                         
  .١١٩سورة النساء، اآلية   ١)(



– 

  )٣٦٩٢(

من خلق بإصبع زائدة أو عـضو زائـد، ال          (وكذلك  ) يجوز، ألنّه مثلة وتغيير لخلق اهللا     
تكون هذه الزوائد تؤلمه    يجوز له قطعه وال نزعه، ألنّه من تغيير خلق اهللا تعالى إالّ أن              

  ). فال بأس بنزعها عند جعفر وغيره
وهذا كالم صريح واضح أن الزوائد على جسم اإلنسان إذا سببت له ألماً يجـوز               
نزعها، ألنّها عند ذلك تعتبر من قبيل التداوي، وهو جائز ولو كان فيه تغييراً لخلق اهللا،                

غييـر أو ألجـل التجمـل، أمـا إذا كـان      ألن التغيير المنهي عنه، هو ما كان ألجل الت  
  :ضرورياً من باب التداوي فهو جائز جمعاً بين الدليلين

وفـي حالـة    . دليل تحريم تغيير خلق اهللا، ودليل وجوب التداوي على المـريض          
مرضى التحول الجنسي يمكن القول أن األعضاء الجنسية الظاهرة هي أعضاء زائـدة،             

 الجنس النفسية المعاكسة، وبالتالي فإن تحويلها إلى أعـضاء          ألنّها ال تتناسق مع مشاعر    
. جنسية متوافقة مع الحالة النفسية هو معالجة لأللم الموجود والذي ليس له عالج آخـر              

          القرطبي نفسه ذكر عن ابن عباس أن المقصود في اآلية هـو     ) تغيير خلق اهللا  (على أن
 قال مجاهد والضحاك وسعيد بـن جبيـر         تغيير دينه، وهو قول النخعي والطبري، كما      

وقتادة أن المراد بتغيير خلق اهللا، تغيير الغاية التي أرادها اهللا من الخلق، فقد خلـق اهللا                 
. الشمس والقمر واألحجار والنار لينتفع بها، فغير ذلك الكفّار وجعلوهـا آلهـة معبـودة         

ـ   ) تغيير خلق اهللا  (وبذلك يتبين لنا أن مسألة       بباً لتحـريم جراحـة التحـول       إذا كانت س
الجنسي عند كثير من العلماء، فهي ال تصلح سبباً للتحريم في مثـل حالـة الـضرورة                 

  . المذكورة آنفاً
لعن رسول اهللا صلَى اهللا عليـه       (أنّها نوع من التشبه بالجنس اآلخر، وقد        : الثاني

قـال  وقـد   . )١()جـال وسلَم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالر        
ظاهر اللفظ النهي عن التشبه في كّل شيء، لكن عرف من األدلّة األخـرى أن        (:العلماء

إن المخنّث  : (ومع ذلك يقول النووي   ). المراد التشبه في اللباس والزينة والكالم والمشي      
 يقـدر   محمول على إذا لم   (ويعقّب ابن حجر على ذلك بأنّه       ). الخلقي ال يتّجه عليه اللوم    

  )٢ (.)على ترك التثنّي والتكسر في المشي والكالم بعد تعاطيه المعالجة

                                         
  .سبق تخريجه  ١)(
    .٣٣٢ ص ١٠انظر فتح الباري البن حجر، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء، ج  ٢)(



 

 )٣٦٩٣(

فلسنا أمام رجل يتشبه بالنساء في ظـاهره،        : ومن الواضح أنّنا أمام قضية مختلفة     
لكنّنا أمام إنسان يشعر أنّه إمرأة شعوراً يغلب كّل مشاعره وأعماله، بينمـا لـه جـسد                 

 للخالص من هذه اإلزدواجيـة واالنفـصام، وحـين          رجل، وهو يتألم من ذلك ويسعى     
  . يجري عملية التحول الجنسي يشعر أنّه عاد لطبيعته الحقيقية، فال يعود للتشبه

وإذا لـم تنفـع المعالجـة       . والمطلوب بالنسبة للمخنّث المعالجة كما يقول النووي      
ي، فالظـاهر مـن     النفسية، وظهرت الحاجة إلى جراحة تعيد المخنّث إلى جنسه الطبيع         

فالتحول الجنسي على األرجـح ال يـدخل إذاً تحـت      . كالم اإلمام النووي أن ذلك جائز     
  ). باللباس والزينة والكالم والمشي(مسألة التشبه، التي حصرها العلماء 

  :الضوابط التاليةولقد ذكر 
ـ              )  ١( ت أن يبذل المريض نفسه جهداً كبيراً للتكيف مع حالتـه الجـسدية، فربمـا كان

وربما استطاع بمساعدة طبيبه ومن يحـيط بـه أن          . أحاسيسه أوهاماً ال أصل لها    
يكتشف نفسه من جديد، أو أن يجعلها تقتنع بقدر اهللا، فينتهي عنده هـذا الـشعور               

  .باالنفصام بين أحاسيس النفس ومظاهر الجسد
 إلى  أن يسعى الطبيب المعالج من خالل استعمال كّل وسائل الطب النفسي الحديثة            )  ٢(

 – ال تقّل عن سـنتين  –معالجته كمريض نفسي، وأن يستمر على ذلك مدة طويلة   
وإذا لم يفلح بعدها في العالج، وظّل المريض يشكو من حالة االنفـصام، وطلـب       
إجراء هذه العملية الجراحية، فـإن شـروط الـضرورة تكـون قـد تحقّقـت،                

اً لخلق اهللا، بل هو تغييـر       وال يعود األمر تغيير   . والضرورات تبيح المحظورات  
لحالة مرضية حتّى يكون هذا اإلنسان المخلوق أكثر قدرة على القيام بمـسؤولياته            

وينتفي هنا موضوع التشبه، ألن المريض يعود إلى جنـسه          . التي خلق من أجلها   
الطبيعي الغالب، والجنس كما هو معلوم ليس مجرد أعضاء جنسية ظاهرة، بـل             

واألعضاء الجنسية الظاهرة هي عالمـة علـى جـنس          .  نفسية هو أيضاً مشاعر  
معين، أما حقيقة الجنس فهي أعمق من ذلك بكثير ولها تـأثير علـى المـشاعر                

فإذا تعارض األمران فـال بـد مـن         . النفسية والتصرفات السلوكية ال ينكره أحد     
 أن تغييـر    وإذا تبـين  . تغليب أحدهما على اآلخر حتّى يتوافق الجسد مع الـنفس         

المشاعر النفسية غير ممكن بعد معالجة سنتين، لم يبق أمامنـا إالّ تغييـر معـالم          



– 

  )٣٦٩٤(

الجسد الجنسية حتّى نصل إلى التوافق، ويعود االنـسان عنـصراً إيجابيـاً فـي               
  . المجتمع

  :ويخلص القائلين بالجواز إلى خالصة، هي
لـشرعية الخاصـة    المرأة المتحولة إلى رجل تخضع لجميـع األحكـام ا         أن   -١
  .والرجل المتحول إلى امرأة يخضع لجميع األحكام الشرعية الخاصة بالمرأة. بالرجل
أن يكون التحـول إلـى   يرجى  إذا وجدت شروط الضرورة المشار إليها،       أنه   -٢

الجنس اآلخر مباحاً، وأن يغفر اهللا تعالى للمتحولين ألنّهـم مرضـى، ولـم يـستطيعوا      
وفي هذه الحالة ال ينطبـق علـيهم صـفة المتـشبه       .  بهذا األسلوب  معالجة المرض إالّ  

  .بالجنس اآلخر، وال صفة التغيير لخلق اهللا
  :أدلة القائلين بالجواز

  : واستدلوا على ذلك باألدلة اآلتية
 صلى اهللا عليه وسـلم      - عن رسول اهللا     - رضي اهللا عنه     -روي عن أبي هريرة      . ١

  . )١() وأنزل له شفاءما أنزل اهللا من داء إال: ( قال–
 صـلى اهللا    -كنت عند النَِّبي    :  قال - رضي اهللا عنه     -روي عن أسامة بن شريك       . ٢

نعم يا عبـاد اهللا     : (يا رسول اهللا أنتداوى؟ فقال    :  وجاء األعراب فقالوا   –عليه وسلم   
  .)٢ ()تداووا

  :ووجه الداللة
مـرض  ) الخنثى(الحديثين السابقين أمر بالتداوي وأن مرض اإلنترسكس        وقد دل   

من األمراض التي يمكن عالجها بإجراء جراحة يتم فيها إزالة المرض وبالتالي شـفاء              
  . يجوز إجراء جراحة تغيير الجنس لمريض اإلنترسكسف ،المريض

  )٣().ال ضرر وال ضرار: (- صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا  . ١

                                         
حديث رقم ،  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما أنزل اهللا من داء إال وأنزل له شفاء  ١)(

  .)١٠٣٦ص) (٥٣٥٤(
 ، عليه الدواء والحثجاء في  ما باب، رواه الترمذي كتاب الطب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢)(

  . .)٢٠٣٨(حديث رقم 
  ).٢٣٤٠(  رقمباب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث: كتاب األحكام، أخرجه ابن ماجة  ٣)(



 

 )٣٦٩٥(

يتمثـل الـضرر   ترك مريض اإلنترسكس على حالته فيه ضرر شديد عليه و        وأن  
فـاأللم  ) الخنثى(في األلم النفسي والجسدي واالجتماعي الذي يعانيه مريض اإلنترسكس          

النفسي شعوره بالنقص واأللم الجسدي عدم إمكانيته مـن ممارسـة دوره فـي الحيـاة                
كإنسان عادي واأللم االجتماعي هو نبذ المجتمع له ومعاملته كمخلوق غريـب ال قيمـة             

 من إزالة الضرر عنه حتى يتمكن من التعايش مع مجتمعه وممارسـة      له، وبالتالي ال بد   
   )١(.دوره كإنسان طبيعي

أنه ال يوجد في هذه الجراحة تغيير لخلق اهللا وإنما الذي يحدث فيها هـو إزالـة                 
  .التشوه الخلقي عن المريض وبيان الجنس الحقيقي الذي ينتمي إليه

 المخنثـين مـن الرجـال       –م   صـلى اهللا عليـه وسـل       -لعن رسول اهللا    : (حديث . ٣
  )٢().والمترجالت من النساء

ا أنه يجب على المخنث أن يزيل مظاهر الخنوثـة عنـه وأن             ون الفقهاء ذكر  ثم إ 
   )٣(.يجتهد في ذلك حتى ال يدخل في ضمن الملعونين في الحديث السابق

أما ذم التشبيه بالكالم والمشي فمختص بمن تعمد ذلـك، وأمـا         : ()٤(قال ابن حجر  
 كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتركه واإلدمان على ذلك بالتـدريج، فـإن لـم      من

يفعل وتمادى دخله الذم، وال سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، وأخذ هذا واضـح              
من لفظ المتشبهين، وأما إطالق من أطلق كالنووي ــ وأن الخنث الخلقـي ال يتجـه                

قدر على ترك التثني والكسر في المشي والكالم بعـد       عليه اللوم فمحمول على ما إذ لم ي       
تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإال متى كان ترك ذلك ممكناً ولو بالتدريج فتركـه بغيـر                

واستدل بذلك الطبري بكونه صلى اهللا وعليه وسلم لم يمنع المخنث من            . عذر لحقه اللوم  
فـدل  . ، فمنعه حينئـذ ....ة  الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأ         

  ).أنه ال ذم على ما كان من أصل الِخلقة

                                         
  .)٤٧١ص(، جراحات الذكورة واألنوثة في ضوء الطب والفقه اإلسالمي،   ١)(
  .)٦٤٤٥( حديث رقم من البيوت،رواه البخاري في صحيحه كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء   ٢)(
،  دار الفالح: جراحات الذكورة واألنوثة في ضوء الطب والفقه اإلسالمي، محمد شافعي مفتاح بوشيه، ط  ٣)(

  .)٤٧٢ص(
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالني، باب المتشبهين بالنساء، طبعة المطبعة البهية   )٤(

  ).٩/٢٧٣( ه١٣٤٨المصرية باالزهر، 



– 

  )٣٦٩٦(

إن إجراء الجراحة لمريض اإلنترسكس ليس فيه غش أو تدليس الـذي نهـى        : وقد قالوا 
عنهما الشرع وإنما الهدف من إجراء الجراحة هو إعادة المريض على خلقتـه الـسوية             

  )١(.الطبيعية لذلك جازت شرعاً
دلة يتبين أحقية الشخص المصاب بمرض اإلنترسـكس فـي          وما سبق ذكره من أ    

حالة مريض الترانسكس تختلف عن حالة التشبه بـالجنس اآلخـر   ، ذلك أن  تغيير جنسه 
فإن مريض الترانسكس يشعر بانتمائه للجنس اآلخر شعورا يغلب كل مشاعره وأعمالـه          

ية تغيير الجنس   وهو يتألم ويسعى للخالص من هذا االنفصام واالزدواجية وبإجراء عمل         
 فـإن  التي ذكرهـا المجيـزون،  إنه بتوافر الضوابط ، ثم   يشعر أنه عاد لطبيعته الحقيقية    

، )الضرورات تبيح المحظورات  : (شروط الضرورة قد توافرت وعمال للقاعدة الشرعية      
ال يعود األمر تغيير لخلق اهللا بل هو تغيير لحالة مرضية حتى يكون هذا اإلنسان أكثـر            

  . لقيام بمسئولياته التي خلق من أجلهاقدرة على ا
  :الراجح

 والذي ينص على عدم الجواز، وذلك لقوة        الثاني هو ما ذهب إليه أصحاب القول       
  .أدلتهم في مقابل أدلة أصحاب القول الثاني 

  :الموقف القانوني 
يبـيح أو يجـرم   ) في الدول العربيـة ( ال يوجد قانون صريح يظهر واهللا أعلم أنه   

 ربما على اعتبار أنها عملية تخضع للتقدير الطبـي وبالتـالي            –حول الجنسي   عملية الت 
  .تحال مسؤليتها إلى نقابة األطباء ووزارة الصحة

وقد قام الدكتور أحمد محمود سعد االستاذ بالقانون المدني في جامعـة القـاهرة،              
 تغييـر " صفحة حول هذه القضية بعنوان      ٨٠٠فرع بني سويف، بوضع كتاب حافل في        

وذكر فيه تفاصيل وقائع هذه حادثة الطالب سـيد محمـد           ، "الجنس بين الحظر واالباحة   
أجرى عملية جراحيـة لتغييـر   ) في السنة الخامسة كلية طب أزهر بنين(عبداهللا مرسي   

وقـد قـام     . ٢٩/١/١٩٨٨جنسه وازالة مظاهر الذكورة في مستشفى الزمالك بتـاريخ          
  عزت عشم اهللا مستشار جراحة التجميلبالجراحة المذكورة االستاذ الدكتور 

                                         
 دار الفالح: جراحات الذكورة واألنوثة في ضوء الطب والفقه اإلسالمي، محمد شافعي مفتاح بوشيه، ط  ١)(

  .)٤٧٢ص(



 

 )٣٦٩٧(

وقد قام المستشفى باصدار شهادات بذلك للطالب المذكور وأنـه سـدد الرسـوم              
  .المقرره ودفع جميع اتعاب العملية نقدا

وقد قامت نقابة األطباء بالجيزة بمصر، باستدعاء الطالـب المـذكور والجـراح             
ل، مع دراسة حالة الطالب النفسية،      والطبيب المخدر، وقامت بمناقشتهم ومعرفة التفاصي     

وقد اصدرت النقابة قـرارا تأديبيـا بتـاريخ         . وفحصه بدنيا ونفسيا من قبل المختصين     
 بمعاقبة الطبيب الجراح بشطب اسمه من سجل االطباء واسقاط عضويته           ٨/١١/١٩٨٨

) طبيـب التخـدير   (من النقابة ومنعه من مزاولة المهنة في أي صورة، وعوقب الثاني            
  . س العقوبةبنف

وقد أعتبر المجلس ان هذه العملية تشكل اعتداءا على القيم واألخالق ولم يكن لها              
  .أي مبرر طبي

وقبل ذلك رفعت النقابة القضية الى دار االفتاء بوزارة العـدل بمـصر لمعرفـة               
 مستفـسرة عـن رأي الـدين فـي        ١٤/٥/١٩٨٨ في   ٤٨٣الرأي الديني بالخطاب رقم     
معة األزهر الذي اجريت لـه عمليـة جراحيـة واستئـصال        موضوع طالب الطب بجا   

م، وقد جـاء رد دار      ١٩٨٨ لسنة   ١٦٨والمقيد برقم   ، أعضاء الذكورة لتحويله الى فتاة      
" : االفتاء المصرية بمقدمات فيها ذم تشبه الرجال بالنـساء والنـساء بالرجـال وفيهـا              

سدية صـريحة غالبـة،     والتجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة في التغيير دون دواع ج         "
لعن رسـول اهللا  : واال دخل في حكم الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن أنس قال        

أخرجـوهم  : وقال  . صلى اهللا عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجالت من النساء           
رواه احمـد  ". من بيوتهم، فأخرج النبي صلى اهللا علية وسلم فالنا، وأخرج عمر فالنـا     

  والبخاري
لمجرد الرغبة في تغيير نوع االنسان من       ) الجراحي(وال يجوز مثل هذا االجراء      

  .." امرأة الى رجل أو من رجل الى امرأة
وقد اعتمدت النقابة والفتوى على تقارير طبية عديدة منها تقرير طبي مؤرخ فـي              

 عن االستاذ الدكتور عبدالهادي عمر واالستاذ الدكتور رفعت المـازن،           ٣١/١٠/١٩٨٧
) بنـين (وذلك بناء على تكليفهما من قبل االستاذ الدكتور عميد كلية الطب بكلية األزهر              

وقد جـاء فـي   . بفحص الطالب وذلك قبل اقدامه على اجراء العملية التحويلية المذكورة     
بالكشف على الطالب المذكور وجد أنه عنده ميول أنثويـة سـيكلوجيه            : التقرير ما يلي  



– 

  )٣٦٩٨(

احية العضوية فإنه يتمتع بكل صفات وعالمات الذكورة، كمـا أن           اال أنه من الن   ) نفسية(
 ٣-٢صوته كامل الخشونة والرجولة، اال أنه بالنسبة لتناوله الهرمونات االنثويـة منـذ              

وأنه بالنظر لميوله األنثويـة     . سنوات، وال يزال يأخذها فقد تضخم ثدياه على الناحيتين        
وقـد قـرر الطبيبـان      . ويطيـل شـعره   السيكلوجية فقد كان يرتدي مالبس الفتيـات        

االستشاريان أن المكان للعالج الجراحي وتحويل الجنس وان العالج ينبغـي ان يكـون            
وخاصة ان جميع الفحوصات االكلينكية والمخبرية والموجات الـصوتية تؤكـد           . نفسيا

  .على أنه من الناحية البيولوجية ذكر كامل الذكورة
 اجراء العملية التي قام بها الطبيب الجـراح  ورغم ذلك كله فقد أصر الطالب على     

، والتي لم يكن لها مـا يبررهـا مـن    ٢٩/١/١٩٨٨االستاذ الدكتور عزت عشم اهللا في      
وقد أخذ الدكتور عزت وغيره بما هو مقرر في الطب الغربي من أن             . الناحية الجسدية   

ذ فـي االعتبـار،     فانها تؤخ ) على األقل سنتين  (الرغبة النفسية اذا كانت قوية ومستمرة       
وعليه يتم تغيير جنس هذا الشخص حسب رغبته المستمرة والقوية وهـي كافيـة فـي                
وجهة نظره باجراء مثل هذه العملية التي تحول الرجل الى شكل امرأة وتحول المـرأة               

  )١ (.الى شكل رجل
ومن وقتها وربما من قبلها فإنه يتحتم أن تمر مثل هذه الحـاالت الراغبـة فـي                 

لى النقابة بحيث تجري تقييما طبيا شامال لها وتتأكد من ان المـريض يعـاني              التحول ع 
من مرض اضطراب الهوية الجنسية وتجري فحوصات جينية وهورمونية عليه وتحيله           

بقرار متخصص في   (مع العالج الهورموني المصاحب     ، إلى العالج النفسي لمدة عامين    
والنقابة تفعل ذلك للحيلولة دون استغالل      . ثم تتخذ القرار الالزم بعد ذلك     ) الغدد الصماء 

هؤالء المرضى أو اندفاعهم نحو عمليات خطيرة دون ضـمانات كافيـة تحفـظ لهـم                
  .إذ ليس من المنطقي تغيير جنس كل من يرغب في ذلك، سالمتهم وحقوقهم

مشكلة تحتاج من األطباء إلى مزيد من الجهد وتحتـاج          والحقيقة أننا ما نزال أمام      
مع إلى مزيد من الوعي وتحتاج من المصابين بها إلـى مزيـد مـن الـصبر             من المجت 

وإذا كانـت   . والبصيرة حتى ال يكون الخروج منها وقوعا في مشكالت أكثـر تعقيـدا            
                                         

محمد .د :انظر موقع واحة النفس المطمئنة، اشراف الدكتور محمود ابو العزائم، مقال علمي للدكتور  ١)(
 ،)ن الطب والدينالتحول الجنسي بي: (، بعنواناستشارى الطب النفسى المهدى

http://www.elazayem.com/main/problems_categories  



 

 )٣٦٩٩(

العالجات الدوائية والنفسية في الوقت الحالي قاصرة في مساعدة هؤالء المرضى فإنـه             
  .ا وتحسينهايتحتم إجراء مزيد من الدراسات واألبحاث لتطويره

أما بخصوص جراحات التحول الجنسي فإنها يجب أن تحاط بالضمانات الكافيـة            
حتى ال يساء استخدامها بواسطة المرضى أو بواسطة بعض األطباء مع الوعي الكامـل          
من الفريقين بنتائج تلك الجراحات وبأنها ليست حال سحريا يؤدي إلى السعادة الكاملـة               

  .من المشكالت التي يجب أن توضع في الحسبانوإنما يكمن خلفها الكثير 
رئيسا لقسم الطب   )Paul McHugh" (بول ماك هو    "م حين كان    ١٩٧٩وفي عام   

طلب من القسم إجراء دراسـات  ) Johns Hopkins(النفسي في جامعة جونز هوبكنز 
وكانت النتيجـة أن المرضـى      ، تتبعية للحاالت التي أجريت لها عمليات تحول جنسي         

م تحويلهم أعلنوا أنهم سعداء بانتمائهم للجنس الذي يرغبونه لكن حالتهم النفـسية             الذين ت 
وهنا وصف بول ماك عملية التحول الجنسي بأنها تعاون مع المـرض            ، ككل لم تتحسن  

لذلك ال يصح أن يكون هناك قرار يبيح تلك العمليات على اإلطالق أو             .وليس عالجا له    
ويتخذ القرار بناءا علـى تلـك       ،  كل حالة على حدة    وإنما تدرس ، يجرمها على اإلطالق  

ثم يتخذ القـرار  ) الطبية والنفسية واإلجتماعية  (الدراسة الموضوعية لكافة جوانب الحالة      
تحت سمع وبصر وزارة الصحة ونقابة األطباء مسترشدا بالقواعد الدينية في المجتمـع             

  .ة واإلجتماعيةلضمان صحة الخطوات ولضمان حقوق المريض الطبية والقانوني
  



– 

  )٣٧٠٠(

 المبحث الثالث
  تطبيقات قضائية حول دعاوى تغيير الجنس

لـم   التـي     حكمه فيها،   القضاء الكويتي  أبدىالقضايا التي   نتناول في هذا المبحث بعض      
  .تكن معروفة لدي المجتمع الكويتي

  )١(.ملخص القضية
 -تربيـة   ال -الداخليـة    -الـصحة   : الء من وزارات  برفع دعوى ضد وك   المدعي  قيام  

طلـب الحكـم    و ، بصفتهم ،ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية     ،  الدفاع -العدل  
 ، لتوقيـع الكـشف الطبـي عليـه    ؛بندب إدارة الطب الشرعي التابعة لوزارة الداخليـة   

 ، وذلـك لفحـص حالتـه   ؛طالع على كافة ما تحت يده من تقارير وفحوص طبيـة   واال
 ومدى مالئمة ذلك مع ما هـو ثابـت بـاألوراق     ،الياًوتحديد نوع الجنس الذي يحمله ح     

 ومدى أحقيته في تعديل وتصحيح اسم ونوع جنسه بمـا           ،الثبوتية الخاصة به من عدمه    
 وذلك تمهيداً لعرض األمر علـى اللجنـة المختـصة          ؛يتفق مع حالته الراهنة من عدمه     

 ىفي مواجهة المدع  قانوناً بتصحيح األسماء بغية الحكم للمدعي بتعديل اسم ونوع جنسه           
   عليهم بكافة المصروفات القضائية، ى مع إلزام المدع،عليهم

 أصدرت محكمة أول درجة حكمـاً بنـدب إدارة الطـب    ٢٨/٦/٢٠٠٣جلسة في  
 وكان رأي الطب الـشرعي      ته،الشرعي للكشف على حالة المدعي وإبداء رأيها في حال        

  : في الحالة ما يلي
ــي أن  ــشرعي ف ــتخلص رأي الطــب ال ــدعي الي ــم ــةةمــن الوجه    الجيني

 ذكر يحمل الصفات الجينية الذكرية إال أنه من الناحيـة النفـسية وبعـد               – الصبغية   –
العالج الهرموني والتداخالت الجراحية واستئصال األعضاء الذكورية الرئيسية المميزة          
ا واستبدالها بأعضاء خارجية أنثوية النمط فقد الصفات الذكورية الجسمية الخارجية وكـذ  

اإلحساس الجنسي الرجولي وإمكانية اإلنجاب بينما طغت المواصفات األنثوية خاصـة           
الخارجية منها على مظهره الجسماني باإلضافة الى ما يعاينه من هم في مثل حالته من               

  . ميل جارف للسلوك األنثوي
  : وبعد ذلك وعلى ضوء تقرير الطب الشرعي قام بتعديل طلباته وهي كاألتي

 .  بأحقيته في تغيير جنسه من ذكر إلى أنثىالحكمطلب  ) ١(
                                         

  .١/ تجاري مدني كلي حكومة ٨٦١/٢٠٠٣القضية رقم   ١)(



 

 )٣٧٠١(

حقوقه في سلوك الطريق الذي رسمه القانون للوصـول الـى تغييـر             حفظ كافة    ) ٢(
البيانات الخاصة باسمه وجنسه بكافة األوراق الرسمية، وقد أسس دعواه على أنه            

 ولديه شعور نفسي وطبيعي باالنتماء للجنس األخر أي         م٣/١٠/١٩٧٥ولد بتاريخ   
لجنسية أنثوية وتم استخراج جميع األوراق الثبوتية الخاصة بـه علـى أن        هويته ا 

نوع جنسه ذكر مما ألحق به أضراراً نفسية خاصة شعوره بعدم تعايشه مع نـوع           
الجنس الذي يحمله إذ تغلبت عليه رغبة االنتماء الى الجنس األخر الـذي تطبـع               

 من ذكر الـى أنثـى       بطباعه مما تحتم عليه اجراء عملية جراحية بتحويل جنسه        
وقد أصبح بعد العملية أنثى عقيم      " ال ضرر وال ضرار   "ولما كانت القاعدة الشرعية     

ونوع جنـسه   " -"ويمارس حياته اليومية يعايش المجتمع كأنثى إال أن حمله السم           
ذكر في جميع أوراقه الثبوتية اللصيقة به ال تستقيم مع هويته األنثوية مما ألحـق               

 .دعواه بطلباته سالفة الذكربه ضرر لذا أقام 
  كم محكمة أول درجة ح

حكمت المحكمة بأحقية المدعي في تغيير جنسه من ذكـر الـى أنثـى وألزمـت        
  .  عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماةىالمدع

  : األسباب التي استندت عليها محكمة أول درجة في الحكموكانت 
ى صورته من ذكر أو أنثى هو أمـر         ورد آيات عديدة تبين أن تصوير اإلنسان عل        ) ١(

، )١( }...يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم مـن ذَكَـٍر وُأنثَـى         {: هللا تعالى مثل قوله تعالى    
ِللَِّه ملْك السماواِت والَْأرِض يخْلُقُ ما يشَاء يهب ِلمن يشَاء ِإنَاثًا ويهـب             {: وقوله

، ويستدل باآليات أن تغيير الجنس ال يجـوز شـرعاً ألنـه             )٢(}ورِلمن يشَاء الذُّكُ  
متضمن تغيير لخلق اهللا إال إذا توافرت شروط الضرورة فهنا يكون تغيير الجـنس     

إذا األمر ال يـصبح     " الضرورات تبيح المحظورات    " مباح عمالً للقاعدة الشرعية     
إلنسان أكثر قدرة علـى     تغييراً لخلق اهللا بل هو تغيير لحالة مرضية حتى يصبح ا          

  . القيام بمسئولياته التي خلق من أجلها 
 أعـراض   يوبما أنه ورد في تقرير الطب الشرعي أن األعراض التـي بالمـدع            
 مـن هـذه   ةاضطراب الهوية الجنسية وأنه بذل جهداً للتكيف مع حالتـه الجنـسي      

                                         
  .١١النساء، اآلية   ١)(
  .١٣الحجرات، اآلية   ٢)(



– 

  )٣٧٠٢(

ة جائز  األعراض وبالتالي فإن شروط الضرورة قد توافرت في حقه وإجراء العملي          
شرعاً وال يعتبر تغيير لخلق اهللا وينتفي في حقـه التـشبه بـالجنس األخـر ألن                 

 ظاهرة بل هو    ةالمريض يعود لجنسه الغالب فالجنس ليس هو مجرد أعضاء جنسي         
أيضاً مشاعر نفسيه ومما سبق يتبين أن السبب التي أقيمت مـن أجلـه الـدعوى                

  . مشروعاً
حبيس جنس ينفر منه ويكـون تحـت ضـغط         إن المدعي بحالته الراهنة وهو       )٢(

رغبة في التحول للجنس األخر كما أن ما يعانيه من هم في مثل حالته قـد يدفعـه                  
الى أن يسلك مسلكاً جنسياً غير سوي في حالة السماح له بمخالطة الذكور مـدفوعاً              
برغباته األنثوية األمر الذي يبين معه إجابة المـدعي لطلباتـه وذلـك لمـصلحته               

  . المجتمعومصلحة
  : واألسباب التي استندت عليهافي القضية حكم محكمة االستئناف 
  : حكم محكمة االستئناف

حكمت المحكمة بقبول االستئناف شكالً وفي الموضوع بإلغاء الحكـم المـستأنف            
بالمـصروفات ومقابـل أتعـاب      ) المـدعي (وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده      

  . المحاماة عن درجتي التقاضي
  : سباب التي استندت عليها محكمة االستئناف في الحكماأل
ذكرت المحكمة معايير التمييز بين النوعين الذكر واألنثى والتي يعتمد عليها أهل             ) ١(

 ووجدت أن ما ثبت بالتقارير الطبيـة        المدعيالطب ثم أسقطت هذه المعايير على       
 ويحمل جميـع     ولد ذكر من الناحية الجينية الصبغية كما في الذكور         )----(أن  

األعضاء التناسلية الذكرية الخارجية منها أو الداخلية وبالتـالي اسـتنتجت أنـه             
الـنجم  " وأنه خلق الزوجين الذكر واألنثى " مخلوق ولد ذكراً مصداقاً لقوله تعالى   

ال يحمل ألي عضو أنثوي حتى يمكن القول بأنـه        ) ----(وكذلك ثبت أن    ) ٤٥(
 أحكام الخنثى عليـه وتبـرر التـدخل الجراحـي           خنثى حقيقية أو كاذبة لتطبيق    

) ----(لتصحيح جنسه وتثبيته وهو األمر الذي ترى معه المحكمة أن ما قام به              
من اجراء عملية تغيير الجنس مخالف للشريعة اإلسالمية وذكرت فتاوى تـنص             
على حرمه تغيير الجنس لمجرد دواعي نفسية بل البد من وجود دواعي جـسدية              

  . غالبة



 

 )٣٧٠٣(

ى المحكمة أن ما جاء من حقائق علمية عن اضطرابات الهوية الجنسية تبـين           تر ) ٢(
أنها أعراض تظهر في مرحلة مبكرة وفي سن الطفولة ومع السنوات األولى مـن        
الدراسة وتكمن في رغبة الطفل الجامحة في أن يكون من الجـنس األخـر مـع                

 )----(ميـة علـى     الكراهية الشديدة لجنسه العضوي وبمطابقة هذه الحقيقة العل       
م ولـم  ٣/١٠/١٩٧٥وجدت أنها ال تنطبق عليه وذلك ألنه ثبت أنه مـن مواليـد           

يعاني من أي اضطرابات نفسية حتى دخوله المستشفى النفسي وكان قد بلـغ مـا         
يقارب عشرون عاماً وذلك لمحاولته االنتحار ولم يثبـت سـبب ذلـك وغـادر               

شير الى اضطرابات فـي الهويـة       المستشفى على مسئوليته ولم يرد في ملفه ما ي        
 بعـد   ١١/١٢/٢٠٠٢الجنسية في فترة دخوله ولم يراجع المستشفى إال بتـاريخ           

  .  أي بعد سنة ونصف٢٩/٦/٢٠٠٠العملية التي تمت بتاريخ 
 لم يعرض نفسه على طبيب نفـسي الستـشارته فـي       )----(ترى المحكمة أن     ) ٣(

ـ           رة زمنيـة حـسب     موضوع اضطراب الهوية الجنسية ولم يتلق أي عـالج لفت
  . األعراف الطبية

إن اضطرابات الهوية الجنسية ما هي إال نظرية الزالت توجه لها سـهام النقـد                 ) ٤(
وينكرها البعض ومما يوجه اليها ماذا لو تغيرت رغبة من تحـول الـى الجـنس      
األخر ورغب مرة أخرى بالعودة الى جنسه األصلي كونها خاضعة لعوامل نفسية            

 النفسية ففي ذلك عبث بهويـة اإلنـسان الـذي أكرمـه اهللا       وتتغير بتغير األهواء  
  . سبحانه وتعالى بأن خلقه بأحسن صورة

ترى المحكمة أن تغيير الجنس لمجرد دواعي نفسية فيه وقوع بالرذيلة والحـرام              ) ٥(
وذلك أن الرجل بتحوله الى أنثى فإن تحوله ظاهرياً فقط دون أعضاءه الداخليـة              

األصلية دون تغيير مما يعني استمتاع الرجل بالرجل        إذا فالجنس يبقى على خلقته      
المبدل جنسه من قبيل عمل قوم لوط المستحق للعنة اهللا وغضبه وكـذلك يحـدث           

  . معاشرة النساء لبعضهن البعض وبالتالي انتشار الفاحشة



– 
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  )١(:حكم محكمة التمييز
ـ             ت لقد حكمت محكمة التمييز بقبول الطعن شكالً وفي الموضوع برفـضه وألزم

الطاعن المصروفات مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وقررت ما يلـي فـي              
  : الموضوع

ومن األصول المقررة في فقه الشريعة اإلسالمية حرمة تحويل الجنس من ذكـر             "
أن  علـى  – هـذه المحكمـة    - الى أنثى وبالعكس على وجه العبث، وقد جرى قضاء        

 في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من األدلـة  لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع 
والمستندات ولها األخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى محموالً على أسبابه متـى رأت    
فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها واطمأنت الى سالمة األسس التي قام عليها وأنه وإن كانت                

اح عند الضرورة ومـن   الضرورات تبيح المحظورات والتي تعني أن الممنوع شرعاً مب        
شروطها أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالـة يخـشى               
منها تلف النفس أو األعضاء، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقـام قـضاءه              
برفض الدعوى على سند مما ثبت من التقرير الطبي الشرعي الذي أطمأن اليه مـن أن              

عملية جراحية حول على أثره أعضاءه التناسلية الخارجية ألنثى دون          الطاعن قد أجرى    
أعضاءه الداخلية وأنه يحمل التركيب الصبغي الذكري والجنس الذي نشأ عليـه بينمـا              
الجنس النفسي أنثوي وبعرضه على لجنة أخصائي الطب النفسي أفادت بـأن الطـاعن              

 تحت المالحظة الطبية إال أنه       لوضعه م١٥/١/١٩٩٤دخل العيادة النفسية ألول مرة في       
خرج في ذات اليوم ولم يرد في تقريرها أية اضطرابات في هويته الجنسية فـي فتـرة                

جرائه العملية  إ إال بعد    م١١/١٢/٢٠٠٢دخوله ولم يراجع المستشفى بعد ذلك إال بتاريخ         
 ولم يتبين من ملفه بالمستشفى أنه تـم عرضـه علـى            م٢٩/٦/٢٠٠٠الجراحية بتاريخ   

رشادات معينـة لفتـرة زمنيـة حـسب         إب نفسي كما لم يتلقى أي عالج أو اتباع          طبي
جراء العملية وأن اللجنة الطبية ال تستطيع الجزم بوجـود رغبـة            إاألعراف الطبية قبل    

جراء العملية كمـا أن التقريـر       إقهرية للطاعن في تغيير جنسه في الفترة السابقة على          
ضطراب الهوية الجنسية ونفى الحكم تبعاً لـذلك        الطبي الشرعي لم يقطع بأنه مصاب با      

حالة الضرورة لدى الطاعن التي تبيح له المحظور واعتبر أن إجرائـه للعمليـة ببتـره     
ألعضاء الذكورة التي خلق عليها وتحويل جنسه هو مخالف للشريعة اإلسالمية ورتـب             

                                         
  .٢/ مدني ٦٧٤/٢٠٠٤الطعن بالتمييز رقم   ١)(



 

 )٣٧٠٥(

 فيه سائغاً وله    على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون           
أصله الثابت باألوراق ويكفي لحمله قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن             

  ". ويضحي النعي على غير أساس
   :من خالل عرض هذه القضية بدرجات التقاضي، نستنتج منها

أن األبحاث العالمية أوضحت أن التكييف المنشود ال يصل إليـه المـريض بعـد     
أن هناك أبحاث تشير إلى انتحار بعضهم أو عالجهم في مصحات عقليـة             الجراحة بل   

  .)١("ألن جراحة تغيير الجنس لم تحقق الهدف المنشود في عالج مرض الترانسكس

                                         
  .)٨٧ص( دار النهضة العربية: أحمد محمود سعد، ط. تغيير الجنس بين الخطر واإلباحة، د  ١)(



– 

  )٣٧٠٦(

  نتائج البحث
  :تبينت لي بعض النتائج كما يلي

اجراء العملية الجراحية المتعلقة بتغيير الجنس لها آثار مترتبة خطيرة فـي المجـال          -١
نساني واالجتماعي والنفسي والقانوني والشرعي، مما يـستلزم الدقـة البالغـة فـي              اال

  .التشخيص الطبي واصدار الفتوى والحكم الشرعي من المختصين
يعتبر مريض الترانسكس حالة مرضية معقدة وليس هو من قبيل التـشبه بـالجنس               -٢

  .اآلخر بدافع الهوى والرغبة الشخصية
الت الطبية التي تشهد لها شروط الـضرورة الطبيـة مـع             أنه قد توجد بعض الحا     -٣

  .مراعاة الضوابط الشرعية، لكنها حاالت نادرة في نطاق ضيق
لم يتعرض القانون الكويتي لحالة مريض الترانسكس وما يعانيه من اضطراب فـي             -٤

  .الهوية الجنسية، وأنه ال بد من الرجوع للقضاء في التعامل مع الحاالت ذات الصلة
اك فرق بين تغيير الجنس وتصحيح الجنس ويترتب على ذلك اخـتالف األحكـام              هن-٥

  .الشرعية
ال بد من ايجاد قوانين صارمة وضمانات كافية لسد باب التالعب بالهويـة الجنـسية    -٦

  .لالنسان، السيما إذا كان مسلما
  



 

 )٣٧٠٧(

  المراجع
 مكتبة الصحابة: محمد الشنقيطي، ط.  د،أحكام الجراحة الطبية.  
 دار : محمـد خالـد منـصور، ط      . م الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي، د       األحكا

 .النفائس
 إعادة انتاج الهوية العراقية، ابراهيم الحيدري، بدون طبعة وبدون تاريخ.  
       دراسة فقهية قانونيـة، مقنيـي محمـد، دار         -التحول الجنسي وزرع األعضاء البشرية 

  .م١٩٩٦، ١النشر األحمدية، الدار البيضاء، ط
        جميـل صـبحي برسـوم، مجلـة     . التحول الجنسي وما يثيره من مشكالت قانونيـة، د

، سـنة  )٧(الدراسات العلمية في حقوق المعرفة الحقوقية واالقتصادية والسياسية، العـدد    
  .م١٩٩١

 دار النهضة العربية: أحمد محمود سعد، ط. تغيير الجنس بين الخطر واإلباحة، د.  
 مجلة العمل االجتمـاعي الـسريرية   ."لهوية الجنسية، ومسألة االختيارالتوجه الجنسي، وا 

)(١٩٨٩)  ٥٠-١٣٨ :١٧.  
             ،جراحات الذكورة واألنوثة في ضوء الطب والفقه اإلسالمي، محمد شافعي مفتاح بوشيه

  .دار الفالح: ط
 الدار السعودية: علي البار، طبعةمحمد . د، خلق اإلنسان بين الطب والقرآن.  
  ي بشرح صحيح البخاري، البن حجـر العـسقالني، طبعـة المطبعـة البهيـة        فتح البار

  .ه١٣٤٨المصرية باالزهر، 
        تحويل ( بعنوان   ١٢٢٨برقم  . م١٩٨١ يونيو   ٢٧فتوى دار اإلفتاء المصرية الصادرة في

  ) الرجل إلى امرأة وبالعكس جائز للضرورة
 القانون المدني الكويتي.  
     المكرمة، الدورة الحادية عشر، القرار السادس عـام        قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة 

   .ه١٤٠٩
  ،٢٠٠٤، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ٣ابن منظور، طلسان العرب.  
 بدون طبعة وبدون تاريخليون ويستليه، ضد الهوية ،.  
            مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية بوزارة األوقاف

  ).تعديل األنثى إلى ذكر( بعنوان ٦٥٠، برقم في الكويت



– 

  )٣٧٠٨(

       دار النهـضة   . محمد على الشوا، ط   . مسئولية األطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، د
  .العربية

        مكتبة مـدبولي، القـاهرة،     ٣المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، عبد المنعم الحفني، ط ،
٢٠٠٠.  

  واإلنكليزية والالتينية، جميل صليباالمعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية.   
  ،١٩٩٧المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة.  
 ذ.س.من نحن؟، صموئيل هنتنغتون، م.  
  م١٩٨٧المؤتمر األول للجمعية المصرية للقانون الجنائي، المنعقد في القاهرة سنة .  
        وي للنشر والتوزيـع،  ، دار مجدال ١موسوعة علم السياسة، ناظم عبد الواحد الجاسور، ط

  .٢٠٠٤ األردن، -عمان 
          رفيق : موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي، تقديم وإشراف

  . ١٩٩٦، مكتبة لبنان، بيروت، ١العجم، ط
 ــع ــة موقـــــ ــنفس المطمئنـــــ ــة الـــــ  : واحـــــ

http://www.elazayem.com/main/problems_categories  
 موقع الثقافة الجديدة: althakafaaljadeda.com/٣١٧/١٩.htm.  
 موقع  :www.elazayem.com/B(٩٦).htm  
      محمد نعيم ياسين بحث في رتق غشاء       . د. ندوة رؤية إسالمية لبعض الممارسات الطبية

  .البكارة في ميزان المقاصد الشرعية
                  ،الهوية الوطنية بين الفرد والجماعـة، سـليم مطـر، عـن موقـع الحـوار المتمـدن

 rezgar.com/debate/show.art.asp: الموقع، من ٢٨/١١/٢٠٠٣
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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 إلـه إال   
اهللا وحده الشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصـحبه         

آل [} يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنـتم مـسلمون        {.وسلم تسليما 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها             {].١٠٢: عمران

وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان علـيكم          
يصلح لكم أعمـالكم    *  أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا        يا{].١: النساء[} رقيبا

  ].  ٧١، ٧٠: األحزاب[} ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وبعد فقد منّ  اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلـو علـيهم                 

نوا من قبل لفـي ضـالل مبـين، وأمـر     آيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كا    
، "وإن تطيعـوه تهـدوا    "باتباعه واالهتداء بهديه، وجعل ذلك شرط الهداية فقال سبحانه          

وشرع لنا تعالى وتقدس االهتداء بهديه والمشي على طريقته والتأسي بـه فـي جميـع                
ومـن  . أمره، وخاصة ما قصد به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعظيم ربه جل وعال              

هنا كانت معرفة صفة يمينه عليه الصالة والسالم التي يقسم بها وكان يكثر منهـا ممـا              
ينبغي االستنان به واقتفاء أثره تعظيما لشأنه وطلبا لهدى اهللا الذي ال هدى سـوى هـداه     

  .تعالى وتقدس
وقد كان عليه الصالة والسالم كثيرا ما يقسم باهللا في مواطن كثيـرة مـع مـا                 

 بما في ذلك خصومه وشـانئيه       -الحديث، وعدم تكذيب الناس له      عرف عنه من صدق     

 
 

 
 

  كلية أصول الدين -األستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها
  بن سعود اإلسالميةامعة اإلمام محمد ج

  



– 
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، ولكنه مع هذا كله كان يحلف على أمور عديـدة           -الذين كانوا ينعتونه بالصادق األمين    
  .عليه الصالة والسالم

  :أهمية الموضوع وسبب الكتابة فيه
 ولما كان معرفة هديه عليه الصالة والسالم في اليمين مما ينبغي العنايـة بـه              
لعنايته عليه الصالة والسالم بها، كان جمع األيمان التي كان يحلف بها عليهـا الـصالة       
والسالم مما يعين ويقرب للمسلم معرفة ذلك، فيمكنه االقتداء به، ومن هنـا رأيـت أن                
أجمع ما روي عنه عليه الصالة والسالم مت أيمان في كتب السنة، مبينـا حـال تلـك                  

  .األحاديث صحة وضعفا
  :لموضوعهدف ا

جمع أيمان النبي صلى اهللا عليه وسلم التي كان يقسم بها من كتـب الحـديث                 
  .  النبوي، ودراستها، والحكم عليها، وبيان شيء من أحكام اليمين المتعلقة بها

  :خطة البحث
  .يتألف البحث من مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة وفهارس علمية

 الكتابة فيه، وهدفه، وخطتـه، ومـنهج        وفيها أهمية الموضوع، وسبب   : المقدمة
  .العمل فيه

  .وفيه معنى اليمين: التمهيد
  :وفيه مطلبان.  مشروعية اليمين والحكمة منها:   المبحث األول
  .مشروعية اليمين: المطلب األول
  .الحكمة من مشروعيتها: المطلب الثاني
  .اليمين المنعقدة: المبحث الثاني
  . استعملها النبي صلى اهللا عليه وسلم في يمينهاأللفاظ التي: المبحث الثالث

  .الخاتمة
  .الفهارس

  :منهج البحث
تتبعت جميع أيمان النبي صلى اهللا عليه وسلم الواردة في السنة سـواء منهـا               

  .الصريح أو غير الصريح، ورتبتها حسب كثرة ما ورد فيها من األحاديث



 

 )٣٧١١(

يثبت قسمه صلى اهللا عليه      اذكر في كل لفظ من أيمانه صلى اهللا عليه وسلم ما            
  .وسلم به

 اكتفي بحديث أو حديثين فيما ثبتت فيه أحاديث كثيرة، وما ورد فيـه حـديث               
وما لم يثبـت    . واحد أو حديثين فقط استوعت ما ورد فيه حسب اإلمكان خشية التطويل           

  .فيه شيء بينته مستوعبا
غالبا فـي مثـل     اخرج األحاديث الواردة في البحث وفق المنهج العلمي المتبع          

هذه البحوث المختصرة، كاالكتفاء مثال بالعزو للصحيحين عن دراسة اإلسناد والحكـم            
على الحديث، وما اقتضى خالف ذلك بينته كحاجة الحديث لبيان درجته ودراسة إسناده             

  .أو بيان علة فيه ونحو ذلك مما هو معلوم عن أهل هذا الشأن
رقم الحـديث وذلـك ألهميـة تبويـب         اذكر في الكتب الستة الكتاب والباب و      

أصحاب الكتب السنة على داللة الحديث الفقهية، وفي غير الكتب الستة أكتفـي بـرقم               
  .الحديث فحسب للداللة على موضع الحديث عنده

جعلت تخريج األحاديث في الحاشية إال في المبحث الثالث فجعلته في صـلب             
كثر الحواشي وتطول، خاصة مـع      البحث نظرا لكونه مقصود البحث األول وحتى ال ت        

  .دقة خطها
واهللا أسأل العون والسداد، وحسن النية، وأن ينفع اهللا بهذا البحث كاتبة وقارئـه        

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده             . والناظر فيه 
  . ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



– 

  )٣٧١٢(

  .معنى اليمين: التمهيد
القَسم، مؤنَّثٌ َألنَّهـم كـانوا      : اليمين: "اليمين والحلف بمعنى، قال في القاموس     

فيتحالفون ،ماِنهمبأي تَماسحونفيسمى الحلف يميناً والعكس".  ي.  
القَسم لغتان، حلَفَ َأي َأقْسم يحِلـفُ  : الـِحلْفُ والـحِلفُ: حلف: قال في اللسان 

  .حِلفاً ومـحلُوفاًحلْفاً وِحلْفاً و
  .الـيمين وَأصلُها العقْد بالعزِم والنـية: والـحِلفُ

واليمين جمعها أيمان وتجمع على أيمن، واليمين في أصل اللغة اليـد اليمنـى،            
وأطلقت على الحلف ألنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيـل ألن اليمـين                

  .١يمين، والحلف، واإليالء، والقسم ألفاظ مترادفةتحفظ الشيء كما تحفظه اليد، وال
  :تعريف اليمين في االصطالح

  :عرف الفقهاء اليمين بتعريفات متقاربة منها
أن اليمين عبارة عن ربط العقد باالمتناع والتـرك أو باإلقـدام   : ما قاله المالكية  

 اهللا سبحانه أو    على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا، لكن يختص إيجاب الكفارة باسم           
  . ٢بصفة من صفاته

  .٣أما الحنفية فعرفوها بأنها عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك
هي تحقيق األمر وتوكيده بذكر اسم اهللا تعالى أو صـفة مـن             : وقالت الشافعية 

  .٤صفاته
توكيد المحلوف عليه بـذكر معظـم علـى وجـه           : أما الحنابلة فعرفوها بأنها   

  . ٥الخصوص

                                         
، ١٦٠١، والقاموس المحـيط ص    ٤٢٨ ومختار الصحاح ص   ٦٨٢ / ٢مادة يمن، من المصباح المنير      :  انظر ١

                 ، وكـشاف القنـاع     ٢٤٧، وكفاية األخيار ص   ٣٨٧، والمطلع على أبواب المقنع ص     ١٠٦٦والمعجم الوسيط ص  
٢٢٨/ ٦.   
  ).٥١٥/ ١(  ينظر عقد الجواهر٢
 ).٥/١٥٦( ينظر البناية شرح الهداية ٣
  ).١١/٣( ينظر روضة الطالبين ٤
  ).٦/٢٢٨( ينظر كشاف القناع ٥



 

 )٣٧١٣(

وعرفت شرعا بأنها توكيـد     « : ما المحدثون فاختلفت عبارتهم وقال ابن حجر      أ
  .١»وهذا أخصر التعاريف وأقربها « : وقال» الشيء بذكر اسم أو صفة هللا تعالى 

هو تأكيـد الـشيء بـذكر معظّـم     : وقال الشيخ سليمان بن عبد اهللا رحمه اهللا  
كر اهللا، أو اسم من أسـمائه،       هي توكيد األمر المحلوف عليه بذ     : بصيغة مخصوصة، أو  

وما قاله الشيخ رحمه اهللا يجمع كل ما تقدم         . ٢أو صفة من صفاته على وجه مخصوص      
  .ولعله أعدل التعريفات وأجمعها وأمنعها

                                         
 ).١١/٥١٦( فتح الباري ١
  ٢١٤ / ٢ ينظرالقول المفيد على كتاب التوحيد ٢



– 
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  :وفيه مطلبان: مشروعية اليمين والحكمة منها: المبحث األول
  :مشروعية اليمين: المطلب األول

  .والسنة واإلجماعاألصل في مشروعية اليمين الكتاب 
الَ يَؤاِخذُكُم اللَّه ِباللَّغِْو ِفي َأيماِنكُم ولَِكن يَؤاِخـذُكُم         : "فأما الكتاب فقول اهللا تعالى    

  انماَألي تُمقَّدا عوقوله تعالى    : "، وقوله تعالى  "ِبم ، انَكُممفَظُوا َأياحو:     ـانموا اَأليالَ تَنْقُضو 
  .إلى غير ذلك من اآليات"ِدهابعد تَوِكي

قوله صلى اهللا عليـه وسـلم لعبـد         : وأما من السنة فأحاديث كثيرة جدا، منها      
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينـك وات   : "الرحمن بن سمرة  

  .١"الذي هو خير
نـد اهللا  واهللا ألن يلج أحدكمبيمينه في أهله آثم له ع: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم  

  .٢"من أن يعطي كفارته التي افترض اهللا عليه
من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال      

  .٣"استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة
وما سيأتي من أحاديث المبحث الثالث كلها مما يدل على مشروعيتها إلى غير             

  .ديث الصحيحة األخرى في البابذلك من األحا
  .٤فقد أجمعت األمة على انعقاد اليمين: وأما اإلجماع

  :الحكمة من مشروعيتها: المطلب الثاني
تعظيم اهللا سبحانه وتعـالى،     : في اإلسالم  إن من أعظم مقاصد اليمين وتشريعها     

كـان نبينـا    وإجالله بقرن اسمه تعالى أو صفته المقدسةبما يراد من تأكيد الكالم، ولذا             
صلى اهللا عليه وسلم كثير اليمين فيما يخبر به، مع أنه الصادق المصدوق غير الُمكذَّب،               
وال المشكوك في خبره عليه الصالة والسالم، ولكن كان يقسم في كثير مما يخبـر بـه                 

  .تعظيما هللا وتقديسا له، وسيأتي في المبحث الثالث ما يدل على كثرة يمينه تعظيما هللا

                                         
 ).٦٦٢١( رواه البخاري ١
  ).٦٦٢٥( رواه البخاري ٢
  ).٦٦٢٦( رواه البخاري ٣
 ).١٠/٤٨٠(، البيان للعمراني )١٣/٤٣٥( ينظر المغني ٤



 

 )٣٧١٥(

  .١من أهم مقاصد تشريعها توكيد الشيء المحلوف عليهكما أن 
وقد كانت اليمين فيمن سبقنا من األمم كما جاء في حديث  َأِبي هريـرةَ، عـِن                 

لَـَأطُوفَن اللَّيلَـةَ علَـى      : قَاَل سلَيمان بن داود نَِبي اهللاِ     : " النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ     
بس             هاِحبص ِبيِل اِهللا، فَقَاَل لَهقَاِتُل ِفي ستَْأِتي ِبغُلَاٍم ي نَأةً، كُلُّهرام ِعين-    لَكقُـلْ : - َأِو الْم :

ِإن شَاء اُهللا، فَلَم يقُْل ونَِسي، فَلَم تَْأِت واِحدةٌ ِمن ِنساِئِه ِإلَّا واِحدةٌ جاءتْ ِبِشقِّ غُلَاٍم، فَقَـاَل              
     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسقَالَ : " ر لَوِفـي          : و كًا لَهرد كَاننَثْ، وحي اُهللا، لَم شَاء ِإن

  .٢"حاجِتِه 
  .اليمين المنعقدة: المبحث الثاني

لما شرع اهللا اليمين جعل لها حدودا ال ينبغي مخالفتها وإال كانت يمينـا غيـر                
  . عليها اإلثم كما سيأتي تقريره بإذن اهللامنعقدة وربما ترتب

والذي يعنينا هنا في هذا المبحث هو األلفاظ المستعملة في اليمين والتي تنعقـد              
بها اليمين، أما ما ذكره الفقهاء في حد اليمين المنعقدة فليس هذا البحث محلـه، فـإنهم                 

 الحنث فيها، فإن ممـا  يعرفونها كما تقدم باعتبار انعقادها وشروطها وترتب الكفارة على 
ويلحـظ أن هـذا المعنـى       " الحلف على أمر مستقبل ممكن    " ذكروه في تعريفاتهم مثال     

المذكور متعلق في ماهية اليمين واشتراطاتها، ال في صورتها الشرعية المحضة، فيلمح            
أمـا  . الفقهاء في تعريفهم الفقهي الخاص معنى اليمين التي يلزم بالحنث بهـا الكفـارة             

تأكيد الشيء بذكر معظّـم بـصيغة       "م لها من حيث العموم فهو كما تقدم آنفا هو           تعريفه
  ".مخصوصة

وعليه فقد أجمع العلمـاء علـى أن        . والذي يعنينا هنا هو هذا التعريف األخير      
  .٣الحلف باهللا بأسمائه وصفاته يمين منعقدة محترمة، وأن فيها الكفارة إذا حنث الحالف

وا على أنه من قال واهللا أو باهللا أو تاهللا فحنـث أن             وأجمع« : وقال ابن المنذر    
  . ٤»عليه كفارة

                                         
  ).٣/٣(بدائع الصنائع ) ١٣/٤٣٥( ينظر المغني١
  )٢٣) (١٦٥٤(ومسلم ) ٦٧٢٠( أخرجه البخاري ٢
األحكـام الـشرعية   ، وقـوانين  ١٠٩/ ٦، وبداية المجتهد ٣٢٠/ ٤، ومغني المحتاج    ٣٢٠/ ٢ ينظر اإلفصاح    ٣

  ٢٣٠/ ٦، وكشاف القناع ١٦٧/ ٥، والبيان للعمراني ٧٨ص
 .١٣٧ االجماع ص ٤



– 

  )٣٧١٦(

أجمع أهل العلم على أن من حلف باهللا عز وجل فقـال واهللا             « : قال ابن قدامة    
وإنما اختلفوا فيما سواها من األيمـان، يقـول         . ١»أو باهللا أو تاهللا فحنث أن عليه كفارة         

. ِقـد الْيِمـين ِباَللَّـهِ   َأن يع". فَالَْأوُل " واع الَْأيماِن الثَّلَاثَِة    وَأما َأنْ «: شيخ اإلسالم ابن تيمية   
" الْـَأوُل   " فََأمـا   . َأن يعِقدها ِبغَيِر اللَِّه َأو ِلغَيِر اللَّهِ      " والثَّاِلثُ  . " َأن يعِقدها ِللَّهِ  " الثَّاِني  "و

  . ٢هِذِه يِمين منْعِقدةٌ مكَفِّرةٌ ِبالِْكتَاِب والسنَِّة والِْإجماِعفَ. فَهو الْحِلفُ ِباَللَِّه
وقد دلت السنة المطهرة على أن اليمين بغير اسم اهللا أو صفة من صفاته مـن                
األيمان المحرمة المنهي عنها نهيا شديدا، بل عدها الشارع الحكيم شركا أصـغر، فقـد               

لَا تَحِلـفْ ِبغَيـِر     : والْكَعبِة فَقَالَ : ه أنه سِمع رجلًا يقُولُ    ثبت عن ابن عمر رضي اهللا عن      
من حلَفَ ِبغَيِر اِهللا فَقَـد كَفَـر    : " اِهللا، فَِإنِّي سِمعتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يقُولُ         

كَأشْرقال الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث     .٣"و":رفُسـِل       وِض َأهعب ِديثُ ِعنْدذَا الحه 
وقد تعددت األحاديث الدالة علـى هـذا        ".َأن قَولَه فَقَد كَفَر َأو َأشْرك علَى التَّغِْليظ       : الِعلِْم

  :المعنى في السنة ومنها
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أدرك عمـر       

أال إن اهللا ينهـاكم أن تحلفـوا     : " فقال - يحلف بأبيه    -ركب  بن الخطاب وهو يسير في      
  .٤"بآبائكم من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت

وَأماالثَّاِلثُ وهو َأن يعِقدها ِبمخْلُـوِق َأو ِلمخْلُـوِق         :"يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    
فَهِذِه يِمين  : َأو غَيِر ذَِلك ِمن الْمخْلُوقَاتِ    : َأو الْكَعبةِ . َأن يحِلفَ ِبالطَّواِغيِت؛ َأو ِبَأِبيهِ    : ِمثَْل

                نِْهـيا مِلِف ِبهالْح نَفْس اِء؛ لَِكنلَما ِباتِّفَاِق الْعةَ ِبالِْحنِْث ِفيهلَا كَفَّارو ِقدٍة لَا تَنْعمتَرحمرغَي
نْهألنه نهـي عـن الحلـف    "ركشي سببه بقوله وأما كونها غير منعقدة فقد بين الز      . ٥»ع

                                         
 ).١٣/٤٥٢( المغني ١
  ).٤٧/ ٣٣( مجموع الفتاوى ٢
، ٥٢ و ١/١٨، والحـاكم    ) ٤٣٥٨(وابن حبان   ) ١٥٣٥(، والترمذي   ) ٣٢٥١( حديث صحيح أخرجه أبو داود       ٣

هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين، ولـم         : وقال الحاكم . نهذا حديث حس  : وقال الترمذي ١٠/٢٩والبيهقي  
  ).  ٢٠٤٢(» الصحيحة«، و)٢٥٦١(» اإلرواء«يخرجاه، و وافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، واأللباني في 

، )١٥٣٣(، والترمـذي    )١٦٤٦(ومسلم  ). ٦٦٤٦" (ال تحلفوا بآبائكم  " رواه البخاري في األيمان والنذور باب        ٤
) ٥٤٨٣(و  ) ٥٤٣٠(، وأبـو يعلـى      ) ٩٢٢" (المنتقى"، وابن الجارود في     ) ٢٠٩٤(بن ماجه   ، وا ٤/٧والنسائي  

 ).١٠/٢٨" (السنن"، والبيهقي في ) ٥٥٣٧(و
  ).٤٧/ ٣٣( مجموع الفتاوى ٥



 

 )٣٧١٧(

فهي يمين غير منعقـدة وال      : وقال الماوردي .   ١"بذلك فال يدخل في األيمان المشروعة     
  .٢»يلزم الوفاء بها، وال كفارة عليه إن حنث فيها وهو كالمتفق عليه

فتبين مما تقدم أن اليمين المعتبرة شرعا هي اليمين باسـم مـن أسـماء اهللا أو             
فاته سبحانه وتعالى، وما عداها فال يعتد به في أصح قولي العلماء بل هـي            صفة من ص  
  . محرمة ابتداء

  .األلفاظ التي استعملها النبي صلى اهللا عليه وسلم في يمينه: المبحث الثالث
 .والذي نفسي بيده - ١

  :ورد في أحاديث كثيرة منها
: "  اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، قَـالَ عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه، َأن رسولَ 

" ِإنِّي صاِئم مرتَيِن    : الصيام جنَّةٌ فَالَ يرفُثْ والَ يجهْل، وِإِن امرٌؤ قَاتَلَه َأو شَاتَمه فَلْيقُلْ           
  .»ِه تَعالَى ِمن ِريِح الِمسِكوالَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَخُلُوفُ فَِم الصاِئِم َأطْيب ِعنْد اللَّ«

، عن َأِبي الزنَاِد، عِن اَألعـرِج، عـن َأِبـي           )١/٣١٠(أخرجه مالك في الموطأ   
  .هريرةَ رِضي اللَّه عنْه، به مثله

       ـابمِ  "ومن طريقه أخرجه البخاري في الـصوم بوِل الـص١٨٩٤" (فَـض ( ،
هْل يقُوُل ِإنِّـي   : وأخرجه البخاري في الصوم باب    ).١٧١٢(، والبغوي   ٤/٣٠٤والبيهقي  

    ِإذَا شُِتم اِئم١٩٠٤(ص (     ِكِفي الِمس ذْكَرا يم ابوفياللباس ب)٥٩٢٧(     ـابوفي التفسير ب ،
ـ       )٧٤٩٢(} يِريدون َأن يبدلُوا كَالَم اللَّهِ    {: قَوِل اللَِّه تَعالَى   ي ، وفي التفسير باب ِذكْـِر النَِّب

فَـضِل  "ومسلم فـي الـصيام بـاب         ) ٧٥٣٨( صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وِروايِتِه عن ربِه        
والترمذي في الصوم باب ما جـاء ِفـي فَـضِل           )١١٥١) (١٦٤،١٦٣ ، ١٦١" (الصياِم
لَى َأِبي صـاِلٍح ِفـي     ِذكْر اِلاخِْتلَاِف ع  "فَضُل الصيامِ "والنسائي في الصوم    ) ٧٦٤(الصوِم  

كَيفَ كَانَتْ يِمين النَِّبي صلَّى اُهللا علَيـِه        : وفي األيمان والنذور باب   )٢٢١٦(هذَا الْحِديِث   
  لَّمس٢٢١٧ ،   ٢٢١٤(و (          ِاميِل الـصِفي فَض اءا جم ابوابن ماجه في الصوم ب)١٦٣٨ (

 ، ٧٤٩٤ ،٧١٩٥، ٧١٧٤، ٤٢٥٦(وأحمـد   ) ٣٨٢٣(وفي األدب باب فَـضِل الْعمـِل        
جميعهم من طرق مختلفة بألفـاظ      ) ٩١٣٨ ،٩١١٢ ،٨١٢٩،  ٧٧٨٨،  ٧٦٩٣  ، ٧٦٠٧

  .متقاربة عن أبي هريرة رضي اهللا عنه
                                         

  ).٧/٩٦( شرح الزركشي على مختصر الخرقي١
  ).١٥/٢٦٣( الحاوي ٢



– 

  )٣٧١٨(

 .والذي نفس محمد بيده - ٢
  :ورد في عدد من األحاديث ومنها

انْتَدب اُهللا عـز    : " وسلَّمقَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه       : عن َأِبي هريرةَ، قَالَ   
وجلَّ ِلمن خَرج ِفي سِبيِلِه، لَا يخْرج ِإلَّا ِجهادا ِفي سِبيِلي، وِإيمانًـا ِبـي، وتَـصِديق                 

ـ                 ه، رسوِلي ، فَهو علَي ضاِمن َأن ُأدِخلَه الْجنَّةَ، َأو ُأرِجعه ِإلَى مسكَِنِه الَِّذي خَـرج ِمنْ
والَِّذي نَفْس محمٍد ِبيِدِه، ما ِمن كَلٍْم يكْلَم ِفي سِبيِل اِهللا،    . نَاِئلًا ما نَاَل ِمن َأجٍر َأو غَِنيمةٍ      

 والَّـِذي نَفْـس  . ِإلَّا جاء يوم الِْقيامِة كَهيَئِتِه يوم كُِلم، لَونُه لَون دٍم، وِريحه ِريح ِمسكٍ           
محمٍد ِبيِدِه، لَولَا َأن َأشُقَّ علَى الْمسِلِمين، ما قَعدتُ ِخلَافَ سِريٍة تَغْزو ِفـي سـِبيِل اِهللا     

والَّـِذي نَفْـس   . َأبدا، ولَِكنِّي لَا َأِجد سعةً فَيتْبعوِني، ولَا تَِطيب َأنْفُسهم فَيتَخَلَّفُون بعِدي    
  ".يِدِه، لَوِددتُ َأن َأغْزو ِفي سِبيِل اِهللا، فَُأقْتََل، ثُم َأغْزو، فَُأقْتََل، ثُم َأغْزو، فَُأقْتََلمحمٍد ِب

َأفْضُل النَّاِس مْؤِمن مجاِهد ِبنَفْـِسِه      : في الجهاد باب  ) ٢٧٨٧(أخرجه البخاري   
ما تَكَفََّل اللَّه عز وجـلَّ ِلمـن   : في الجهاد باب،والنسائي ) ٢٧٩٧(وماِلِه ِفي سِبيِل اللَِّهو  

، وأبو عوانـة    ) ٤٨-٤٧" (الجهاد"، وابن أبي عاصم في      )٣٢ ، ٦/١٨(يجاِهد ِفي سِبيِلِه    
  . من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به مختصرا٥/٣١

 التَّمنِّي، ومن تَمنَّى الـشَّهادةَ  وأخرجه كذلك البخاري في التمني باب ما جاء ِفي      
وابـن أبـي     ) ٦/٨(، والنسائي في الجهاد الرخْصةُ ِفي التَّخَلُِّف عِن السِريِة          ) ٧٢٢٦(

،من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريـرة،             ) ٤٩(عاصم  
  .نحوه

، )١٨٧٦(والْخُروِج ِفي سـِبيِل اِهللا      وأخرجه مسلم في الجهاد باب فَضِل الِْجهاِد        
، )٧١٥٧(، وأحمـد    ) ٢٧٥٣(وابن ماجه في الجهاد باب فَضِل الِْجهاِد ِفي سِبيِل اللَّـِه            

 من طريق محمـد بـن     ٢٨ و ٢٦-٢٥ و ٢٤-٥/٢٣ وأبو عوانة    ٥/٢٨٨وابن أبي شيبة    
، نحوه، وبعضهم يزيد فيـه علـى        فضيل، عن عمارةَ، عن َأِبي زرعةَ، عن َأِبي هريرةَ        

  .بعض
، والنـسائي فـي اإليمـان بـاب الجهـاد           )١٨٧٦(وأخرجه مسلم فيما سبق     

) ٢٣٤" (اإليمـان "،  وابن مندة في      ) ١٨٢" (مسنده"، واسحاق بن راهويه في      )٨/١١٩(
" األربعين في الحث على الجهـاد     "، وابن عساكر في     ) ٤٢٣٦" (الشعب"، والبيهقي في    



 

 )٣٧١٩(

 وبعـضهم  -ن جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، بـه            من طرق ع   ٦٩ص  
  .يزيد فيه على بعض

ِإذَا هلَك ِكسرى،   : " عن َأِبي هريرةَ، َأن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ         :ومنه
         و ،هدعب رصفَلَا قَي ،رصقَي لَكِإذَا هو ،هدعى برفَلَا ِكس       ـِدِه، لَتُـنِْفقُنٍد ِبيمحم الَِّذي نَفْس

  "كُنُوزهما ِفي سِبيِل اِهللا 
، ومسلم  ) ٣٦١٨(أخرجه البخاري في المناقب باب عالَماِت النُّبوِة ِفي اِإلسالَِم          

      ِل، فَيجِر الرُل ِبقَبجالر رمتَّى يةُ حاعالس لَا تَقُوم ابفي الفتن  ب    كَـانم كُـوني نَّـى َأنتَم
والترمذي في الفتن باب ما جاء ِإذَا ذَهب ِكـسرى فَلَـا            ) ٧٥) (٢٩١٨(الْميِت ِمن الْبلَاِء    

   هدعى بر٧٢٦٨ ،   ٧١٨٤وأحمد  )٢٢١٦(ِكس      ـنع ،ـِريهِن الزٍر، عمعم نمن طرق ع
  . عنهسِعيِد بِن الْمسيِب، عنه رضي اهللا

  .واهللا - ٣
  :ورد في أحاديث عديدة منها

عن عاِئشَةَ، عِن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، دخََل علَيهـا وِعنْـدها فُلَانَـةُ                
 عـز   مه، علَيكُم ِبما تُِطيقُون، فَواِهللا لَا  يمـلُّ اهللاُ         : " ِلامرَأٍة، فَذَكَرتْ ِمن صلَاِتها، فَقَالَ    

 هاِحبِه صلَيع ماوا ديِن ِإلَى اِهللا مالد بَأح لُّوا، ِإنتَّى تَملَّ حجو."  
    ابأخرجه البخاري في اإليمان ب :        همولَّ َأدجو زيِن ِإلَى اللَِّه عالد ب٤٣(َأح ( ،

اِتِه، َأِو استَعجم علَيِه الْقُـرآن، َأِو       ومسلم في صالة المسافرين باب َأمِر من نَعس ِفي صلَ         
          ذَِلك نْهع بذْهتَّى يح دقْعي َأو ،قُدري ِبَأن والنسائي في قيام الليـل  ) ٢٢١) (٧٨٥(الذِّكْر ،

ـ        )٣/٢١٨(اِلاخِْتلَافُ علَى عاِئشَةَ ِفي ِإحياِء اللَّيلِ      يِن ِإلَـى اللَّـِه عالد بـلَّ   وفيه َأحجو ز
 من طريق يحيى بـن  ٣/١٧، والبيهقي ٢/٢٩٨ وأبو عوانة ٢٤٢٤٥، وأحمد  ) ٨/١٢٣(

  .َأخْبرِني َأِبي، عن عائشة رضي اهللا عنها به: سعيد،حدثَنَا ِهشَام قَاَل
 .أيم اهللا - ٤

  :جاء في بعض األحاديث، ومنها
        ِه ولَيلَّى اُهللا عص النَِّبي َأن ،رمِن عِن ابع نةَ بامُأس ِهملَيع رَأمثًا وعثَ بعب لَّمس

ِإن : " زيٍد، فَطَعن بعض النَّاِس ِفي ِإمرِتِه، فَقَام رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فَقَـالَ              
 وايم اِهللا ِإن كَان لَخَِليقًا ِللِْإمارِة ،       تَطْعنُوا ِفي ِإمرِتِه، فَقَد تَطْعنُون ِفي ِإمرِة َأِبيِه ِمن قَبلُ         

 هدعب النَّاِس ِإلَي بَأح ذَا لَِمنه ِإنو ،النَّاِس ِإلَي بَأح لَِمن كَان ِإنو"  



– 

  )٣٧٢٠(

، ومسلم في الفضائل باب     ) ٦٦٢٧(أخرجه البخاري في العلم باب فَضِل الِعلِْم        
، والترمـذي فـي     ) ٢٤٢٦(حاِرثَةَ وُأسامةَ بِن زيٍد رِضي اُهللا عنْهمـا         فَضاِئِل زيِد بِن    

        نْهع اللَّه ِضياِرثَةَ رِن حِد بينَاِقِب زم ابالكبـرى "، والنسائي فـي  ) ٣٨١٦(المناقب ب "
، ) ٧٠٤٤( وابن حبان    ٥٨٨٨، وأحمد   ) ٨١٥٢(في المناقب باب مناقب زيد بن حارثة        

من طرق عن ِإسماِعيُل بن جعفر، َأخْبرِنـي ابـن          ) ٣٩٣٩(، والبغوي   ١٠/٤٤ي  والبيهق
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي. ِدينَاٍر، عن ابن عمر به

 .رب الكعبة - ٥
  :جاء في بعض األحاديث، ومنها

 وهو جاِلس ِفي ِظلِّ     انْتَهيتُ ِإلَى النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      : عن َأِبي ذَر، قَالَ   
فَِجْئتُ حتَّى جلَـستُ، فَلَـم      : قَاَل» هم الَْأخْسرون ورب الْكَعبةِ   «: الْكَعبِة، فَلَما رآِني قَالَ   
ون هـم الْـَأكْثَر  «: يا رسوَل اِهللا، ِفداك َأِبي وُأمي، من هم؟ قَـالَ : َأتَقَار َأن قُمتُ، فَقُلْتُ 

 ِمن بين يديِه وِمن خَلِْفِه وعن يِميِنـِه وعـن           -َأموالًا، ِإلَّا من قَاَل هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا        
 وقَِليٌل ما هم، ما ِمن صاِحِب ِإِبٍل، ولَا بقٍَر، ولَا غَنٍَم لَا يـَؤدي زكَاتَهـا ِإلَّـا                   -ِشماِلِه  

لِْقيامِة َأعظَم ما كَانَتْ، وَأسمنَه تَنْطَحه ِبقُروِنها وتَطَُؤهِبَأظْلَاِفها، كُلَّما نَِفدتْ          جاءتْ يوم ا  
  »ُأخْراها، عادتْ علَيِه ُأولَاها، حتَّى يقْضى بين النَّاِس

    ابـ    : أخرجه البخاري في األيمان والنذورب ي صـلَّى اُهللا    كَيفَ كَانَتْ يِمين النَِّب
   لَّمسِه ولَيكَـاةَ               ٦٦٣٨عي الزَؤدلَا ي نِة مقُوبتَغِْليِظ ع اب٩٩٠(، و مسلم في الزكاة  ب( ،

، ) ٣٩٩٣(والبـزار   ) ١٤٠(و  الحميدي    ) ١٣/٢٤٤، وابن أبي شيبة     )٢١٣٥١(وأحمد  
ِن المعـروِر،   كلهم من طرق عن اَألعمشُ، ع     )٤/٩٧(، والبيهقي   ) ٢٢٥١(وابن خزيمة   

  .عن أبي ذر رضي اهللا عنه به
جاء في بعض األحاديث، وقد ورد      .١ومقلب القلوب، أو ومصرف القلوب     - ٦

  .أن هذا أكثر يمينه صلى اهللا عليه وسلم
الَ «: كَِثيرا ِمما كَان النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم يحِلـفُ          : عن عبِد اللَِّه، قَالَ   

مقَلِِّب القُلُوِبو«.  

                                         
 الصحيح واألكثر، في بعض الروايات عند ابن   أكثر الروايات على ومقلب القلوب وهي التي أخرجها أصحاب١

  .ماجه والنسائي جاءت بلفظ ومصرف القلوب، وسيأتي التنبيه عليه في التخريج



 

 )٣٧٢١(

، )٦٦١٧ (أخرجه البخاري في المناقب باب عالَمـاِت النُّبـوِة ِفـي اِإلسـالَمِ            
  والترمذي في الجهاد باب ما جاء ِفي فَضِل من ماتَ مراِبطًا

في األيمان والنذور بابالْحِلفُ ِبمقَلِِّب الْقُلُـوِب     " الكبرى"، والنسائي في،    )١٦٢١(
} ونُقَلِّـب َأفِْئـدتَهم وَأبـصارهم   {: وفي النعوت باب قَولُه عز وجلَّ  ) ٤٦٨٦(و  ) ٤٦٨٥(

باب يِميِن رسوِل اللَِّه صـلَّى اُهللا       ،وابن ماجه في األيمان والنذور      )٧٦٦٦(مقَلِّب الْقُلُوِب   
من طرق عـن سـفْيان، عـن    ) ٤٧٨٨(وأحمد )٢٠٩٢ (علَيِه وسلَّم الَِّتي كَان يحِلفُ ِبها    

  . موسى بن عقْبةَ، عن سالم بن عبد اهللا، عن أبيه به
وهو ".ال ومصرف القلوب  : "ولفظه عند ابن ماجه والنسائي في الموضع الثاني       

  ).٤٣٣٢" (صحيح ابن حبان"، و)٤٧٨٨" (مسند أحمد"في 
ء كَيفَ كَان يِمين النَِّبي صـلَّى  وأخرجه الترمذي في األيمان والنذور باب ما جا  

لَّمسِه ولَيع اللَّه  
، ) ٥٥٤٨(، وأبـو يعلـى      ) ٢٣٦" (الـسنة "، وابن أبي عاصم في      ) ١٥٤٠ (

  .من طرق، عن موسى، به) ١٣١٦٦(و ) ١٣١٦٥" (الكبير"والطبراني في 
 رسوِل اللَِّه   ، وابن ماجه في األيمان والنذور باب يِمينِ       ٢/٧  وأخرجه النسائي   

" الـسنة "، وابن أبـي عاصـم فـي    ) ٢٠٩٢(صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم الَِّتي كَان يحِلفُ ِبها        
  .من طريق الزهري، عن سالم، به) ٢٣٤(

من طريـق الزهـري،     ) ٢٣٨(و  ) ٢٣٧" (السنة"وأخرجه ابن أبي عاصم في      
  .عن حمزة، عن ابن عمر، مرفوعاً

ال أفعل أو ال أتـرك      : ال فيه حذف نحو   : قال العيني " ب القلوب ال ومقل : "وقوله
هو المقسم به، والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها        : والواو فيه للقسم، ومقلب القلوب    

  .وأحوالها ال تقليب ذات القلب
  . والَِّذي نَفْس َأِبي الْقَاِسِم ِبيِده-٦

 إذا  -صلَّى اهللا عليـه وسـلم     -هللا  كان رسوُل ا  : عن أبي سعيد الخُدري، قال    
  ".والذي نفس أبي القاسم بيده: "اجتهد في اليمين قال

أخرجه أبو داود في األيمان والنذور باب ما جاء ِفي يِميِن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه               
، )١٢٦٠٢(، وابن أبي شـية فـي        )١١٤٤٤(،)١١٢٨٥(  وأحمد    ٣٢٦٤وسلَّم ما كَانَتْ  

، والمـزي فـي تهـذيب       ٢٦/ ١٠، والبيهقـي    )١٥١٢" (السنة" اهللا بن أحمد في      وعبد



– 

  )٣٧٢٢(

، من طرق عن وكيع بن الجراح، حدثنا عكرمةُ بـن عمـار، عـن               )٤٩٥/ ١٣(الكمال
  . عن أبي سعيد به-هو الغيالني-عاصِم بن شُميٍخ 

ـ       ) ١٢٤٧٧(ورواه ابن أبي شية في       دةَ، عـن   عن معاِويةُ بن عمٍرو، عـن زاِئ
  .ِإبراِهيم بِن مهاِجٍر عن عكرمة به مثله

  : إسنادهرجال
رجاله ثقات كبار من رجال الصحيح، ما خال عاصم بن شميخ الـراوي عـن               

بن شميخالغيالني أبو الفرجل اليمامي روى عن       " أبي سعيد رضي اهللا عنه، وهو عاصم      
 حاتم مجهول وقال العجلـي  أبي سعيد الخدري وعنه عكرمة بن عمار وجواس، قال أبو         

، ولـم   ١ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو بكر البزار في مسنده ليس بالمعروف             
وأما بقية رواته فأحمد هو اإلمام المعروف بال ريـب، ووكيـع        . يرو له سوى أبي داود    

 الِعجِلـي،   بن الجراح إمام زمانه حفظا واتقانا، وعكرمة الحاِفظُ، اِإلمـام، َأبـو عمـارٍ             
  .البصِري، ثُم اليماِمي، ِمن حملَِة الحجِة، وَأوِعيِة الصدِق كما وصفه الذهبي

  :الحكم على الحديث
ميٍخ لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه غيـر ابـن        عاصم بن شُ  . إسناده ضعيف 

  . ليس بالمعروف":مسنده"مجهول، وقال البزار في : حبان والعجلي، وقال أبو حاتم
سِمعتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، وهو        : عن سعد بن أبي وقاص قال     و

ِإن الِْإيمان بدَأ غَِريبا وسيعود كَما بدَأ، فَطُوبى يومِئٍذ ِللغُرباِء ِإذَا فَسد النَّاس،             : " يقُوُل
قَاِسِم ِبيِدِه لَيْأِرزن الِْإيمان بين هذَيِن الْمسِجديِن كَما تَْأِرز الْحيةُ ِفي           والَِّذي نَفْس َأِبي الْ   

حدثَنَا هارون بن معروٍف، َأخْبرنَا عبـد اِهللا بـن          : قال) ١٦٠٤(أخرجه  أحمد    "جحِرها  
      بو عخٍْر، قَاَل َأبو صِني َأبرٍب، َأخْبهو     دمن َأحاِهللا ب دبِن عمحِد الر :      َأنَـا ِمـن تُهـِمعسو

ونارقَّاٍص، قَاَل: هِن َأِبي وِد بعٍن ِلسِن ابع ثَهداِزٍم، حا حَأب تُ َأِبي، فذكره: َأنِمعس.  
  .عن هارون بن معروف، بهذا اإلسناد) ٧٥٦(وأخرجه أبو يعلى 
) ٤٢٤" (اإليمـان "، وابن منده في     ) ١١١٩(البزار  ، و ) ٩٢(وأخرجه الدورقي   

من طرق عن عبد اهللا بن وهب، به، وليس في روايتهم ذكر يمين النبي صلى اهللا عليـه        
  .وسلم موضع الشاهد، ورواية البزار مختصرة

                                         
  ).٣٠٦٢(تقريب التهذيب ) ٥/٤٤(تهذيب التهذيب ) ٢/٢٥٢( ميزان االعتدال ١



 

 )٣٧٢٣(

  :هإسنادرجال 
             لـيـو عوٍف الْمروِزي َأبرعم نب ونارإسناده رجاله ثقات رجال الصحيح، ه

ٍب، هو الفهري المصري الفقيه الثبت         . ١ِرير ثقة من رجال الشيخين    الضهو ناِهللا ب دبوع
و َأبو صخٍْر، هو حميد بن زياد  المدني الخراط، صـاحب            .٢الحجة، أخرج له الجماعة   

العباء، روى عن أبي صالح ذكوان وكريب وجماعة، روى عنه ابـن وهـب، ويحيـى      
لـيس  : ضعيف، وفي رواية  : س به بأس، وقال ابن معين     لي: قال أحمد .القطان، وجماعة 

أقول ولـيس   . هو عندي صالح الحديث، إنما أنكر عليه حديثاًن       : وقال ابن عدي  .به بأس 
وقد أخرج له البخاري في األدب ومسلم واألربعة إال النسائي ففي عمـل             . منهما حديثنا 
  .اليوم والليلة

اِإلمـام، القُـدوةُ، الـواِعظُ،    . يِني المخْزوِميهو سلَمةُ بن ِدينَاٍر المدِ  : وأبوحازم
اِهدِةالثقة الثبت، الزوينَِة النَّبِديخُ المروى له أصحاب الكتب الستة. شَي.  

هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهِري الْمـدِني،          : وابن سعد بن أبي وقاص    
 ة، وقد جاء تعيينه مبيناً عند ابن منـد        ٣له الجماعة قَاَل ابن سعد ِثقَة كثير الحِديث  روى         

، علما بأن جهالةُ ابن سعد ال تضر، فإن أبناءه الـذين رووا عنـه    )١/٥٢١"(اإليمان"في  
  .ثقات معروفون بحمل العلم

  :الحكم على الحديث
  .إسناده صحيح رجاله ثقات كما تقدم

، ٣٨٩ و ٢/٢٨٦وللحديث شواهد أخرى منهاما رواه أبو هريرة عنـد أحمـد              
ولفظه  حدثَنَا َأحمد بن ِعيسى، حدثَنَا ابن وهٍب، عن َأِبي صـخٍْر،             ) ٦٥٨٤(وأبي يعلى   

سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيـِه  : َأن سِعيدا الْمقْبِري، َأخْبره، َأنَّه سِمع َأبا هريرةَ يقُولُ   
والَِّذي نَفْس َأِبي الْقَاِسِم ِبيِدِه لَينِْزلَن ِعيسى ابن مريم ِإماما مقِْسطًا وحكَمـا             : " وُلوسلَّم يقُ 

       ،نَاءالـشَّح نـذِْهبلَيِن، وـيذَاتَ الْب نِلحصلَيو ،الِْخنِْزير قْتُلَنلَيو ،ِليبالص نكِْسرلًا، فَلَيدع
ضرعلَيِري فَقَالَ         ولَى قَبع قَام لَِئن ثُم ،لُهقْباُل فَلَا يِه الْملَيع ن :  نَّـهلَُأِجيب دمحا موإسـناده  "ي
  .صحيح

                                         
 ).٤٠٧( خالصة تهذيب الكمال ١
  ).١٦/٢٧٧( تهذيب الكمال ٢
 ).١/١٨٤(   خالصة تهذيب الكمال ٣



– 

  )٣٧٢٤(

، وعن عبد الرحمن بن سنة عنـده        ١/٣٩٨ وعن ابِن مسعود عند أحمد أيضا       
لحـديث  وجميعها صالحة في الشواهد بالجملة، وهي مما يقـوي ا         ).٧٤- ٤/٧٣(أيضاً  

  .المتقدم في األصل، ويزيده قوة
٧-» اللَّه تَغِْفرَأسلَا، و«.  

كُنَّا مع رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِفـي الْمـسِجِد،   : عن َأبي هريرةَ، قال  
لَـا، وَأسـتَغِْفر   : " فَقَاَل: قَاَل. َأعِطِني يا محمد  : فَلَما قَام قُمنَا معه، فَجاءه َأعراِبي فَقَالَ      

: ثُم َأعطَاه، قَـالَ   : قَاَل". دعوه  : " فَهموا ِبِه، قَالَ  :  فَخَدشَه، قَالَ  ١فَجذَبه ِبحجزِتهِ ". اَهللا  
  ".٢لَا، وَأستَغِْفر اَهللا : " وكَانَتْ يِمينُه َأن يقُوَل

مان باب ما جاء ِفي يِميِن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه          الحديث أخرجه أبو داود في األي     
، وابن ماجه في األيمان باب يِميِن رسوِل اللَِّه صـلَّى اُهللا علَيـِه   )٤٧٧٥(وسلَّم ما كَانَتْ   

الْجبـذَِة  ، والنسائي في القسامة بـاب الْقَـود ِمـن    ) ٢٠٩٣(وسلَّم الَِّتي كَان يحِلفُ ِبها        
 من طرق عن زيد بن الْحباِب، َأخْبرِني محمـد بـن            ٧٨٦٩وأحمد   ) ٨/٣٣) (٤٧٧٦(

ِهلَاٍل الْقُرِشي، عن َأِبيِه، َأنَّه سِمع أبا هريـرة بـه، ولـم يـذكر ابـن ماجـه قـصة                      
ورواه ). ١١/٣٤(ومن طريق أبي داود رواه البيهقي فـي شـعب اإليمـان              .األعرابي

في القسامة باب الْقَـود ِمـن الْجبـذَِة         ) ٦/٣٤٦(وفي الكبرى ) ٨/٣٨(النسائي فيما سبق    
حدثَِني محمد بن ِهلَـاٍل،     : حدثَِني الْقَعنَِبي، قَالَ  : ،َأخْبرِني محمد بن عِلي بِن ميموٍن، قَالَ      

                                         
 / ٢" (حجز"ينظر النهاية البن األثير مادة . موضع شَد اِإلزاِر من الوسط:  والحجزة١
د َأي َأستَغِْفر اللَّه ِإن كَان الَْأمر علَى ِخلَاِف ذَِلك، وهو وِإن لَم يكُن يِمينًا لَِكن شَابهه ِمن حيثُ َأنَّه َأكَّ: قَاَل الْقَاِضي ٢

ِإن : والْوجه َأن يقَاَل: قَاَل الطِّيِبي. الْكَلَام وقَرره، وَأعرب عن مخْرِجِه ِبالْكَِذِب ِفيِه وتَحرِزِه عنْه، فَِلذَِلك سماه يِمينًا          
فًا علَيِه محذُوفًا والْقَِرينَةُ لَفْظَةُ لَا ِلَأنَّها لَا تَخْلُو ِإما َأن تَكُون الْواو ِفي قَوِلِه وَأستَغِْفر اللَّه ِللْعطِْف، وهو يقْتَِضي معطُو

       لَّ شَْأنُهالَى جِلِه تَعا ِفي قَوِم كَمِطَئةً ِللْقَستَو :} لَـى ِكلَـا          ] ١: القيامة[} لَا ُأقِْسمعٍم، وقَـس ِإنْشَاءاِبِق وا ِللْكَلَاِم السدر
 صلَّى -ِإذَا حلَفَ رسوُل اللَِّه   : ويَؤيده ما ذَهب ِإلَيِه الْمظِْهر ِمن قَوِلهِ      . قِْديريِن الْمعنَى لَا ُأقِْسم ِباللَِّه وَأستَغِْفر اللَّه      التَّ

    لَّمسِه ولَيع قُولُ    -اللَّهي لَغٍْو كَان ِمينقِ  :  يع اللَّه تَغِْفرَأسو           كَان ِإنٍد، وِر قَصغَي اِنِه ِمنلَى ِلسى عرا جكًا ِلمارتَد هيب
    اِز ِمنْهِترلَى اِلاحِتِه عِليلًا ِلُأمِبِه د كُونِلي آنا نَطَقَ ِبِه الْقُرِلم نْها عفُوعظِْهِر. ما ِللْمعتَب اللَّه هِحملَِك رالْم نقَاَل اب : َأي

ـ         وقال العظيم .٢ِإذَا حلَفَ ِفي َأثْنَاِء الْمحاوراِت لَا واللَِّه وبلَى واللَِّه استَدركَه ِبذَِلك نَاِفيا كَونَه يِمينًا معقُودا علَيِه اه
يكُن يِمينًا لَِكن شَابهه ِمن حيثُ ِإنَّه َأكَّد الْكَلَـام          َأي َأستَغِْفر اللَّه ِإن كَان الَْأمر علَى ِخلَاِف ذَِلك وهو وِإن لَم             أبادي  

 ).٩/٦٦(ينظر عون المعبود . وقَرره وَأعرب عن مخْرِجِه ِبالْكَِذِب ِفيِه وتَحرِزِه عنْه فَِلذَِلك سماه يِمينًا



 

 )٣٧٢٥(

عن َأبي بكٍْر َأحمد بن الْحـسِن وَأبـو         ) ١/٥٨(ورواه في اآلداب    .عن َأِبيِه،به مختصرا  
حدثَنَا َأبو الْعباِس محمد بن يعقُوب، حدثَنَا الْعباس بن محمـٍد     : سِعيٍد محمد بن موسى قَالَا    

      دح ،اِنيخْلٍَد الْقَطَوم نب ثَنَا خَاِلددح ،وِريَأِبيـِه، بـه         الد ـنِهلَاٍل، ع نب دمحورواه .ثَنَا م
َأخْبرنَا قُتَيبـةُ   : حدثَنَا َأحمد بن شُعيٍب، قَالَ    : قال) ٢/٨١٦(الدوالبي في األسماء والكنى     

  .اٍل، عن َأِبيِه، بهحدثَنَا َأبو عبِد اللَِّه حماد الْخَياطُ عن محمِد بِن ِهلَ: بن سِعيٍد، قَاَل
إسناده جيد، رجاله ثقات ما خال هالل بن أبي هالل، فزيد بـن             :إسنادهدراسة  

روى عن مالك بـن أنـس   .هو زيد بن الحباب بن الريان ويقال رومان التميمي    : الحباب
وثقـه  .والثوري وابن أبي ذئب وطبقتهم، وعنه أحمـد ويحـي بـن معـين وطبقـتهم               

وثقة أبو جعفر السبتي وأحمد بن صالح، زاد وكـان معروفـا            : وقال ابن خلفون  الكبار،
وقال . ثقة:  وقال ابن قانع كوفي صالح، وقال الدارقطني وابن ماكوال        . بالحديث صدوقا 

ابن شاهين وثقة عثمان بن أبي شيبة وقال ابن يونس في تاريخ الغرباء كان جواال فـي                 
 له حديث كثيـر وهـو مـن    وقال بن عدي.البالد في طلب الحديث وكان حسن الحديث      
وأحاديثه عـن غيـر الثـوري مـستقيمة         . أثبات مشايخ الكوفة ممن ال يشك في صدقه       

ومحمد بن هالل بن أبي هالل المدني مولى بنـي          .روى له مسلم وأصحاب السنن    .١كلها
  .كعب

 روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد اهللا بن عمر وسعد بن إسحاق               
روى عنـه   .  بن الحسين بن علي وعمر بـن عبـد العزيـز           بن كعب بن عجرة وعلي    

الدراوردي وأبو عامر العقدي وابن مهدي وحماد بن خالد الخياط وابن أبي فديك وزيـد              
  .بن الحباب ومعن بن عيسى القزاز وإسماعيل بن أبي أويس والقعنبي وغيرهم

اهللا  قال أبو طالب سألت أحمد عن محمد بن هالل المدني فقال ثقة وقال عبـد                
مات سنة  . وذكره بن حبان في الثقات    . بن أحمد عن أبيه ليس به بأس وكذا قال النسائي         

  .اثنتين وستين ومائة
وأبوه هـالل هـو   . روى له البخاري في األدب، وأبوداود والنسائي وابن ماجه 

روى عن أبي هريرة وأبيه أبي هالل المدني وميمونة بنـت           .هالل بن أبي هالل المدني    
روى عنه ابنه محمد بن هالل المدني وخالد بـن          .صلى اهللا عليه وسلم   -لنبيسعد خادم ا  

                                         
  ).٣/٤٠٢(تهذيب التهذيب ) ٢/١٠٠( ميزان االعتدال ١



– 

  )٣٧٢٦(

وذكره ابن حبان في الثقات، ومثله يحتمل لقدم طبقته ولكون حديثـه  . سعيد بن أبي مريم  
  .ليس بالمنكر

  :الحكم على الحديث
إسناده جيد رجاله ثقات ما خال هالل بن أبي هالل فهو كما تقدم ممن يحتمـل                

وقـد ضـعف إسـناده األلبـاني فـي ضـعيف أبـي داود            . لم يرو منكـرا   حديثه ما   
لجهالة هالل وقد بينت حالـه فيمـا        ). ٢٠٩٣(وفي ضعيف ابن ماجه     ) ٣٢٦٥،٤٧٧٥(

وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر رحمـه اهللا فـي         . تقدم فال وجه لتضعيف الحديث    
ـ       : فقال) ٧٨٥٦(تحقيقه لمسند أحمد     ن أبـي هـالل     إسناده صحيح، محمد بن هـالل ب

     ذَالقرشي المدني، مولى بني كعب الموترجمه البخـاري   . ثقة، وثقه أحمد وغيره   : يِجح
وترجمه البخاري فـي  . تابعي ثقة، وثقه ابن حبان: أبوه هالل. في الكبير وابن أبي حاتم    

  .ا هـ.الكبير وابن أبي حاتم فلم يذكرا فيه جرحاً
، ومـسلم   )٣١٤٩(البخاري  ولقصة األعرابي شاهد صحيح من حديث أنس عند       

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -كنت أمشي مع رسول اهللا      : ولفظه عن أنس قال   ) ١٠٥٧(
وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شـديدة نظـرتُ              

، وقد أثرت بها حاشية الرداء مـن        -صلى اهللا عليه وسلم   -إلى صفحة عنق رسول اهللا      
-يا محمد مر لي من مال اهللا الذي عندك، فالتفت إليه رسـول اهللا               : لشدة جبذته، ثم قا   

  .، فضحك، ثم أمر له بعطاء-صلى اهللا عليه وسلم
عن عاصم بن لَِقيطأن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى النبـي            : لعمر الهك  - ٨

 ،-صلَّى اهللا عليه وسـلم    -فقِدمنا على رسوِل اهللا     : ، قال لقيطٌ  -صلَّى اهللا عليهوسلم  -
  : -صلَّى اهللا عليه وسلم-فقال النبي : فذكر حديثاً فيه

أخرجه  أبوداود في األيمان والنذور باب ما جاء ِفي يِميِن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه               
 حدثنا الحسن بن علي، حدثنا إبراهيم بن حمزةَ، حـدثنا عبـد             - ٣٢٦٦وسلَّم ما كَانَتْ    
  لْهِم بن األسود بن عبِد اهللا بن حاجِب بـن              الرحمن بن عيعن د ،األنصاري عيماش الس

وحدثنيه أيـضاً   : قال دلْهم . عامر بن المنتِفِق العقَيلى، عن أبيه، عن عمه لقيط بن عامر          
  .أبي األسود بن عبد اهللا

ـ       ٢٤٩/ ٣ورواه والبخاري في التاريخ الكبير     ي ، مختصرا وعبد اهللا بن أحمد ف
،وابن أبي عاصم فـي الـسنة       ٤٨٥/ ٢" السنة"وفي  ) ١٦٢٠٦" (المسند"الزيادات على   



 

 )٣٧٢٧(

، وابن خزيمة فـي التوحيـد       )٥٢٤)(١/٢٣١(بطوله، ومختصرا في    ) ٦٣٦)(١/٢٨٦(
، )٣٤٥( وأبو الشيخ فـي األمثـال        ٤٧٧) ١٩/٢١٢(،والطبراني في الكبير    ) ٢/٤٦٠(

د الرحمِن بن الْمِغيرِة، عن عبـِد        جميعهم من طرق عن عب     – ٨٦٨٣) ٤/٦٠٥(والحاكم  
  .الرحمِن بِن عياٍش، به مثله مطوال

  :إسنادهرجال 
دلهم بن األسود بن عبد اللَّـِه       : دلهم بن األسود  :  إسناده رجاله مجاهيل ضعفاء   
َأِبيِه األسود وجده   : روى عن .حجازي ال يعرف  . بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي      

  .عبد الرحمِن بن عياش اَألنْصاِري ثم السمعي المدني: روى عنه.عبد اللَِّه بن حاجب
  ١.روى له َأبو داود حديثا واحدا".الثقات"ذكره ابن ِحبان في كتاب 
. هو عبد اهللا بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي         : وجده عبد اهللا بن حاجب    

  . روى عنهحفيده دلهم بن األسود بن عبد اهللا.روى عن عمه لقيط بن عامر
 روى له أبو داود وليس فيه عن جده وقيل عن دلهم عن جده ليس فيـه عـن                  
أبيه وقيل عن دلهم عن أبيه عن عاصم بن معيط أن لقيط بن عامر خـرج وافـدا واهللا                   

  .روى له َأبو داود حديثا واحدا.٢ال يعرف: قال الذهبي.أعلم
  .سود بن عبد اللَّه بن حاِجِب بن عامر بن المنتفقوأما أبوه فهواَأل

  .روى عن عمه لَِقيط، وروى عنْه ابنُه دلهم
  .٣وال يعرف هو االخر. يعدُ ِفي أهل الحجاز

وعبد الرحمِن بن عياٍش اَألنْصاِري وهو السمعي القبائي لم يوثقـه غيـر ابـن     
  .٤له َأبو داود حديثا واحداروى .حبان، وال يعرف أيضا

  : الحكم على الحديث
عبد الرحمن بن عياش، ودلهم بن األسـود،  .  إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل  

وأبوه األسود بن عبد اهللا بن حاجب مجهولون كما تقدم ولم يؤثر توثيقهم إال عـن ابـن                 
أبـو داود مـن     فـرواه   . كما أن دلهم رواه من غير وجه فربما لم يحفظه أيضا          . حبان

                                         
  ).٣/٢١٢(، تهذيب التهذيب )٨/٤٩٣(تهذيب الكمال (، )٦/٢٩١(ات ابن حبان ثق١
 ).٥/١٧٨(، تهذيب التهذيب )١٤/٣٩١(تهذيب الكمال  (٢
 ).٤/٣٢(ثقات ابن حبان ) ٢/٢٩٣(الجرح والتعديل )  ١/٤٤٧( التاريخ الكبير ٣
  ).٦/٢٤٧(هذيب تهذيب الت) ٧/٧١(الثقات ) ٥/٢٧١(الجرح والتعديل) ٥/٣٣٥( التاريخ الكبير٤



– 

  )٣٧٢٨(

طريقه وليس فيه عن جده وقيل عن دلهم عن جده ليس فيه عن أبيه وقيل عن دلهم عـن    
  .أبيه عن عاصم بن معيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا، وكأنه لم يحفظه، واهللا أعلم



 

 )٣٧٢٩(

  :الخاتمة
الحمد هللا أوال وآخرا، ظاهرا وباطنا، حمدا يليق بجالل وجهه الكريم وعظـيم              

 والصالة والسالم األتمان األكمالن على من بعثه اهللا رحمـة للعـالمين،             سلطانه القديم، 
  .وبعد . وهاديا للناس أجمعين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ففي ختام هذا البحث الذي جمعت فيه األيمان التي كان بنينـا عليـه الـصالة                
الجليل سبحانه وتعالى   والسالم يحلف بها وتجري على لسانه الكريم تعظيما لربه العظيم           

يجدر بي أن ألخص أهم النتائج المتوخاة من هذا البحث ليستفيد منها المتعجـل ويـذاكر      
  :بها المستبصر واهللا يوفقنا جميعا للبصيرة بدينه والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى

اختلف العلماء في تعريف اليمين اختالفا ظاهرا كما قـال الحـافظ ابـن              : أوال
:  ، أو "تأكيد الشيء بذكر معظّم بـصيغة مخـصوصة       "هذه التعريفات هو    حجر وأقرب   

توكيد األمر المحلوف عليه بذكر اهللا، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صـفاته علـى                 "
وما قاله الشيخ سليمان بن عبداهللا رحمه اهللا يجمع كل ما تقدم ولعلـه  " . وجه مخصوص 

  .أعدل التعريفات وأجمعها وأمنعها
  .مين مشروعة دل على مشروعيتها  الكتاب والسنة واإلجماعالي: ثانيا
الحكمة من مشروعية اليمين ظاهرة ولعل من أعظم مقاصدها وتـشريعها        : ثالثا
تعظيم اهللا سبحانه وتعالى، وإجالله بقرن اسمه تعالى أو صفته المقدسة بما            : في اإلسالم 

لم كثير اليمين فيما يخبر به، مع       يراد من تأكيد الكالم، ولذا كان نبينا صلى اهللا عليه وس          
  .أنه الصادق المصدوق غير الُمكذَّب، وال المشكوك في خبره عليه الصالة والسالم

أن اليمين المعتبرة شرعا هي اليمين باسم من أسماء اهللا أو صـفة مـن               : رابعا
صفاته سبحانه وتعالى، وما عداها فال يعتد به في أصح قولي العلماء بل هـي محرمـة          

  .اءابتد
استعمل النبي صلى اهللا عليه وسلم في يمينه ألفاظ مختلفة كلها تـشتمل             : خامسا

على تعظيم اهللا وإجالله سبحانه وتعالى ليس في واحدة منها شرك وال تـسوية بـين اهللا         
  .سبحانه وتعالى وبين أحد من خلقه

تنوعت األلفاظ التي استعملها النبي صلى اهللا عليه وسـلم فـي يمينـه              : سادسا
والذي نفسي بيده، والذي نفـس محمـد بيـده،          : بلغت فيما وقفت عليه تسعة ألفاظ هي      ف



– 

  )٣٧٣٠(

واهللا، أيم اهللا، رب الكعبة، ومقلب القلوب، أو ومصرف القلوب ،والَِّذي نَفْس َأِبي الْقَاِسِم              
  .ِبيِده، لَا، وَأستَغِْفر اللَّه، لعمر الهك

 اهللا وحده وبتوفيقه، ومـا كـان   وختاما فما كان في هذا البحث من صواب فمن   
  .فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان واهللا ورسوله بريئان منه

وإني ألسأل اَهللا لي ولقارئ هذا البحث التوفيق لمرضاته، والعمل بمـا يحبـه              
ويرضاه، وأن يزكي أنفسها وأقوالنا وأفعالنا من كل ما يباعدنا عنه، ويختم لنـا بخيـر،               

  .إنه سميع قريب مجيب. شايخنا ولوالة أمورنا ولعموم المسلمينويغفر لنا ولوالدينا ولم
وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على نبينـا الكـريم               

  .محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 )٣٧٣١(

  فهرس المصادر
           قق  المح) هـ٣١٩: المتوفى  (االجماع ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري :

الطبعـة األولـى    : دار المسلم للنشر والتوزيـع الطبعـة        : فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر      
  مـ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

     لثقة الدين، أبو القاسم علي بن هبـة اهللا المعـروف بـابن    " األربعين في الحث على الجهاد
   الكويت-دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي : الناشر) هـ٥٧١: المتوفى(عساكر 

  المتـوفى  (غليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصـر الـدين األلبـاني      إرواء ال :
الثانيـة  :  بيروت الطبعة  –المكتب اإلسالمي   : زهير الشاويش الناشر  : إشراف)  هـ١٤٢٠
  م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

   أبو ِبشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنـصاري             : الكنى واألسماء المؤلف
دار : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشـر      : المحقق) هـ٣١٠: المتوفى(ي  الدوالبي الراز 

  لبنان/  بيروت-ابن حزم 
 م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة  
     ة بن(يحيى بن : اإلفصاح عن معاني الصحاح المؤلفريبمحمـد بـن هبيـرة الـذهلي     ) ه

فؤاد عبد المـنعم أحمـد      : المحقق)  هـ٥٦٠: المتوفى(الشيباني، أبو المظفر، عون الدين      
  هـ١٤١٧دار الوطن سنة : الناشر

     أبو محمد عبد اهللا بن محمد بـن جعفـر بـن حيـان              : األمثال في الحديث النبوي المؤلف
الدكتور عبـد   : المحقق)  هـ٣٦٩: المتوفى(األنصاري المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني      

 - ١٤٠٨الثانيـة،   :  الهند الطبعة  –  بومباي -الدار السلفية   : العلي عبد الحميد حامد الناشر    
  م١٩٨٧

    ه العبدي       : اإليمان البن منده المؤلفنْدأبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن م
مؤسسة الرسالة  : علي بن محمد بن ناصر الفقيهي الناشر      . د: المحقق)  هـ٣٩٥: المتوفى(
  بداية المجتهد١٤٠٦الثانية، :  بيروت الطبعة–
  عالء الدين، أبو بكر بن مـسعود بـن أحمـد           : صنائع في ترتيب الشرائع المؤلف    بدائع ال

الثانيـة،  : دار الكتـب العلميـة الطبعـة      : الناشـر )  هـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي   
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦



– 

  )٣٧٣٢(

     أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بـن حـسين             : البناية شرح الهداية  المؤلف
ـ ٨٥٥: المتوفى(الدين العينى   الغيتابىالحنفى بدر     -دار الكتـب العلميـة      : الناشـر )  هـ

   هـ ١٤٢٠األولى، : بيروت، لبنان الطبعة
      أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني        : البيان في مذهب اإلمام الشافعي المؤلف

ـ  : قاسم محمد النوري الناشر   : المحقق)  هـ٥٥٨: المتوفى(اليمني الشافعي     –اج  دار المنه
   هـ١٤٢١األولى، : جدة الطبعة

   محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبـو عبـد اهللا            : التاريخ الكبير المؤلف
  )هـ٢٥٦: المتوفى(
 الدكن–دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد : الطبعة .  
   قالني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العـس            : تقريب التهذيب المؤلف

األولـى،  :  سوريا الطبعة  –دار الرشيد   : محمد عوامة الناشر  : المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى(
١٩٨٦ - ١٤٠٦  

 هـ٨٥٢: المتوفى(أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني : تهذيب التهذيب المؤلف(  
 هـ١٣٢٦الطبعة األولى، : مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند الطبعة: الناشر  
  يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج،        : كمال في أسماء الرجال المؤلف    تهذيب ال

: المحقـق )  هـ٧٤٢: المتوفى(جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي          
 - ١٤٠٠األولـى،   :  بيـروت الطبعـة    –مؤسسة الرسالة   : بشار عواد معروف الناشر   . د

١٩٨٠  
       أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بـن         : لمؤلفالتوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ا

عبد العزيـز   : المحقق)  هـ٣١١: المتوفى(المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري        
  بن إبراهيم الشهوان

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الخامسة، :  الرياض الطبعة– السعودية -مكتبة الرشد : الناشر  
      سراج الدين أبو حفص عمر بن علي        ابن الملقن : التوضيح لشرح الجامع الصحيح  المؤلف 

دار الفـالح للبحـث العلمـي    : المحقـق )  هـ٨٠٤: المتوفى(بن أحمد الشافعي المصري  
 - هــ    ١٤٢٩األولـى،   :  سوريا الطبعـة   –دار النوادر، دمشق    : وتحقيق التراث الناشر  

   م٢٠٠٨



 

 )٣٧٣٣(

  التميمي  : الثقات المؤلف ،بدعأبـو حـاتم،   محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م ،
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الـدكن       : الناشر)  هـ٣٥٤: المتوفى(الدارمي، البستي   

  هـ ١٣٩٣األولى، : الهند الطبعة
   أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمـي،            : الجرح والتعديل المؤلف

طبعة مجلس دائرة المعارف    : شرالنا)  هـ٣٢٧: المتوفى(الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم      
األولـى،  :  بيروت الطبعة– الهند دار إحياء التراث العربي – بحيدر آباد الدكن   -العثمانية  

   م١٩٥٢ هـ ١٢٧١
    أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الـضحاك  : الجهاد البن أبي عاصم المؤلف

: ليمان الراشد الجميد الناشـر    مساعد بن س  : المحقق) هـ٢٨٧: المتوفى(بن مخلد الشيباني    
  ١٤٠٩األولى، :  المدينة المنورة الطبعة-مكتبة العلوم والحكم 

            أبـو  : الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنـي المؤلـف
: المتوفى(الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي             

:  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشـر       -شيخ علي محمد معوض     ال: المحقق) هـ٤٥٠
   م١٩٩٩- هـ ١٤١٩األولى، :  لبنان الطبعة–دار الكتب العلمية، بيروت 

         وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح الخالصة     (خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال
أحمد بن عبـد    :  المؤلف )للعالمة الحافظ البارع علي بن صالح الدين الكوكباني الصنعاني        

اهللا بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي األنصاري الـساعدي اليمنـي، صـفي الـدين                 
مكتـب المطبوعـات    : عبد الفتاح أبـو غـدة الناشـر       : المحقق) هـ٩٢٣بعد  : المتوفى(

   هـ١٤١٦الخامسة، : بيروت الطبعة/  حلب -دار البشائر /اإلسالمية
      أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي     : المؤلفروضة الطالبين وعمدة المفتين

 - دمـشق  -المكتب اإلسالمي، بيروت  : زهير الشاويش الناشر  : تحقيق) هـ٦٧٦: المتوفى(
  م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : عمان الطبعة

    أبي عاصم  المؤلف أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الـضحاك  : السنة البن
الطبعة األولـى،   : المكتب اإلسالمي الطبعة  : الناشر) هـ٢٨٧: لمتوفىا(بن مخلد الشيباني    

  م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠



– 

  )٣٧٣٤(

  البغـدادي               : السنة المؤلف أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن حنبل الـشيباني
 –دار ابن القـيم     : محمد بن سعيد بن سالم القحطانيالناشر     . د: المحقق)هـ٢٩٠: المتوفى(

   م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ى، األول: الدمامالطبعة
   لإلمام الحافظ أبي داود سليمان بن األشعث، إعداد وتعليـق عـزت عبيـد        / سنن أبي داود

 . هـ١٣٨٨الدعاس وعادل السيد، دار الحديث، بيروت، 
   ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، تحقيق محمد فـؤاد عبـد        / سنن ابن ماجه

 .الباقي، دار الفكر العربي
  شـركة مكتبـة   ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق أحمد شاكر،        / لترمذيسنن ا

 . هـ١٣٩٨ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط الثانية، 
 لشيخ اإلسالم علي بن عمر الدارقطني، عنى به السيد عبد اهللا هاشم/ سنن الدارقطني. 
  ق السيد عبـد اهللا هاشـم، حـديث        للحافظ أبي محمد الدارمي، تخريج وتعلي     / سنن الدارمي

 . هـ١٤٠٤أكاديمي، باكستان، 
 للبيهقي، دار الفكر/ السنن الكبرى. 
               سنن النسائي الصغرى بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمـام الـسندي، دار

  . هـ١٣٤٨الفكر، بيروت، 
   ـ ٣٠٣ت(ألحمد بن شعيب النـسائي  : السنن الكبرى للنسائي السنن الكبرى                 : حقيـق ، ت)هـ

  ).هـ١٤١١(األولى : عبد الغفار سليمان وسيد حسن، دار الكتب العلمية ببيروت، ط. د
      شمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركـشي        : شرح الزركشي على مختصر الخرقي المؤلف

 - هـ   ١٤١٣األولى،  : دار العبيكان الطبعة  : الناشر) هـ٧٧٢: المتوفى(المصري الحنبلي   
   م١٩٩٣

    محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء    : شرح السنة البغوي المؤلف
محمـد زهيـر الـشاويش      -شعيب األرنؤوط : تحقيق) هـ٥١٦: المتوفى(البغوي الشافعي   

  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، :  دمشق، بيروت الطبعة-المكتب اإلسالمي : الناشر
      المؤلـف )  الكاشف عن حقائق الـسنن    (مى بـ   شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المس :

: عبد الحميد هنداوي الناشر   . د: المحقق) هـ٧٤٣(شرف الدين الحسين بن عبد اهللا الطيبي        
 ومجلـد   ١٢ (١٣: عـدد األجـزاء   )  الرياض -مكة المكرمة   (مكتبة نزار مصطفى الباز     

   م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة) في ترقيم مسلسل واحد) (للفهارس



 

 )٣٧٣٥(

         يِن عبـِد       : شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي البن ملك الحنفي المؤلفالـد عز بن دمحم
                 اللطيف بِن عبد العزيز بن أمين الدين بِن ِفِرشْتَا، الرومي الكَرمـاني، الحنفـي، المـشهور     

  ) هـ٨٥٤: المتوفى(بـ ابن الملَك 
  إدارة الثقافة  : نور الدين طالب الناشر   : ن المحققين بإشراف  لجنة مختصة م  : تحقيق ودراسة

   م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣األولى، : اإلسالمية الطبعة
  الـدار  . تحقيق عبد العلـي عبدالمجيـد  . ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي     . شعب األيمان

   هـ١٤٠٨الهند الطبعة األولى . بومباي. السلفية
     محمد بـن حبـان بـن    : المؤلف). يح ابن حبانإلحسان في تقريب صح(صحيح ابن حبان

) هـ٣٥٤: المتوفى(أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي             
ـ  ٧٣٩: المتوفى(األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي        : ترتيب حققـه وخـرج    )  هـ

األولـى،  : روت الطبعة مؤسسة الرسالة، بي  : شعيب األرنؤوط الناشر  : أحاديثه وعلق عليه  
   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

   ألبي بكر بن خزيمة، تحقيق محمـد مـصطفى األعظمـي، المكتـب      / صحيح ابن خزيمة
ـ ١٣٩٥اإلسالمي، ط األولى     ـية الـصحيح           . ه شرح النووي على صحيح مسلم المطبوع بحاش

 .بالمطبعة المصرية ومكتبتها
    لفية، ترتيب محمد فـؤاد عبـد   صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، مصورة الطبعة الس

 .الباقي، دار المعرفة، بيروت
      هـ١٤٢٠: المتوفى(محمد ناصر الدين األلباني     : صحيح وضعيف سنن ابن ماجة المؤلف (

 من إنتـاج مركـز نـور    - المجاني -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية : مصدر الكتاب 
  اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية

  هـ١٤٢٠: المتوفى(محمد ناصر الدين األلباني     :  سنن أبي داود المؤلف    صحيح وضعيف (
 من إنتـاج مركـز نـور    - المجاني -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية : مصدر الكتاب 

  اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية
        هللا بن نجم  أبو محمد جالل الدين عبد ا     : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة المؤلف

. د. أ: دراسـة وتحقيـق   ) هـ٦١٦: المتوفى(بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي        
األولـى،  :  لبنـان الطبعـة    –دار الغرب اإلسالمي، بيروت     : حميد بن محمد لحمر الناشر    

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣



– 

  )٣٧٣٦(

     الـرحمن  تحقيق عبد. أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أباري. عون المعبود شرح سنن أبي داود 
  هـ١٣٨٨. الطبعة الثانية. المكتبة السلفية. المدينة المنورة. محمد عثمان

     للحافظ ابن حجر العسقالني، مصورة الطبعة الـسلفية،   / فتح الباري بشرح صحيح البخاري
  .ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت

  مكتب تحقيق التراث في مؤسـسة      للعالمة اللغوي الفيروز آبادي، تحقيق      / القاموس المحيط
 . هـ١٤٠٧الرسالة، بيروت، ط الثانية، 

      المتـوفى (محمد بن صالح بن محمد العثيمـين        : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف :
محـرم  ، الثانيـة : دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة      : الناشر) هـ١٤٢١
  هـ١٤٢٤

   منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حـسن بـن   : مؤلفكشاف القناع عن متن اإلقناع ال
  دار الكتب العلمية: الناشر) هـ١٠٥١: المتوفى(إدريس البهوتىالحنبلى 

       أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز         : كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار المؤلف
 علـي عبـد     :المحقق) هـ٨٢٩: المتوفى(بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي        

  ١٩٩٤األولى، :  دمشق الطبعة–دار الخير : الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان الناشر
       ،مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، مكتبـة المعـارف

 .الرياض
 هـ١٣٩٨للحاكم أبي عبد اهللا النيسابوري، دار الفكر، بيروت، / المستدرك على الصحيحين . 
   زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفـي              : مختار الصحاح المؤلف

 -المكتبـة العـصرية     : يوسف الشيخ محمد الناشر   : المحقق) هـ٦٦٦: المتوفى(الرازي  
  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، :  صيدا الطبعة–الدار النموذجية، بيروت 

      محمد، أبو الحسن نـور     ) سلطان(علي بن   : لفمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤ
 لبنـان   –دار الفكـر، بيـروت      : الناشر) هـ١٠١٤: المتوفى(الدين المال الهروي القاري     

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األولى، : الطبعة
    أبو عوانة يعقوب بن إسـحاق بـن إبـراهيم النيـسابوري            : مستخرج أبي عوانة المؤلف

 –دار المعرفـة    : يمن بن عارف الدمشقي الناشر    أ: تحقيق) هـ٣١٦: المتوفى(اإلسفراييني  
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩األولى، : بيروت الطبعة



 

 )٣٧٣٧(

    أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمـد بـن             : المستدرك على الصحيحين المؤلف
: المتـوفى (حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيـع             

:  بيروت الطبعـة   –دار الكتب العلمية    :  عبد القادر عطا الناشر    مصطفى: تحقيق) هـ٤٠٥
  ١٩٩٠ - ١٤١١األولى، 

      أبو عبد اهللا أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلـح             : مسند سعد بن أبي وقاص المؤلف
عـامر  : المحقق) هـ٢٤٦: المتوفى(بن منصور بن مزاحم العبدي المعروف بـ الدورقي         

  ١٤٠٧األولى، :  بيروت الطبعة–ر البشائر اإلسالمية دا: حسن صبري الناشر
 مسند اإلمام أحمد، دار صادر، بيروت.  
    أحمد بن علي بن المثنى التميمي، حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد، دار   / مسند أبي يعلى الموصلي

 . هـ١٤٠٤المأمون للتراث، دمشق، 
    تحقيق محفوظ الرحمن زين اهللا، مؤسـسة       ألبي بكر أحمد البزار،     )/ البحر الزخار (مسند البزار

 . هـ١٤٠٩علوم القرآن، بيروت، 
 بدون رقم وتاريخ. عالم الكتب. بيروت. تحقيق حبيب الرحمن األعظمي. للحميدي. مسند الحميدي 
     أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن   : المؤلف) نسخة أخرى ( مسند اإلمام أحمد بن حنبل

دار الحديث  : أحمد محمد شاكر الناشر   : المحقق) هـ٢٤١: توفىالم(هالل بن أسد الشيباني     
   م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦األولى، :  القاهرة الطبعة–
  مصوره عن مكتبة   . الرياض. مكتبة المعارف . سليمان بن داود بن الجارودالطيالسي    . مسند الطيالسي

 بدون رقم وتاريخ. دار المعرفة
     حاق بن إبراهيم بن مخلـد بـن إبـراهيم          أبو يعقوب إس  : مسند إسحاق بن راهويه المؤلف

عبد الغفور  . د: المحقق) هـ٢٣٨: المتوفى(الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه       
 - ١٤١٢األولـى،  :  المدينة المنورة الطبعة-مكتبة اإليمان  : بن عبد الحق البلوشي الناشر    

١٩٩١  
       لدين أحمد بن أبي بكـر      أبو العباس شهاب ا   : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه المؤلف

) هـ٨٤٠: المتوفى(بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي            
                   الثانيـة،  :  بيـروت الطبعـة  –دار العربيـة   : محمد المنتقى الكـشناوي الناشـر     : المحقق
   هـ١٤٠٣



– 

  )٣٧٣٨(

       حمد بن علـي الفيـومي ثـم     أحمد بن م  : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف
   بيروت–المكتبة العلمية : الناشر) هـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

    البن أبي شيبة، تحقيق حققه وصححه عبد الخالق األفغاني، الدار          /المصنف في األحاديث واآلثار
  .  هـ١٣٩٩السلفية، الهند، ط الثانية، 

     أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبـد اهللا،     محمد بن : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف 
محمود األرناؤوط وياسـين محمـود الخطيـب        : المحقق) هـ٧٠٩: المتوفى(شمس الدين   

   م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة األولى : مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة: الناشر
  لمجيـد الـسلفي،    للحافظ أبي القاسم الطبراني، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد ا         / المعجم الكبير                 

 .ط الثانية
   أحمد الزيـات    / إبراهيم مصطفى   (مجمع اللغة العربية بالقاهرة     : المعجم الوسيط المؤلف /

  دار الدعوة: الناشر) محمد النجار/ حامد عبد القادر 
 للطباعة للموفق ابن قدامة المقدسي، تحقيق عبد اهللا التركي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر              / المغني

 . هـ١٤٠٦والنشر، القاهرة، ط األولى، 
        شمس الدين، محمـد بـن أحمـد        : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف

األولى، : دار الكتب العلمية الطبعة   : الناشر) هـ٩٧٧: المتوفى(الخطيب الشربيني الشافعي    
  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

 هـ١٤٠٦باكستان . حديث أكادمي. مد الجارودمحمد بن علي بن مح. المنتقى البن الجارود  
 لإلمام مالك بن أنس، صححه ورقمه وخرجه محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث               / الموطأ

 .العربي
     شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمـان           : ميزان االعتدال في نقد الرجااللمؤلف

دار المعرفـة   : علي محمد البجاوي الناشـر    : تحقيق)هـ٧٤٨: المتوفى(بن قَايماز الذهبي    
   م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢األولى، :  لبنانالطبعة–للطباعة والنشر، بيروت 

  



 

 )٣٧٣٩(

  
  
  

  
  
  
  

  .التنغيم، المقطع الصوتي، النبر، الكمية الصوتية، المدة الصوتية: الكلمات المفتاحية
يتناول هذا البحث العناصر الصوتية التي تسهم في تشكيل التنغيم ومن : ملخص البحث

ثم في تحليله، فيتناول المقطع باعتباره حامل النغمة المفردة والتي تعتبر مفردةً من 
غمات التي تشكِّل التنغيم، كما أنه يحمل النبر الذي تتحول من خالله النغمة مجموع الن

من درجة إلى أخرى صعودا وهبوطًا، وفي هذا يتناول البحث المقطع وتعريفه وكيفية 
تحديده في الكالم، وكذلك أقسامه، كما يتناول النبر باعتباره القيمة التي تتداخل وتتشابك 

ليبين تعريفه والفرق بينه وبين التنغيم، والعالقة المتشابكة في عالقتها مع التنغيم، 
المعقدة بينهما، كما يبين أقسامه، أيضا يتناول هذا البحث قيمتي الكمية الصوتية والمدة 

  .باعتبارهما عنصرين مهمين من العناصر التي تتحكم في تنغيم الكالم

 
 

  مدرس اللغة بكلية اآلداب بقنا
  جامعة جنوب الوادي، مصر 

  



– 

  )٣٧٤٠(

  :مقدمة
ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء "حسان، هو   التنغيم، كما عرفه الدكتور تمام     

، وبنفس )٢( "اإلطار الصوتي الذي تقال به الجملة في الكالم"، وهو أيضا )١("الكالم
المصطلح الصوتي الدال على االرتفاع "المفهوم يعرفه الدكتور محمود السعران بأنه 

نتيجة لدرجة "ض ، وهذا االرتفاع واالنخفا)٣("واالنخفاض في درجة الجهر في الكالم
البد "، فالجملة الواحدة )٤("توتر الوترين الصوتيين مما يؤدي إلى اختالف الوقع السمعي

أن تشتمل على درجات مختلفة من درجة الصوت، ما بين عالية، ومنخفضة، 
أشهر من نبه على دراسة التنغيم من "، ويميل أكثر الباحثين إلى أن )٥("ومستوية

، وإذا كان )٦("تور إبراهيم أنيس في كتابه األصوات اللّغويةالمحدثين العرب، الدك
البعض يرى أن بداية تحديد التنغيم واستعماله كانت على يد الدكتور أنيس؛ فإن هذه 
البداية لم تكن دقيقة ؛ حيث إن أمر التنغيم لم يكن قد استقر في ذهنه بعد، ولم يضع له 

: س يخلط بين موسيقى الشعر والتنغيم، يقول، بل نجد الدكتور أني"الحدود وال النماذج
كما يحتاج الشعر إلى نظام خاص في توالي المقاطع وهو الذي يسمي الوزن، يتطلب "

، وهنا يرى )٧(" intonationأيضا نغمة موسيقية خاصة في إنشاده من صعود وهبوط
ى يد الدكتور الباحث أن البداية الفعلية لمعرفة التنغيم معرفة لغوية علمية فقد جاءت عل

تمام حسان الذي طبق المنهج الوصفي في تحديد ماهية التنغيم واستعماالته ونماذجه، 
قدم لنا الدكتور تمام حسان عرضاً موجزاً لقوالب التنغيم في اللغة العربية مقيسة "فقد 

  .)٨("على ما جربه وقاسه في لهجة عدن أثناء بحثه في لندن 
 ظاهرة من ظواهر التشكيل الصوتي، ومن ثم فهو يمثل نظاما صوتيا أو        والتنغيم

الصورة العامة التي تتمثل في مجموعة "فهو يشير إلى  بمعنى أدق نظام تشكيل صوتي،
                                         

 .١٦٤تمام حسان، . مناهج البحث في اللغة، د) ١(

 .٢٢٦تمام حسان، . اللغة العربية معناها ومبناها، د) ٢(

 .٢١٠محمود السعران، . علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، د) ٣(

 .٨٢محمود فهمي حجازي، . مدخل إلى علم اللغة، د) ٤(

 عليان بن محمد الحازمي، . التنغيم في التراث العربي، د) ٥(

 .  ٨٩عادل علي نعامة، . سامي عوض، ود. دور التنغيم في تحديد معنى الجملة العربية، د) ٦(

 .٣٣٢إبراهيم أنيس، . األصوات اللغوية، د) ٧(

 .٢٨محمد صالح الضالع، . ة، دقضايا أساسية في ظاهرة التنغيم في اللغة العربي) ٨(



 

 )٣٧٤١(

، وهذه الصورة العامة ـ )١("النغمات التي يشملها نوع خاص من أنواع الحدث اللغوي
مجموعة معقدة من األداء الصوتي بما يحمل  "كما يرى الدكتور عليان الحازمي ـ هي

من نبرات، وفواصل صوتية، وتتابع مطرد للسكنات والحركات، التي بها يحدث الكالم 
تقع خارج البنية اللغوية وهي "وهذه المجموعة المعقدة هي مالمح ، )٢("وتتميز دالالته

ها ال تدخل في جوهر ما يطلق عليها علماء اللغة واألصوات المالمح غير التركيبية ألن
  .)٣("التراكيب اللغوية وتتمثل في المقطع ، النبر والتنغيم

       ولقد ركز الباحثون في دراستهم للتنغيم على داللته في الكالم دون الدخول في 
كيفية تشكُّله وعناصره التي يتشكل منها وبالتالي تحليله، ومن ثم يقوم هذا البحث بهذا 

التنغيم وعناصر تشكيله من خالل تحليل الصورة العامة التي الدور من خالل تحليل 
تشكِّله، وألجل الوصول إلى فهم هذه الصورة العامة وتحديد نماذجها البد من اتخاذ 
الجزء الذى يكون هذه الصورة أداةً تحليليةً في الوصول إلى هذه الغاية، وهذا ما يسمى 

، )٤("لى أجزاء واكتشاف صفات كل جزءتقسيم الشيء إ"بالمنهج التحليلي، وهو يعني 
وأفضل وسيلة تحليلية أو تقسيمية للتنغيم تكون بتقسيم الكالم أو تحليليه إلى مقاطع 
صوتية؛ ألن المقطع هو حامل النغمة، وله من الصفات ما يساعد في كشف الصورة 

حن العامة للنموذج التنغيمي، فهو ـ أي المقطع ـ يحمل النبر المسئول عن نوع الل
التنغيمي بوقوع النغمة على آخر مقطع منبور في النموذج، كما أن للمقطع كمية صوتية 
ومدة تؤثران في النغمة، وبهذا يمكن اعتبار درجة المقطع أو نغمته والنبر والكمية 

  . الصوتية والمدة الصوتية مالمح تمييزية تميز التنغيم
  : خالل النقاط اآلتيةويتناول هذا البحث التحليل المقطعي للتنغيم من

  .ـ المقطع والحدث اللغوي١
  .ـ المقطع الصوتي وأقسامه٢
  :ـ صفات المقطع الصوتي٣

                                         
 .١٥٥عبدالرحمن أيوب، . أصوات اللغة، د) ١(

 .٤التنغيم في التراث العربي، ) ٢(

 .٢التنغيم وأثره في اختالف المعنى وداللة السياق، سهل ليلى، ) ٣(

 .١٢٩أصوات اللغة، ) ٤(



– 

  )٣٧٤٢(

 .                         صفة اإلسماع  ) أ
 . صفة النبر  ) ب
  .صفة الطول والِقصر) ج

  .ـ أثر صفات المقطع في تشكيل التنغيم٤
 .أثر درجة المقطع في التنغيم  ) أ

 غيمأثر نبر المقطع في التن  ) ب
 .أثر الكمية الصوتية والمدة في التنغيم) ج

  :وتفصيل الكالم في هذه النقاط على النحو التالي
  المقطع والحدث اللغوي 

    ينتمي التنغيم إلى نظام التشكيل الصوتي أو ما يسمى بالنظام الفونولوجي، وهذا 
 هذه البنية ،)١("ينظر إلى األصوات ويحللها من خالل وجودها في بنية لغوية"النظام 

اللغوية هي التي يطلق عليها الحدث اللغوي، ويتشكَّل هذا الحدث من مقاطع صوتية 
مكونة من عدد من األصوات أو الفونيمات، ويمكن تحديد الحدث اللغوي بما أسماه 
الدكتور تمام حسان المجموعة الكالمية والمجموعة المعنوية، وتشير أوالهما إلى 

، وقد تكون )٢("وات اللغوية المتصلة في نَفٍَس واحد واقعة بين سكْتينسلسلة من األص"
المجموعة الكالمية مجموعة معنويةً في ذات الوقت، إذا أفادت معنًى مستقال بذاته، 

، فهي )٨٨القصص من اآلية  ()كل شيء هالك إال وجهه (:ومثال ذلك قوله تعالى
 أي أنها تمثل مجموعة كالمية، كما أنها سلسلة صوتية في نَفَس واحد واقعة بين سكْتين،

تؤدي معنًى تاما وهي بهذا مجموعة معنوية، فإذا لم تؤد المجموعة الكالمية معنًى تاما 
تضاف إليها مجموعة كالمية أخري أو أكثر ليتم بمجموعها المعنى وتسمى هذه معا 

سف القمر وجمع الشمس فإذا برق البصر وخ (:المجموعة المعنوية، ومثالها قوله تعالى
، فكل آية من هذه اآليات هي )١٠ ــ٧القيامة () والقمر يقول اإلنسان يومئٍذ أين المفر

مجموعة كالمية، وبمجموعها معا تتشكل مجموعة معنوية، أي يتشكل معنى تام، وكلتا 
المجموعتين تشتمل على عدد من المقاطع الصوتية المتوالية، فإذا نظرنا إلى هذه 

                                         
 .١٩٣مقدمة لدراسة اللغة، حلمي خليل، ) ١(

 .١٦٨مناهج البحث في اللغة، ) ٢(



 

 )٣٧٤٣(

فقد يكون المقطع األول "توالية من المقاطع وجدناها غير ثابتة الدرجة أو المستوى، الم
  .)١("منخفض الدرجة ثم يليه مقطع آخر عالي الدرجة ثم ثالث منخفض الدرجة وهكذا

     وبهذا فهاتان المجموعتان ـ الكالمية والمعنوية ـ هما الحدود الكَمية أو ما نسميه 
  .لهما يتم التحليل المقطعي للتنغيمالحدث اللغوي ومن خال

 المقطع الصوتي وأقسامه 
هذا "  في محاولته تحديد مصطلح للمقطع الصوتي، يرى الدكتور تمام حسان أن 

المقاطع "، وفي ذات الوقت يرى أن )٢("االصطالح مما يصعب تحديده صعوبةً تامة
 خفقات صدرية في أثناء الكالم، أو الجزئيات التحليلية، أوتعبيرات عن نَسٍق منظَّم من 

نختار "، ويرى الدكتور تمام حسان أن )٣("معينةوحدات تركيبية أو أشكال وكميات 
لدراسة المقاطع العربية وجهة النظر األولى، أي اعتبارها تعبيرات عن أنساق منظَّمة 

  .)٤("من الجزئيات التحليلية 
وي على أساس تشكيل األصوات واختالفها في       ينبني التقسيم المقطعي للحدث اللغ

فليس الحدث اللغوي سوى مجموعة من األصوات "صفاتها وقوة إسماعها وضعفها، 
التي تختلف قوة إسماع بعضها عن قوة إسماع البعض اآلخر، ولوال هذا االختالف بين 

هذا ، وعلى )٥("درجة إسماع األصوات لما تميز بعضها عن بعض، ولما أمكن التفاهم
مجموعة من األصوات التي "األساس عرف الدكتور عبد الرحمن أيوب المقطع بأنه 

وقد أقام الدكتور أيوب هذا التعريف على أساس  )٦("تمثل قاعدتين تحصران بينهما قمة
منخفضة، فمرتفعة، (الدرجة الصوتية؛ فجعل للمقطع درجات ثالث هي بالترتيب 

 الواحد، فالدرجة المرتفعة تمثل قمة المقطع، ، وهذه الدرجات هي للمقطع)فمنخفضة
والدرجتان المنخفضتان تمثالن قاعدتي المقطع، وهذا التفاوت في الدرجة يقوم على 

  .عدد الذبذبات أو الدرجة الصوتية

                                         
 .١٥٣أصوات اللغة، ) ١(

 .١٣٢مناهج البحث في اللغة، ) ٢(

 .١٣٨مناهج البحث في اللغة، ) ٣(

 .١٤٠مناهج البحث في اللغة، ) ٤(

 .١٣٧، أصوات اللغة) ٥(

 .١٣٩، أصوات اللغة) ٦(



– 

  )٣٧٤٤(

     ولقد أشار الدكتور أحمد مختار عمر إلى أهمية المقطع في تناول النبر واإلطالة 
رجة في السلم الهرمى للوحدات الصوتية المتالحقة وهى والتنغيم، فذكر أنه بمثابة د

  .)١(الفونيم والمقطع ثم مجموعة المقاطع بما تحمله من نبر وتنغيم
ال يبدأ بحروف العلة، فهذه "        وللمقطع الصوتي في اللغة العربية خصائصه فهو 

 خاللها الحروف تمثل قمة المقطع، فهي بال شك مركز المقطع العربي حتى لتبدو من
صالت معينة بين الكمية وبين النبر والتنغيم ، ومن ثم تعتبر حروف العلة من العناصر 

، وهذه الحروف )٢("الضرورية في بناء نظامي النبر في الصرف، والتنغيم في النحو
الِعلية تمثل األصوات المقطعية؛ ألنها تمثل قمة المقطع، وهى أقوى األصوات إسماعا، 

 في هذه اللغة الراسخة القدم في تاريخ Sonorityتبر أساسا لقوة اإلسماع تع"بل إنها 
  .)٣("المشافهة

  :          أما أنواع المقاطع وعددها في اللغة العربية فهي على هذا النحو
وهو مقطع ) الـ(ومثاله أداة التعريف ) ع ص(ويرمز له بالرمز : ـ القصير المقفل١

وات ال تعترف بأن تبتدئ المجموعة الكالمية بحركة، األص"تشكيلي ال أصواتي؛ ألن 
الحركة، وتتخذها قنطرة للنطق بها، ثم تعتبر هذه ولذلك تعمد إلى همزة تُنشُئها قبل هذه 

فقط، ولذلك أسماه الدكتور تمام حسان ) ص(، واألصل فيه )٤(الهمزة من بنية المقطع
  .المقطع األقصر

ب، /ر/ش(ومثاله مقاطع الكلمات ) ص ع(رمز يرمز له بال:  القصير المفتوحـ٢
  ).م/ك/َل، ح/أ/س
 ) .من ، ِمن، هْل، سْل(ومثاله ) ص ع ص(يرمز له بالرمز :  المتوسط المقفلـ٣
 ) .ال، ما، في(ومثاله ) ص ع ع(يرمز له بالرمز :  المتوسط المفتوحـ٤
 ) .اْل، ساْلقاْل، م(ومثاله ) ص ع ع ص(يرمز له بالرمز :  الطويل المقفلـ٥
  ). عبد، مجد(ومثاله) ص ع ص ص(يرمز له بالرمز:  الطويل مزدوج اإلقفالـ٦

                                         
 .٢٨٢أحمد مختار عمر، . دراسة الصوت اللغوي، د: ينظر) ١(

 .٧٢اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(

 .٧١ اللغة العربية معناها ومبناها، )٣(

 .١٤٥مناهج البحث في اللغة، ) ٤(



 

 )٣٧٤٥(

  صفات المقطع الصوتي
       يتميز المقطع الصوتي في اللغة العربية بعدد من الصفات، تساهم في تشكيل 
التنغيم في اللغة العربية وبالتالي في تحليله، ومن هذه الصفات صفة اإلسماع وهي 
تعني درجة إسماع المقطع أو نغمته، وصفة النبر، وكذلك صفة الطول والِقصر ويقصد 

  :بها الكمية الصوتية والمدة، وتفصيل القول في هذه الصفات في النقاط التالية
  صفة اإلسماع   ) أ
عدد الذبذبات التي ينتجها المصدر المتذبذب في "تُعرف الدرجة الصوتية أنها       
لذبذبات تنتج عن تردد الوترين الصوتيين أثناء الكالم، مما يحِدث تغيرا ، وهذه ا"الثانية

نحن نتحكم في التغيرات التي تُحِدث الدرجة بالتحكم "في درجة الصوت، وهذا التغير و
في العضالت التي تسيطر على الوترين الصوتيين، وحينما يزداد التوتر لدرجة يصبح 

ا يتحركان بسرعة أكثر، وبذلك ينتجان عددا أكبر معها الوتران مشدودين تماما فإنهم
من النبضات في الثانية وهى المطلوبة إلنتاج صوت ذي درجة مرتفعة، ومن الناحية 
األخرى فعند نطق كلمة بدرجة منخفضة فإن الوترين يكونان مرتخيين فقط أثناء 

               أطول تالصقهما، حتى أنهما حين يبتعد بعضهما عن بعض نجدهما يستغرقان وقتًا
، وقد رأي بعض الباحثين أن التنغيم )١(" لكى يعودا إلى وضع اإلغالق– إلى حد ما –
يختلف من متكلم إلى آخر بقدر الفوارق الخلقية في الوترين الصوتيين اللذين يحدثان "

م التنغي" ، في حين ينفي بعضهم ذلك فيرى أن )٢("النغمة الموسيقية عن طريق ذبذباتهما
ال يعتمد على الصفات الطبيعية لجسم اإلنسان فقط، وإنما هو ظاهره لغوية مبرمجة 
يتحكم فيها الدماغ الذى يعطى األوامر لبعض عضالت الحنجرة التي تتحكم في طول 

  .)٣("وشدة الوترين الصوتيين إلحداث نغمة معينة لها معنى
األخريين قاعدتين، وهذا     وللمقطع ثالث درجات صوتية، يطلق على أعالها قمة، و

تنغيم المقطع الواحد في عموم المجموعة "، ويقصد بها )النغمة(ما يشير إلى مصطلح 
  .، أو درجة الصوت في المقطع  الواحد)٤("الكالمية

                                         
 .٢٦ مبادئ علم األصوات األكوستيكي، بيتر ليدفوجد،) ١(

 .٢٠١، ٢٠٠محمد على رزق خفاجي، . علم الفصاحة العربية؛ مقدمة في النظرية والتطبيق، د) ٢(

 .١١٠قدماء، يوسف الهليس، علم الصوتيات الموجي والسمعي عند علماء المسلمين ال) ٣(

 .١٦٦مناهج البحث في اللغة، ) ٤(



– 

  )٣٧٤٦(

درجة منخفضة ثم درجة مرتفعة :        ولما كان للمقطع ثالث درجات من اإلسماع
الحالة يسمى القمة واالنخفاضان يسميان كان االرتفاع في هذه و ،ثم درجة منخفضة

األذن ال تسمع ـ بل تُهِمل ـ هذا النوع من االختالف بين قاعدتي "قاعدتين، فإن 
، )١(" المقطع وقمته إذا قصرت مدة القاعدة وظل االختالف بينهما في الدرجة محدوداً

في هذه ومن ثم ينظر إلى درجة المقطع من خالل درجة قمته؛ هذا ألن القاعدتين 
 .الحالة مهملتان قياسا بالقمة

 :صفة النبر  ) ب
   النبر صفة من صفات المقطع الصوتي وقد عرفه الدكتور تمام حسان بأنه      

وضوح نسبى لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية األصوات والمقاطع في الكالم، ويكون "
ما يعرفه ماريوباي بأنه ، ك)٢("نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية والضغط والتنغيم

، وبنفس المعنى )٣("لمقطع من بين مقاطع متتالية العلو أو  الضغط من إعطاء مزيد"
إشباع مقطع من المقاطع، وذلك بتقوية ارتفاعه الموسيقي، أو "يعرفه جان كانتينو بأنه 

  .)٤("شدته، أو مداه، أو عدة عناصر منها في آن واحد
ال يوجد لدينا من دليل يهدينا " ر إبراهيم أنيس يرى أنه      وعلى الرغم من أن الدكتو

إلى موضع النبر في اللغة العربية كما كان ينطق بها في العصور اإلسالمية األولى، إذ 
، إال أن المحدثين اهتدوا إلى وجود نوعين )٥("لم يتعرض له أحد من المؤلفين القدماء

والنبر السياقي أو نبر الكالم المتصل، من النبر في اللغة العربية؛ هما النبر الصرفي 
الفرق ما بين النبر الصرفي والنبر في الكالم هو فرق ما بين مقررات القاعدة "و

ومطالب السياق، وبهذا يصبح النبر في الكالم هو الظاهرة الموقعية؛ ألنه نبر الجمل 
 فهو نبر المستعملة فعالً وهى ميدان الظواهر الموقعية، أما النبر في نظام الصرف

                                         
 .١٥٣، أصوات اللغة) ١(

 .١٦٠مناهج البحث في اللغة، ) ٢(

 .٩٣أسس علم اللغة، ماريوباي، ترجمة أحمد مختار عمر، ) ٣(

 .١٨٨صالح القرمادي ، . دروس في علم أصوات العربية، جان كانتينو، ترجمة د) ٤(

 .٩٩ة،األصوات اللغوي) ٥(



 

 )٣٧٤٧(

الكلمة المفردة أو الصيغة المفردة على األصح وهو نبر صامت صمت القاعدة نفسها 
  )١("وصمت اللغة من بعدها

  :من حيث القوة والضعف إلى قسمين) القاعدة(ينقسم النبر بحسب "         و
  .ويكون في الكلمات والصيغ جميعا ال تخلو منه واحدة منها :  النبر األولي  ) أ

وهو يكون في الكلمة أو الصيغة الطويلة نسبيا بحيث يمكن : لثانوي النبر ا  ) ب
لهذه الكلمة أن تبدو لألذن كما لو كانت كلمتين، أو بعبارة أكثر دقة عندما تشتمل 

  .       )٢("الكلمة على عدد من المقاطع يمكن أن يتكون منه وزن كلمتين عربيتين
  :بعة مواضع، هيويقع النبر األولي في اللغة العربية في أر

من كلمة ) عان( على المقطع األخير إذا كان من النوع الطويل نحو المقطع - ١
)(من كلمة ) دان(، والمقطع )استعانوعلى المقطع الذى يمثل كلمةً واحدةً )استدان ،

  . ِزد، ال، حاْل، قْل: بأكملها أيا كان نوع هذا المقطع ؛ نحو
  : ان هذا المقطع متوسطاً ؛ وكان المقطع األخير على المقطع قبل األخير إذا ك- ٢

  ا ؛ نحو المقطعثْتَ(من كلمة ) دث(قصيرأحد .(  
  ْل(متوسطًا؛ نحو المقطعمعلِّم(من كلمة ) ع.(  

) ك(     ويقع على ما قبل األخير أيضا حال كونه قصيراً تبدأ به الكلمة ؛ نحو المقطع 
ع األقصر، والذى يتوصل إلى النطق به بهمزة ، أو مسبوقاً بالمقط)كُتُب(من كلمة 

  ). انطلق(من ) طَ(، والمقطع )انحبس(من ) حَـ(الوصل نحو المقطع 
    وأيضا يقع على ما قبل األخير حال كونه طويالً ؛ ولم يكن األخير طويال، نحو 

  )أتُحاجونِّي(من كلمة ) جون(المقطع 
  : كان ـ يقع على المقطع الثالث من اآلخر إذا ٣

  (من ) َل(قصيراً متبوعاً بقصيرين نحو المقطععلَّمك(  
  قصيراً متبوعاً بقصير ومتوسط نحو المقطع)أكرمها(من كلمة ) ر .(  
  ا بقصيرين نحو المقطع(من كلمة ) بيْـ(متوسطاً متلوتُكُأخْـ(، والمقطع )بي (

 ).ُأخِرج(من كلمة 
 ُأخِرجوا(من كلمة ) ُأخْ(طع  متوسطاً متبوعاً بقصير ومتوسط نحو المق .( 

                                         
  .١٧٠اللغة العربية معناها ومبناها، ) ١(
 .١٧٢اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(



– 

  )٣٧٤٨(

ـ يقع على المقطع الرابع من اآلخر إذا كان األخير متوسطًا والرابع قصيرا وبينهما ٤
من كلمة ) يَـ(قصيران، واألخير هنا قد يكون تنوينًا أو إضمارا أو إشباعا نحو المقطع 

  ). يِعدهم(
   :        أما مواضع النبر الثانوي فهي متمثلة في اآلتي

 يقع على المقطع السابق لألولي حال كون هذا السابق طويالً وذلك نحو المقطع - ١
  ). الضالين(من كلمة ) ضاْل(
  :  يقع على المقطع الثاني قبل األولي إذا كان- ٢

  متوسطاً وما يليه متوسط نحو المقطع)س(من كلمة ) ييستخفون.( 
  متوسطاً وما يليه قصير نحو المقطع)س(كلمة من ) ممستقيم .(  
  طويل وما يليه قصير نحو المقطع)ام(من كلمة ) هتَانامهدم.( 

ـ يقع على المقطع الثالث قبل األولي إذا كان هو وما يليه والتالي لما يليه في إحدى ٣ 
 : الصور اآلتية 

  متوسط فقصير فمتوسط ، نحو المقطع)س(من كلمة ) ييستقيمون.(  
 ر، نحو المقطع متوسط فقصير فقصي)ح(من كلمة ) ممحترمون .(  

  قصير متبوع  بقصيرين، نحو المقطع)ويمكن . )١()كلمتان(من كلمة ) ك
  :تلخيص هذه المواضع من خالل الجدول التالي

  تمثيل النبر على المقاطع الصوتية  مواضع النبر وشروط كل موضع

  م
المقطع 
  المنبور

  شروط المقطع المنبور
  الخامس 

من 
  خراآل

  الرابع 
من 
  اآلخر

  الثالث 
  من اآلخر

ما قبل 
  األخير

  األخير

قاْل   تَـ  اسْـ      إذا كان طويال
  )طويل(

  
١  

  
  األخير

كلمة (قُم           إذا كان يمثل كلمة واحدة
ذات 
مقطع 

                                         
  .١٧٥ -١٧٢ ومبناها، معناها العربية واللغة ،١٦٤-١٦٠ اللغة، في البحث مناهج: ينظر) ١(



 

 )٣٧٤٩(

  تمثيل النبر على المقاطع الصوتية  مواضع النبر وشروط كل موضع

  م
المقطع 
  المنبور

  شروط المقطع المنبور
  الخامس 

من 
  خراآل

  الرابع 
من 
  اآلخر

  الثالث 
  من اآلخر

ما قبل 
  األخير

  األخير

  )واحد
إذا كان متوسطًا متبوعا 

  بقصير
رجـ   أخْـ    

  )متوسط(
ت 

  )قصير(
متوسطًا متبوعا إذا كان 

  بمتوسط
علْـ   مُـ    

  )متوسط(
 ِلم

  )متوسط(
إذا كان قصيرا تبدأ به 

  الكلمة
كُـ       

  )قصير(
  تب

إذا كان مسبوقًا بمقطع 
  أقصر

انْـ     
  )أقصر(

  بس  حـ

  
  
  
٢  

  
  
  

قبل 
  األخير

إذا كان طويال متبوعا 
  بغير طويل

جون   حاجـ  تُـ  َأ
  )طويل(

ليس (ني 
  )طويال

إذا كان قصيرا متبوعا 
  بقصيرين

لَـ   علْـ  
  )قصير(

مَـ 
  )قصير(

 ك
  )قصير(

إذا كان قصيرا متبوعا 
  بقصير فمتوسط

  ر   أكْـ  
  )قصير(

مـ 
  )قصير(

ها 
  )متوسط(

إذا كان متوسطًا متبوعا 
  بقصيرين

بيـ     
  )متوسط(

تًـ 
  )قصير(

 ك
  )قصير(

  
  
٣  
  
  

  
  

الثالث 
من 

  خراآل

إذا كان متوسطًا متبوعا 
  متوسطبقصير ف

ُأخْـ     
  )متوسط(

ِر 
  )قصير(

جوا 
  )متوسط(

الرابع   ٤
من 
  اآلخر

إذا كان قصيرا متبوعا 
  بقصيرين فمتوسط

يـ   
  )قصير(

ِعـ 
  )قصير(

 د
  )قصير(

هم 
  )متوسط(

  .الجزء المظلل يشير إلى المقطع المنبور* 



– 

  )٣٧٥٠(

ياق هي    هذه مواضع نبر القاعدة أو الكلمة، ومواضع نبر االستعمال أو نبر الس   
ذاتها مواضع نبر القاعدة سوى أنها تختلف عنها في أنها تحاول أن تقدم حلوالً 

، )الكمية(، وظاهرة )التوصل(لمشكالٍت سياقيه تحدثها بعض الظواهر مثل ظاهرة 
، وغير )إطالق القافية(، و)األلف التي هي للندبة(، و)اإلشباع(و) هاء السكت(وظاهرة 

ولتوضيح الفرق بين النبر السياقي ونبر .  المقطعية ويغيرهاذلك مما يؤثر على البنية
؛ فالتركيب المقطعي "قال القاضي الفاضل"القاعدة يمكن التمثيل بالمجموعة الكالمية 

لكل كلمة من كلمات هذه المجموعة يختلف عن التركيب المقطعي لكل منها في السياق 
  : تي حدثت في السياق، وأهمها المتصل؛ والسبب هو ظهور بعض الظواهر الموقعة ال

ليحل محل مقطعين ) للـ(جاء فيها المقطع الثاني ) قال القاضي(حيث إن : ـ التوصل
  ). ْل(و)  َل(هما 

فتفقد الياء ) ِضل(يصبحان مقطعا واحدا هو ) ل) (ضي(حيث إن المقطعين :  ـ الكمية
  .  )١("كميتها وتصير كسرة، إلي غير ذلك من تغيرات سياقية

    إن معرفة حقيقة النبر ومواضعه ضرورة يفرضها المنهج التحليلي ألجل الوصف  
الدقيق للتنغيم ؛ ألن الظاهرتين ال تنفك إحداهما عن األخرى، ومعرفة إحداهما تقتضى 
معرفة األخرى، وهذا ما يؤكده البحث الحقًا، وهنا نخلص إلى أن المقطع قد يكون 

المقطع " في السياق وبحسب ترتيبه في هذا السياق، ومنبوراً وقد ال يكون بحسب وجوده
والنبر متالزمان في الدرس والتحليل؛ ذلك أن المقطع حامل النبر، والنبر أمارة من 

 .)٢("أمارات تعرفه
 صفة الطول والِقصر) ج

الكمية الصوتية، وهي تشير إلى طول  يعبر عن صفة الطول والقصر بمصطلح      
والحروف، وثمة مصطلح آخر يتداخل في الفهم مع مصطلح الكمية وِقصر المقاطع 

الصوتية وهو مصطلح المدة، وهي تشير إلى الزمن الذى ينقضي في نطق الصوت، 
وهو اصطالح أصواتي يقاس بالثانية والدقية والساعة، وقد أدى التداخل بين 

من أيوب مفهوم المصطلحين إلى الخلط في فهمهما، فمثال يستخدم الدكتور عبد الرح
يقصد بطول الصوت ـ والصوت جزء : "المدة شرحا لطول الصوت أو كميته؛ فيقول

                                         
 .٣٠٦اللغة العربية معناها ومبناها، ) ١(

 .٥٠٣علم األصوات، ) ٢(



 

 )٣٧٥١(

من المقطع ـ الفترة التي يظل فيها عضو أو عدد من األعضاء الصوتية على وضع 
ينبغي أن يكون واضحا تماما أن هناك فرقًا " إال أنه )١("بعينه أثناء إنتاج صوت بعينه

مية الحرف وبين المدة التي يستغرقها نطق الصوت، والكمية جزء من عظيما جدا بين ك
النمطية اللغوية ؛ فهي جزء من النظام ، والمدة هي الوقت الذى يستغرقه النطق؛ فهي 
 جزء من تحليل الكالم، والكمية مقابالت وِقيم خالفية، ولكن المدة تقاس بالثواني

لكمية هي الطول والِقصر النسبيين غير والوحدات الزمنية األكبر من الثواني، وا
المرتبطين بمقاييس الزمان الفلسفي، أما المدة فهي مرتبطة بالزمان الفلسفي، وأخيراً قد 

أي (، ولكن مدة نطقه تكون أطول من المشدد )أي قصير الكمية(يكون الحرف مفرداً 
  .)٢("في بعض المواقع) الطويل الكمية

الكمية الصوتية؛ منها السرعة والبطء في األداء؛       وهناك عوامل مؤثرة في 
ويزيد طول األصوات فاألصوات الطويلة يقل طولها عندما تزيد سرعة األداء، 

طول الصوت أمر نسبي ال أمر مطلق، فالصوت "القصيرة عندما تقل سرعة األداء و
ل الطويل هو الذى يكون أطول من غيره في نفس اللغة، ولو كان هذا الصوت الطوي

   )٣("ينطق أحياناً أقصر منه أحيانًا أخرى
 الصحيحة      بناء على أن الكمية تعنى الطول والِقصر في المقطع والحروف

وحروف العلة؛ وِجد في اللغة العربية نوعان من الحروف أحدهما المفرد واآلخر 
وجدت األطول منه المشدد، كما وجد فيها المقطع القصير والمتوسط والطويل، أيضا 

الحركة القصيرة، والمد الذى هو إشباع لهذه الحركة، وكل هذه األنواع تخضع لنظام 
مدٍد يخضع لظروف سياقية أو موقعية، فمثالً ال يعنى تشديد الحرف طوله مدةً عن 

) أدب(أطول مدة من نظيرتها المشددة في ) بعيدة(نظيره المفرد فمثال الدال المفردة في 
السياقية، وللكمية الصوتية والمدة أثر في تشكيل التنغيم كما لمظاهر إلى غير ذلك من ا

  .سيأتي الحقًا

                                         
 .١٤٨، ١٤٧، اللغة أصوات) ١(

 .٣٠١اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(

 .١٤٩، اللغة أصوات) ٣(



– 

  )٣٧٥٢(

  أثر صفات المقطع في التنغيم
      تتضافر صفات المقطع التي ذكرناها لتُساهم في تشكيل التنغيم، ويمكن تناول أثر 

  :هذه الصفات في تشكيل التنغيم من خالل العناصر التالية
  في التنغيمأثر درجة المقطع   ) أ

      بتوالي المقاطع في الحدث اللغوي يتدخل عنصر المخالفة أو المماثلة في تحديد 
الترتيب العام لدرجات الحدث اللغوي؛ حيث إن نغمة المقطع تكون بالقياس إلى نغمات 
المقاطع التي تشترك معه في الحدث اللغوي الواحد، ونغمة المقطع بدورها ال تخرج 

  :عن كونها
 وهي تشير إلى اتحاد درجات عدد من المقاطع، وقد رمز لها الدكتور تمام حسان :ثابتة

إذا كانت منبورة، أما إذا كانت غير منبورة فيرمز لها برمز ) ـ(برمز الشَرطة 
  ).(النقطة

 وهي تشير إلى وجود درجة عالية في مقطٍع أو أكثر تليها درجة أكثر :النغمة الهابطة
  .مز لها الدكتور تمام حسان بالفاصلة المقلوبةانخفاضاً منها وير

 وهى تشير إلى وجود درجتين لمقطع واحد إحداهما منخفضة تليها :النغمة صاعدة
  ).،(أخرى مرتفعة ويرمز لها الدكتور تمام حسان بالفاصلة هكذا 

 وهى تشير إلى وجود ثالث درجات للمقطع الواحد أوالها :النغمة الهابطة الصاعدة
  . مرتفعة، والثانية منخفضة، ثم الثالثة مرتفعة

 وهي تشير إلى وجود درجة منخفضة في مقطع أو أكثر :النغمة الصاعدة الهابطة
  ".تتبعها نغمة أعلى منها ثم نغمة منخفضة عن  الثانية 

كل شيء : (   ويمكن التمثيل على توالي المقاطع وتباين درجاتها الصوتية بقوله تعالى
  ).٨٨القصص من اآلية ) (جهههالك إال و

  :ويكون التقسيم المقطعي لهذا النص الكريم على النحو التالي
  
  
  
  
  



 

 )٣٧٥٣(

        
  كلُّ شيء هالك إال وجهه  النص

التقسيم 

  المقطعي

  هه  وجـ  ال  ِإْل  كُن  ِل  ها  ِءن  شَي  ُل  كُ ْل

التمثيل 

  المقطعي

  ص ع ص  ص ع ص  ص ع ع  ص ع ص  ص ع ص  ص ع  ص ع ع  ص ع ص  ص ع ص  ص ع  ص ع ص

نوع 

  المقطع

متوسط 

  مقفل

قصير 

  مفتوح

متوسط 

  مقفل

متوسط 

  مقفل

متوسط 

  مفتوح

قصير 

  مفتوح

متوسط 

  مقفل

متوسط 

  مقفل

متوسط 

  مفتوح

متوسط 

  مقفل

متوسط 

  مقفل

المقاطع 

المنبورة 

ونوع 

  النبر

غير   منبور

  منبور

غير   منبور

  منبور

غير   منبور

  منبور

غير 

  منبور

غير   منبور

  منبور

  غير منبور  منبور

نوع 

نغمة 

  المقطع

  ثابتة  هابطة  ثابتة  ثابتة  ثابتة  ثابتة  ثابتة  ثابتة  هابطة  ثابتة  ثابتة

  

  

  

رسم 

نغمات 

  المقاطع

  

  

  

  

   .     .    ـــــ                                            .     .ــــ     

 .   .    ـــــ      

      .                                                       .    

   .)١(ـه ـــــــــهــ   وج        إال    كــــــالـــــ   هـلُّ       شـــىٍء    ـــــــكـ          

  

  

                                         
 .١٦٧تمام حسان في مناهج البحث في اللغة، ص . هذا النموذج التنغيمى نقالً عن د) ١(



– 

  )٣٧٥٤(

 معرفة درجة المقطع خارج المجموعة الكالمية مما هو مستحيل؛ ومن هنا يتبين لنا أن
ألن المسألة قياسية أو نسبية؛ حيث إن كل مقطع تحدد درجته من خالل ما يجاوره من 
مقاطع؛ فهو بالنسبة لما يجاوره من مقاطع إما أن يكون مستويا معه أو هابطًا عنه أو 

ا هابطًا أو هابطًا صاعدا عنه، أو صاعدا، وهذا يعني أن تحديد نغمة المقطع صاعد
يكون بالنظر إلى ِقمم مجموعة المقاطع الصوتية التي غالباً ما تكون غير ثابتة الدرجة 

  .أو النغمة
     واآلن ننتقل من الكالم في درجات المقطع إلى موضوع اللحن التنغيمي في اللغة 

الترتيب موعة الكالمية؛ أي مجموع النغمات التى فى المج"العربية، والذي يشير إلى 
األفقي للنغمات التى يشتمل النموذج أو الميزان عليها مع نظرة خاصة إلى النغمة 

 يظهر جليا أثر المقطع والنبر والدرجة ، وهنا)١("المنبورة األخيرة من هذا الترتيب
بحسب نغمة المقطع المنبور األخير في الصوتية فى تشكيل التنغيم ، ويسمى اللحن 

: لحنين"لمجموعة الكالمية، وقد قسم الدكتور تمام حسان نظام التنغيم في الفصحى إلىا
األول؛ وينتهي بنغمة هابطة على آخر مقطع وقع عليه النبر، والثاني وهو ينتهي بنغمة 

، وبين هذين اللحنين يوجد ما يسمى بالنغمة المسطَّحة، )٢("صاعدة على المقطع المذكور
المتكلم قبل تمام المعنى على نغمة ليست بالصاعدة وال بالهابطة، وهي تعي وقوف 

فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع :  (وإنما هي مسطحة، ومن أمثلتها قوله تعالى
  ).١٠ ــ ٧: سورة القيامة ()الشمس والقمر يقول اإلنسان يومئٍذ أين المفر

أوال ) القمر(و ) البصر(لوقف على ا"وهنا يذهب الدكتور تمام حسان إلى أن           
ثانيا  وقفٌ على معنى لم يتم فتظل نغمة الكالم مسطَّحة دون صعود أو ) القمر(و

فالنغمة فيه هابطة؛ ألنه وقف عند تمام معنى االستفهام ) المفر(هبوط، أما الوقف عند 
كثيراً " لى أنه  ، ويرجع حدوث النغمة المسطَّحة إ)٣("بغير األداة، أي االستفهام بالظرف

ما يرى المتكلم أن المعنى يتطلب تقسيم الجملة تنغيميا بحسب االعتبارات اإللقائية إلى 

                                         
 .١٦٦مناهج البحث في اللغة، ) ١(

 .٢٩٩اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(

 .٢٣٠اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٣(



 

 )٣٧٥٥(

ِفقَر تنفُّسية تتصل بوجود مفاصل من األلفاظ كأدوات العطف وغيرها ؛ فيقف المتكلم 
 . )١("عند كل فقرة تنفسية منها بنغمة مسطحة على نحو ما حدث فى اآليات

متساوية في نغمات المقاطع األخيرة لكلٍّ منها، ) ٩ ــ ٧( المقاطع اآليات      فنغمات
  . والذي تكون النغمة فيه صاعدة) ١٠(بخالف نغمة آخر مقطع منبور من اآلية 

         وهنا يجب االنتباه إلى أن درجة إسماع قمة كل مقطع ــ والتي تُتَّخذ معيارا 
ن نسبية غير محددة، ولكن يحددها األداء، وقد للمقارنة بين مقطع وآخر ــ تكاد تكو

لما كانت نظرية المقطع قد قامت في أساسها على "ذكر الدكتور أحمد مختار عمر أنه 
فكرة تفاوت األصوات في درجات إسماعها فقد اهتم األصواتيون ببيان درجة إسماع 

ا ، وهذ)٢("كل صوت، أو بترتيب األصوات في مجموعات بحسب درجات إسماعها
يعنى أن المقارنة بين مقطع وآخر تكون بالرجوع إلى ترتيب األصوات في تلك 
المجموعات، إال أن القضية أكبر من هذا الحد من السهولة والحفظ؛ حيث إن مثل هذه 

لكل صوت من األصوات قوة إسماع "الترتيبات والتقسيمات تقريبية إضافة إلى أن 
درجته واتساعه، وهى أمور يمكن أن تتفاوت تبعا الصوت تختلف اختالفاً جوهريا تبعا ل

 فإن تحديد نغمة المقطع ال يخضع ألمور معيارية مقنَّنة، ، وبهذا)٣("لتفاوت طريقة األداء
ولكن يخضع لطريقة األداء بحسب ما تحكم به األذن في مقارنتها بين قمة مقطع وقمة 

  .آخر
  :أثر نبر المقطع في التنغيم  ) ب

مالمح أو الظواهر التي تتداخل مع التنغيم في عالقة متشابكة ومعقدة،       النبر أكثر ال
ومعرفته مهمة للغاية في التحليل المقطعي للتنغيم، وعالقة النبر بالتنغيم معقدة منذ 
بدايتها في مرحلة الحدوث أو التشكُّل؛ فالتنغيم عامٌل من عوامل حدوث النبر وتشكُّله، 

نه ال يمكن أن تنتقل النغمة من مستوى نغمي إلى آخر وتمتد هذه العالقة إلى مرحلة أ
إال من خالل مقطع منبور، وتستمر هذه العالقة المعقَّدة التي ال يمكن انفكاكها حتى 
مرحلة تحديد وظيفة كل منهما على حدة، ويلخص الدكتور تمام حسان هذه العالقة في 

دنا شخصا غيره يتكلم فسوف إذا سمع أح: "أن التنغيم عامل من عوامل النبر، يقول
                                         

 .٢٣١، ٢٣٠ اللغة العربية معناها ومبناها، )١(

 .٢٨٧دراسة الصوت اللغوي،  )٢(

 .١٣٦، اللغة أصوات) ٣(



– 

  )٣٧٥٦(

يالحظ أن الكالم ال يجرى على طبقة صوتية واحدة بل يرتفع الصوت عند بعض 
، وبه يرتبط )التنغيم(مقاطع الكالم أكثر مما يرتفع عند غيره ، وذلك مما يعرف باسم 

 فسوف أما المتكلم نفسه. إنكارا أو غير ذلكمعنى الجملة إثباتًا أو تأكيدا أو استفهاما أو 
يرى أن الصوت الذى يتم عنده االنتقال من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى 
يتطلب قدرا من ضغط الحجاب الحاجز على الرئتين يزداد به مقدار النفَس المطلوب 
إلحداث الصوت؛ فعندما يسلَّط هذا المقدار الزائد على األوتار الصوتية يعلو الصوت 

. وضوٍح أكبر من وضوح ما يحيط به من األصواتعما جاوره فيحظى في السمع ب
 .)١("هذا الوضوح النسبي يسمى النبر

      هنا يشير الدكتور تمام حسان إلى أن التنغيم البد له من نبر ينتقل عنده من طبقة 
صوتية إلى أخرى ذات مستوى مختلف، وهذا النبر ينتج عن الضغط، وبهذا فالنبر 

لتنغيم، وفي الوقت ذاته ضرورة لهذا الحدوث، وليس الضغط نتيجة من نتائج حدوث ا
والتنغيم هما الوحيدين المسئولين عن حدوث النبر ولكن يشاركهما التوتر في الصوت 
وأيضا الكمية الصوتية، كل هذه األمور تتشابك وتتضافر حتى يخرج النبر في صوره 

ويشرح الدكتور تمام المتعددة، ومظهر حدوثه هو الوضوح في الصوت أو المقطع، 
مرجع هذا الوضوح السمعي إلى عنصرين "حسان هذا الوضوح بوجٍه آخر فيرى أن 

يرتبط أحدهما بظاهرة علو الصوت وانخفاضه وهى ترتبط بدورها بحركة الحجاب 
الحاجز في ضغطه على الرئتين ليفرغ ما فيهما من هواء فتؤدى زيادة كمية الهواء إلى 

ألوتار الصوتية فيكون ذلك من علو الصوت، ويرتبط العنصر اآلخر اتساع مدى ذبذبة ا
النطق في مخرج الصوت أو بعبارة أخرى يأتي النبر من بتوتر التَّماس بين أعضاء 

   .)٢("التوتر والعلو في الصوت، اللذين يتصف بهما موقع معين من مواقع الكالم
نبر والتنغيم أدى إلى خلط البعض       أيضا يرى الدكتور كمال بشر أن التداخل بين ال

ليس التنغيم هو : "بينهما، مما دعاه إلى التأكيد على ضرورة عدم الخلط بينهما، يقول
ويرى  )٣("النبر كما قد يظن بعضهم؛ فالنبر وضوح نسبي في نطق مقطع من المقاطع

صر أن النبر بهذا الوصف عامل مهم من عوامل التنغيم، ولعله هنا يعني أن النبر عن
                                         

 .١٨٠، ١/١٧٩البيان في روائع القرآن، تمام حسان،) ١(

 .١٧١اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(

 .٥٣٣علم األصوات، كمال بشر،) ٣(



 

 )٣٧٥٧(

مهم من عناصر تحليل التنغيم، وفي كل األحوال هو يؤكد على التداخل بين النبر 
ينتظم في أثنائه جملة الظواهر الصوتية األخرى كالنبر "والتنغيم، فيرى أن التنغيم 

Stress والتوقيع Accent ومطل بعض األصوات واالختالف في درجة النغمة 
  .)١("وتنوعاتها

ان بن محمد الحازمي التنغيم بكل ما فيه من تداخالت       ويصف الدكتور علي
التنغيم ــ في رأينا ــ مجموعة معقَّدة من "وتشابكات بالمجموعة المعقَّدة، يقول 

األداء الصوتي بما يحمل من نبرات، وفواصل صوتية، وتتابع مطرد للسكنات 
ه إلى التأكيد على ، ولعل هذا دعا)٢("والحركات، التي بها يحدث الكالم وتتميز دالالته

التنغيم أوسع من أن يحصر فيما يسمى بهبوط النغمة أو صعودها ولكن كل ما "أن 
هذه الطرق تشمل الوقف، السكت، علو الصوت، نبر . يحيط بالنطق من طرق األداء

  .)٣("المقاطع، وطول الصوت وغير ذلك
؛ ألن النبر وإن كان الرابط بين الظاهرتين قوي"      أما الدكتور أحمد كشك فيرى أن 

ضغطاً على مقطع من المقاطع فإن حصيلة األنبار تشكل المجموع الصوتي للجملة؛ أي 
، ولعل الدكتور كشك يقصد أن حصيلة األنبار تشكِّل اإليقاع وذلك )٤("تشكل التنغيم

بمجيئها في أنساق معينة لها ضوابطها وقوانينها التي تحكمها، أما التنغيم فهو حصيلة 
  .مات المقاطعنغ

      من كل ذلك نستخلص أن التنغيم عامل من عوامل النبر، والنبر ضرورة من 
ضرورات تشكُّل التنغيم، وال يوجد مقطع إال وله نغمة، في حين أنه قد يكون المقطع 

  . منبورا وقد ال يكون
لها عن هبوط النغمة أو صعودها أو تحو"      ومن أوثق العرى بين النبر والتنغيم أن 

موقع النبر؛ فال المستوى السابق في وسط الكالم أو في آخره ال يكون إال متفقًا مع 
تتحول النغمة هذا التحول إال على مقطع منبور، وهذه الصلة الوثيقة بين النبر وبين 

                                         
 .٥٣٣علم األصوات،) ١(

 .٤ اث العربي،التنغيم في التر) ٢(

 .٥ التنغيم في التراث العربي،) ٣(

 .٥٥أحمد كشك، . من وظائف الصوت اللغوي، د) ٤(



– 

  )٣٧٥٨(

كل شيء هالك إال (: قوله تعالى ومن أمثلة ذلك ما جاء في ،)١("التنغيم ال يمكن انفكاكها
، فعندما قمنا بتمثيل النغمات لهذا المثال وجدنا أن )٨٨ من اآلية لقصصا() وجهه

النغمة الثالثة نغمة هابطة وقد جاء هبوطها على المقطع المنبور، أيضاً المقطع قبل 
األخير مقطع منبور، وعليه تحولت النغمة من المستوى الثابت إلى المستوى الهابط، 

 والصاعدة البد أن تُرافق النبر في المقطع، في الوقت وبهذا يتأكد لنا أن النغمة الهابطة
  . الذي تكون فيه النغمة الثابتة في مقطع منبور أو غير منبور

       أيضا يتضافر النبر والتنغيم في تحديد الوظائف أو المعاني العامة للجملة؛ 
ل اعتبار المسئول عن تحديد نوع النموذج التنغيمي من خالفالمقطع المنبور األخير هو 

نغمة هذا المقطع واعتبار المدى العام لنغمات النموذج كله، وعلى كلٍّ فإن الصلة بين 
النبر والتنغيم في أداء المعاني أيضا صلة معقَّدة، وأفضل ما يعبر عن تشابك العالقة 

رء يقف الم"وتداخلها بين النبر والتنغيم ما ذكره الدكتور تمام حسان من أنه كثيرا ما 
عند أحد المعاني باحثًا عما إذا كان هذا المعنى وظيفةً النبر بمفرده أو التنغيم بمفرده، 

     .)٢("ثم ال يستطيع الجزم بأنه وظيفة أحدهما على انفراد
  أثر الكمية الصوتية والمدة في التنغيم   )ج

لمقطع       يعتمد التقسيم المقطعي في األساس على الكمية الصوتية، فالفرق بين ا
األقصر والقصير والمتوسط والطويل فرقٌ في الكمية الصوتية، أي أن التغير في البنية 
المقطعية يقوم على تغير في الكمية الصوتية، والتغير المقطعي بدوره يتبعه تغير في 

الكلمات التي تنتهى باأللف "النبر وبالتالي في الكمية، وقد ذكر الدكتور تمام حسان أن 
واو أو الياء إذا وقعت إحداها قبل كلمة مبدوءة بالساكن فَقَد حرف المد في نهايتها أو ال

، )٣("بحرف المدكميته وأصبح بمقدار الحركة من ناحية المدة التي يستغرقها النطق 
، فهنا حروف المد )الفتى العربي(، و)يدعو اهللا(، و)القاضي العادل: ( هذا قولناومثال

ع الساكن بعدها في مقطع واحد بعد أن كان كلٌّ منهما يمثل مقطعا تفقد كمياتها وتدخل م
منفردا، وتبعا لهذا التغير المقطعي يحدث اختالف في مواضع النبر؛ وبالتالي فإن طول 

                                         
 .٢٣٠اللغة العربية معناها ومبناها، ) ١(

 .٢٣٠اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(

 .٣٠٦اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٣(



 

 )٣٧٥٩(

الكمية الذى حدث بين الحرفين يؤدي إلى زيادة علو الصوت أكبر مما لو كانا مقطعين 
           .  منفردين أي أن التغير يلحق التنغيم

فعلو الصوت ــ التنغيم ــ ينتج       والكمية الصوتية عامٌل مهم من عوامل النبر،
عن حدوث زيادة في كمية الهواء المسلَّط على الوترين الصوتيين، وذلك العلو 
ضروري لحدوث النبر، ولقد أشار الدكتور تمام حسان إلى العالقة بين الكمية والنبر 

إن حروف العلة إن كان ال يبدأ بها : "ك خالل حديثه عن العلل؛ بقولوالتنغيم، وذل
المقطع فهي ال شك مركز المقطع العربي حتى لَتَبدو من خاللها صالت معينة بين 
الكمية وبين النبر والتنغيم ومن ثم تعتبر حروف العلة من العناصر الضرورية في بناء 

  )١("نظامي النبر في الصرف والتنغيم في النحو
      وطول المقطع أو قصره له دالالت خاصة في وظيفة التنغيم؛ فمثال يستخدم 

وقد عبر الدكتور تمام  المقطع الطويل في مثل توجيه عتاب لشخص ما بأسلوب لطيف،
يحدث أحياناً أن يستعمل المتكلم النغمة على صورة تقوى : "حسان عن هذا المعنى بقوله

) بالد بعيدة: (كلمات السياق وبين معناها الذى سيقت له؛ فإذا قالمن العالقة بين إحدى 
) بعيدة(عبر عن شدة البعد بمد الياء مدا طويال وكذلك الفتحة التي بعدها من كلمة 

ونطق الياء والفتحة على نغمة واحدة مسطحة عالية نوعا ما، وإذا أراد أن يقول إنه 
) فوق(اهٍق فلربما منح ذلك التنغيم نفسه لكلمة قذف حجرا إلى أعلى فوصل إلى علو ش

فمد حرف المد منها بصورة ملحوظة ورفع الصوت به، وهذه ظاهرة يستغلها ملحنو 
   )٢("األغاني كثيرا

    ولعل مما يندرج في هذا السياق ما جاء من مصطلحات الترنُّم عند سيبويه، فيقول 
نه متفجع عليه، فإن شئت ألحقت في آخر اعلم أن المندوب مدعو ولك: "في باب الندبة

، ومنه مصطلحا مد الصوت والتطريب )٣("االسم األلف؛ ألن الندبة كأنهم يترنمون بها
اعلم أن المندوب مدعو ولذلك ذكر مع فصول النداء، : " عند ابن يعيش ، حيث يقول

و المستغاث لكنه على سبيل التفجع، فأنت تدعوه وإن كنت تعلم أنه ال يستجيب كما تدع
به، وإن كان بحيث ال يسمع كأنه تعده حاضراً، وأكثر ما يقع في كالم النساء لضعف 

                                         
 .٧٢اللغة العربية معناها ومبناها، ) ١(

 . ٣١٠العربية معناها ومبناها، اللغة ) ٢(

 .٢/٢٢٠الكتاب، سيبويه، ) ٣(



– 

  )٣٧٦٠(

لمد ) بياء أو واو(احتمالهن وقلة صبرهن، ولما كان مدعوا بحيث ال يسمع أتوا في أوله 
 )١(" للترنمالصوت، ولما كان يسلك في الندبة والنوح مذهب التطريب زادوا األلف آخرا

وأما وا فمختص به الندبة ألن الندبة تفجع وحزن والمراد رفع الصوت : "اويقول أيض
  .)٢("ومده إلسماع جميع الحاضرين

      ومنه ما ذكره ابن جنى من مصطلحات التمطيط والتطويح والتطريح ومطل 
حذف الصفة لداللة الحال (األصوات أو الحركات واختالسها، يقول ابن جني في باب 

وتتمكَّن في  )اهللا(فتزيد في قوة النطق بـ ): "كان واهللا رجال(ا على قوله معلِّقً) عليها
تمطيط الالم وإطالة الصوت بها وعليها؛ أي رجالً فاضالً أو شجاعاً أو كريماً أو نحو 

وتمكِّن الصوت بإنسان وتفخمه، فتستغني ! سألناه فوجدناه إنساناً: وكذلك تقول. ذلك
ووصفته  سمحاً أو جواداً أو نحو ذلك، وكذلك إن ذممته إنساناً: بذلك عن وصفه بقولك

إنساناً : سألناه وكان إنساناً وتزوي وجهك وتقطبه فيغني ذلك عن قولك: بالضيق قلت
  .)٣("لئيماً أو لحزاً أو مبخالً أو نحو ذلك

وعلى ذكر طول األصوات وقصرها لقوة : "    ومنه ما جاء في المحتسب من قوله
ال :  ما يحكى أن رجال ضرب ابنًا له، فقالت له أمه- ا عنها، وضعفها المعنى المعبر به

هذا ابني عندي وهذه أمه تذكر أنه : فرافعها إلى القاضي فقال. تضربه، ليس هو ابنك
ال : ليس األمر على ما ذكره وإنما أخذ يضرب ابنه فقلت له: فقالت المرأة. ليس مني

واهللا ما كان فيه هذا : جدا ، فقال الرجلتضربه ليس هو ابنك ؟ ومدت فتحة النون 
واألمر يذكر لألمر على تقاربهما، أو تفاوتهما إذا كان ذلك للغرض . الطول الطويل

، فكل هذه مصطلحات جاءت في سياق الكمية الصوتية )٤("موضحا وإليه بطالبه مفضيا
ان من عوامل والمدة الصوتية، والتي تبين من خاللها أن الكمية والمدة عامالن مهم

  .تشكيل التنغيم وتحول داللته من غرض إلى آخر
  
  

                                         
 .٢/٢٣٠شرح المفصل، ) ١(

 .٢/٢٣٠شرح المفصل، ) ٢(

 .٢٥٢/ ٢الخصائص، ابن جنى، ) ٣(

 .٢٥٥ / ٢المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جني، ) ٤(
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  الخاتمـة
     مما سبق يتبين لنا التنغيم يتشكل من خالل عدد من العناصر المتداخلة معا والتي 
ال ينفك أحدها عن اآلخر، والمقطع الصوتي هو أهم هذه العناصر على اإلطالق؛ فهو 

حصر أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج في النقاط حامل النغمة المفردة، ويمكننا 
  :التالية

ـ أنه ال سيبل إلى تحليل التنغيم ومعرفة آليات تشكله إال من خالل التحليل المقطعي، 
فالمقطع الصوتي هو حامل النغمة وكل العناصر التي يحملها المقطع تتضافر معا 

  .لتشكيل التنغيم
  .حول من مستوى إلى آخر إال من خالل مقطع منبورـ أن النغمة ال يمكن لها أن تت

ـ أن الكمية الصوتية للمقطع تؤثر في تحول اللحن التنغيمي من هابط إلى صاعد أو 
العكس مثلما مر في مثال كالم المرأة التي قاضاها زوجها فغيرت اللحن التنغيمي بمد 

  .ستفهامالمقطع فتحول اللحن من هابط يفيد التقرير إلى صاعد يفيد اال
ـ  أن التنغيم هو محصلة الدرجات للمقاطع الصوتية، فهو الترتيب األفقي لمجموع 

  .نغمات الحدث اللغوي
حدث لغوي محدد كميا وهو ما  ـ أنه ال يمكن تحليل التنغيم إال من خالل بنية لغوية أو

  .أشار إليه البحث بالمجموعة الكالمية والمجموعة المعنوية
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Quantity.   
Abstract. This research deals acoustic elements that contribute to the 

formation of intonation and therefore in its analysis, It deals the syllable 

because it carries a single tone, which is one of the tones that form 

intonation, It also carries stress; which the single tone changes throw it 

from the degree of the ups and downs. In this research we discuss the 

syllable and its definition and how we determine it in the speech and its 

divisions also, It also deals stress as a value that overlap and intertwine in 

its relationships with intonation; to shows its definition and the difference 

between it and intonation; and the complex interlocking relationship 

between them, and shows also its divisions. This research also deals 

values of acoustic quantity and duration as two important elements of the 

elements that control in the intonation of speech. 
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  :مقدمة

الحمد هللا، والصالة والسالم على نبي اإلسالم وسيد األنام، خير من صلى وصام، ودعا              
 .وقام، واستغفر واستقام، وعلى آله وصحبه الكرام

 ،،،،بعد  و
إن لباس المرأة المسلمة من المواضيع التي تثار حولها تساؤالت كثيرة وشبهات عديـدة              

 من النساء ،حتى أن كثيرا من النساء ال تعلـم المقـدار             ، وله أحكام مهمة تجهلها كثيرا     
الذي يجوز لها كشفه ، والذي يجب عليها ستره من بدنها أمام محارمها أو أمام غيـرهم           

 .من األجانب
 :أسباب اختيار موضوع البحث

  ولقد دفعني إلى اختيار موضوع بحثى هذا جملة من الـدوافع الرئيـسة، واألسـباب               
  :نهااألساسية، أذكر م

أهمية موضوع اللباس في حياة المسلم ، لما يشتمل فقهه على االكثير من األحكـام                -
   .التى قد يغفل عنها الكثير من المسلمين خصوصا في هذا الزمان

إعداد دراسة صغيرة بأسلوب سهل مبسط للتعريف بالحجاب الشرعى بعيـدا عـن     -
 .طهالتشدد والتعصب، مبينا فيها شروط اللباس الشرعى وضواب

ما أذاعه الكاتب واإلعالمي إبراهيم عيسى فى برنامجه المذاع على الفضائيات أن             -
الحجاب عادة جاهلية وليست من اإلسالم فى شئ ، ثم قال أتحدى من يأتينى بآيـة                

  . سبحانك هذا إفك عظيم.واحدة أو حديث صحيح نأخذ منه شرعية الحجاب
سالم ظلم المرأة ، وقيـد حريتهـا ،         ما تعلنه الجمعيات الحقوقية بأن اإل     الرد على    -

 .حينما فرض عليها الحجاب
الجنسين، ودعوتهم لحجاب جديد يواكب العصر ما        من الجدد الدعاة ظاهرة انتشار -

 .أنزل اهللا به من سلطان
  

 
 

  دكتوراه في الشريعة اإلسالمية
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  :منهج البحث
 المنهج المتبع في دراسة الموضوع هو المنهج االستقرائي االسـتداللي وذلـك بتتبـع              

حاولة حصرها وفق الخطة المقترحة، مع ذكـر أقـوال العلمـاء          جزيئات الموضوع وم  
وتخريج األحاديث الـواردة بالبحـث، والترجمـة        .وأدلتهم والرد عليها والترجيح بينها    

  .للعلماء المذكورين فيه
  .قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة: خطة البحث

 .ه والمنهج المتبع فيه وخطتهالمقدمة وفيها بيان أهمية الموضوع وسبب اختيار
  . ، والسنةدالالت اللباس وبيان بعض معانيه التي وردت في القرآنالتمهيد في 

 ).مشروعية اللباس وآدابه  (:المبحث األول
  .الحكمة من مشروعية اللباس: المطلب األول:  ويشتمل على مطلبين

  .أحكام اللباس: المطلب الثاني                        
  ).ما يجب على المرأة ستره وما يجوز لها كشفه : (مبحث الثاني ال

  . لباس المرأة في الصالة: المطلب األول  :ويشمل أربعة مطالب
  .لباس المرأة ة أمام النساء: المطلب الثاني                       
  .لباس المرأة أمام محارمها: المطلب الثالث                       

  . لباس المرأة أمام األجانب: المطلب الرابع                       
  ).لباس المرأة بين المطلوب والموجود، وما يدار حوله من شبهات: (المبحث الثالث

  .مواصفات اللباس الشرعي وشروطه: المطلب األول  :ثالثة مطالب ويشمل
 .بعض مظاهر الحجاب المعاصر: المطلب الثاني                     

  شبهات حول لباس المرأة المسلمة والرد عليها: لمطلب الثالث                   ا 
ــائج                         ــن نت ــث م ــاء بالبح ــا ج ــم م ــا أه ــة وفيه .                                                        الخاتم

  ،،،،هللا من وراء القصدوا                                                             
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  التمهيد
   :دالالت اللباس في لغة العرب: أوالً

س : اللباسلبا    .ما يرجـل لُبـوس  . كثر لُبسه فأخلق : ثوب لبيس  .لبس الثوب يلبسه لُبس : 
 .غشاؤه:ِلباس كل شئ  .هأكمت: ِلباس النور . الثياب والسالح، مذكر  :  اللبوس .كثير اللباس 
تمليت بهم  : لبس قوماً . تمتعت بها زمانًا  :  لبست امرأة  . وهو ِلباسها   امرأته :لباس الرجل 

 لبـاس   . تسكنون فيـه   :جعل لكم الليل باسا   .اختلط: تلبس حب فالنة بدمى ولحمى     .دهرا
 لبس عليـه األمـر   . المخالطة: المالبسة. ليس له مثل   : ليس لفالن لبيس   . الحياء :التقوى

جـاء البـسا    .غطاها النبت :ُألبست األرض .ته خلطه عليه حتى ال يعرف جه      :يلبسه لبسا 
 ) ١(. متغافال:أذنيه

أما العـام   .فاللباس عند العرب له مفهومان، عام وخاص، وكالهما مقصود في بحثنا هذا           
كله أو بعضه وكذلك ما يـدفع عنـه         ) ما يلبسه اإلنسان ويستر به عورته وبدنه         (:فهو

  .أو ما يكسبه حسنا وبهاء ضرر الحر والبرد،
مـا   (:ا الخاص فهو اللباس الشرعي الذي يجب أن تلتزم به كل مسلم ومسلمة وهو              وأم

تحققت فيه األوصاف الشرعية بالنسبة للمسلم أو المسلمة ،وال تجوز مخالفته تعليال بأن              
اللباس من األمور الدنيوية ،ألن اإلسالم شرع من العبادات ما يحقق النفـع فـي الـدنيا        

   )٢ (.)واآلخرة 
 :الالت اللباس في القرآن الكريمد :ثانيا

وبمعان مختلفة فأحيانًا يرد بـالمعنى      عديدة  ورد في القرآن الكريم لفظ اللباس في آيات         
ويلْبـسون  { :استتر به ،وألبسه غيره ،ومنه    :الحقيقي للباس أي بمعنى الثوب ،لبس الثوب      

قَد َأنْزلْنَا علَـيكُم ِلباسـا    { :الىواللباس واللبوس واللبس ما يلبس ،قال تع       )٣(}ِثيابا خُضرا   
 آِتكُمواِري سووجعل اللباس لكل ما يغطي من اإلنسان عن قبيح ،فجعـل الـزوج               ) ٤(}ي 

هـن ِلبـاس    { لزوجته لباسا من حيث أنه يمنعها ويصدها عن تعاطي قبيح ، قال تعالى              
     نلَه اسِلب َأنْتُمو وجعل التقوى لباسا على طريق التمثيل والتشبيه       .ا،فسماهن لباس ) ٥(}لَكُم

                                         
 والمعجم الصافى في اللغة العربية تأليف صالح        ٣٩٨٧ ، ٣٩٨٦صــــ  ) لبس(لسان العرب مادة    : انظر) ١(

 .٥٨٤العلى الصالح صــ

 ٣/٢٩٩عبد الكريم زيدان .  المفصل في أحكام المرأة د:انظر) ٢(

 ٣١آية الكهف سورة) ٣(

 .٢٦ آية اَألعراف سورة) ٤(

 .١٨٧ آية البقرة سورة) ٥(
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 يعنـي    ) ٢(}صنْعةَ لَبوٍس لَكُم    { ،وقوله تعالى   ) ١(}وِلباس التَّقْوى ذَِلك خَير     { ،قال تعالى   
بها الدرع ،وجعل الجوع والخوف لباسا على التجسيم والتشبيه تـصويرا لـه ،وذلـك               

فََأذَاقَهـا اُهللا   { :بس الجوع ،ونحو ذلك ،قال تعالى     بحسب ما يقولون تدرع فالن الفقر ،ول      
 مـن اللـبس ،أي الـستر         )٤(}وِلباس التَّقْوى   { :وقال تعالى . )٣(}ِلباس الْجوِع والْخَوِف    

لبـست عليـه أمـره ،قـال        : ستر الشيء ،ويقال ذلك في المعاني ،يقال       -:،أصل اللبس 
الَِّذين آمنُوا ولَم يلِْبسوا ِإيمـانَهم   { :، وقال عز وجل)٥(}لِْبسون  ولَلَبسنَا علَيِهم ما ي   { :تعالى
والبـست   ، إذا زاولتـه   :التباس، والبست األمـر    :في األمر لبسة أي   :ويقال )٦(}ِبظُلٍْم  
  .)٧( أي مستمتع:خالطته ،وفي فالن ملبس:فالنا
  :دالالت اللباس في السنة النبوية :ثالثًا

النبوية لفظ اللباس في أحاديث عديدة وبمعان مختلفـة ، فقـد روي عـن    ورد في السنة   
 قبطية كثيفة ،كان ممـا      - - كساني رسول اهللا   -: أنه قال  --أسامة بن زيد الكلبي     

مرها فلتجعل تحتهـا     (:--أهداها دحيه الكلبي ،فكسوتها إمرأتي فقال لي رسول اهللا          
  .)٨ ()غاللة ،إني أخاف أن تصف حجم عظامها 

كلوا واشـربوا وتـصدقوا     : (- -قال رسول اهللا     : قال --عن عبداهللا بن عمرو     و
 .)٩()والبسوا مالم يخالطه إسراف وال مخيلة 

المتشبع بما  : (--قال رسول اهللا    : أنها قالت  --وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق       
  . )١٠()لم يعط كالبس ثوبي زور 

                                         
 ٢٦ اَألعراف آية سورة) ١(
  ٨٠ آية األنبياء سورة) ٢(

 ١١٢ آية النحل سورة )٣(
 ٢٦ اَألعراف آية سورة) ٤(
 .٩ آية اَألنعام سورة )٥(
 . ٨٢آية  اَألنعام سورة) ٦(
 . ٤٤٦-٤٤٤لراغب األصفهاني صــمفرادات القرآن الكريم ل: انظر) ٧(
 والبيهقى في السنن الكبرى ،باب الترغيب في أن تكثف ثيابها أو تجعل تحت ٢٢١٢٩ ح ٢٨٨/ ٧أخرجه أحمد في مسنده ) ٨(

 .٣٣٨٨ ح ٩/٣٦درعها ثوبا 
  .بسند صحيح) ٣٦٠٥(وابن ماجه في سننه ،)٥/٧٩(والنسائي  في سننه ،)٢/١٨٢،١٨١(أخرجه أحمد في مسنده ) ٩(
ومسلم  في صحيحه باب النهى عـن  ،٥٢١٩ ح ٧/٣٥متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه باب المتشبع بما لم ينل           ) ١٠(

 . ٢١٣٠ح٣/١٦٨١التزوير في اللباس وغيره  



 

 )٣٧٦٩(

يامي يلبس برنسا ،قال فسمعت إبـراهيم       كان زبيد ال  :وعن الحصين بن عبد الرحمن قال     
إن الناس كانوا يلبسونها ،قال أجل ،ولكن قد فنـى مـن كـان              :فقلت له :عابه عليه ،قال  

ال : (--وقـال النبـي     ) ١(يلبسها ،فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه باألصابع        
 : قالـت  --ن أم المؤمنين عائـشة       وع )٢()تنتقب المرأة المحرمة وال تلبس القفازين       

المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إال ثوبا مسه ورس أو زعفـران ،وال تتبرقـع ،وال           
 -- أن النبـي     --وعن أبي هريرة    ،) ٣(تلثم ،وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت      

   )٤(.لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ،والمرأة تلبس لبسة الرجل
 –نخرجهن في الفطر واألضـحى  أن  -- أمرنا رسول اهللا   : قالت --وعن أم عطيه  (

 فأما الحيض فيعتزلن الـصالة ،ويـشهدن الخيـر          –العواتق والحيض وذوات الخدور     
لتلبسها أختها مـن    :(يا رسول اهللا ،إحدانا ال يكون لها جلباب ،قال        :ودعوة المسلمين قلت  

داللته على الترجمة من جهة تأكيد األمـر بـاللبس           (:قال الحافظ ابن حجر    )٥()جلبابها  
وعـن أبـي    .)٦ ()]حتى بالعارية للخروج إلى صالة العيد ،فيكون ذلك للفريضة أولـى            

حرم لباس الحرير والـذهب علـى ذكـور     (: قال--موسى األشعري أن رسول اهللا     
  .)٧()أمتي ،وأحل إلناثهم 

                                         
  .٢٥٧٧٦ رقم١٢/٦٢٧أخرجه ابن أبي شيبه  في مصنفه ) ١(

 . ١٨٣٨ ح٣/١٥محِرِم والْمحِرمِة باب ما ينْهى ِمن الطِّيِب ِللْأخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(

  .بسند صحيح، )٤/٤٧(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ٣(

   .٢/٣٢٥أخرجه أحمد في مسنده  ، مسند أبى هريرة ) ٤(

 ح  ٣/٢٠طْبـِة   باب ِذكِْر ِإباحِة خُروِج النِّساِء ِفى الِْعيديِن ِإلَى الْمصلَّى وشُهوِد الْخُ          أخرجه مسلم في صحيحه     ) ٥(
٢٠٩٣ . 

 ١/٥٥٤فتح البارى : انظر) ٦(

 .١٧٢٠ ح٤/٢١٧باب ما جاء في الحرير والذهب ،أخرجه الترمذي في اللباس ) ٧(



– 

  )٣٧٧٠(

  . مشروعية اللباس وآدابه:المبحث األول
 . الحكمة من مشروعية اللباس:المطلب األول
وهو مما كـرم اهللا بـه   اإلسالم، صل الفطرة اإلنسانية التي هي أول أصول      اللباس من أ  

  .النوع اإلنساني منذ ظهوره على األرض
وقد شرع اهللا عز وجل اللباس لبني آدم والحكمة من ذلك جليلة،فهو يحقق فوائد عديـدة                

 ستر العورة بدافع الفطرة ،وتضيف على اإلنسان الجمال وحسن الهيئـة ، وتقيـه               :منها
  .من الحر والبرد وتقلبات الجو

يا بِني آدم قَد َأنْزلْنَا علَيكُم ِلباسا يواِري سـوآِتكُم وِريـشًا وِلبـاس               { :ولذلك قال تعالى  
 ونذَّكَّري ملَّهاِت اِهللا لَعآي ِمن ذَِلك رخَي ى ذَِلك١(}التَّقْو(.  

   . إلى لباس جمال ولباس كمال ولباس واجبيةاآلقسم بعض العلماء اللباس في هذه 
 أنزلنا عليكم لباسين،  :استعير من لباس الطير ألنه لباسه وزينته أي       .والريش لباس الزينة  

                :لباسا يواري سوآتكم ، ولباسا يزينكم ،ألن الزينة غرض صـحيح كمـا قـال تعـالى                
ولباس الورع والخشية من اهللا تعالى ،ذلك خيـر          ،ولباس التقوى ،   )٢(}ِلتَركَبوها وِزينَةً   { 

 ولباس التقوى هو خير ،ألن أسماء اإلشارة تقرب من الـضمائر ،وال تخلـو       :،كأنه قيل 
اإلشارة من أن يراد بها تعظيم لباس التقوى وأن تكون إشارة إلـى اللبـاس المـواري                 

وقيل المراد بلبـاس    للسوأة ،ألن موارة السوأة من التقوى تفضيال له على لباس الزينة ،           
ثـم  . ما يلبس من الدروع  والجواشن والمغافر وغيرها مما يتقى به في الحروب        :التقوى

 الدالة على فضله ورحمته على عباده يعنـي  )٣(}ذَِلك ِمن آياِت اِهللا لَعلَّهم يذَّكَّرون      { :قال
يل اإلسـتطراد عقيـب   إنزال اللباس فيعرفوا عظيم النعمة فيه وهذه األية واردة على سب          

ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليها إظهارا للمنة فيما خلق من اللبـاس ولمـا فـي              
العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعارا بأن التستر باب عظيم من أبـواب             

  .)٤(التقوى

                                         
 .٢٦ اَألعراف آية سورة )١(

 . ٨ النحل آية سورة )٢(

 .٢٦ اَألعراف سورة )٣(

  .٢/٤٣٥تفسير الكشاف للزمخشري  )٤(



 

 )٣٧٧١(

 )١(}يواِري سوآِتكُم وِريـشًا  يا بِني آدم قَد َأنْزلْنَا علَيكُم ِلباسا  { : قوله تعالى:قال القرطبي 

يـواِري  (قال كثير من العلماء هذه اآلية دليل على وجوب ستر العـورة ؛ألنـه قـال                 
آِتكُموفـي   واختلفواخالف بين العلماء في وجوب ستر العورة ،عن أعين الناس            وال).س 

ـ   -:العورة ماهي ؟فقال ابن أبي ذئب    دبر دون  هي من الرجل الفرج نفـسه ، القبـل وال
ِلباسـا   { :غيرهما ،وهو قول داود وأهل الظاهر وابن أبي عبلة والطبري لقوله تعـالى            

 آِتكُمواِري سوي{.  
على هذا أكثر أهل العلم ،وقد قال النبي        .وأما المرأة الحرة فعورة كلها إال الوجه والكفين       

--) :        ن ذلك واجب كـشفه     وأل)٢ ()من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها
 كل شئ من المـرأة    -:في اإلحرام ،وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام           

 سمعته  -:عورة حتى ظفرها ،وروي عن أحمد بن حنبل نحوه ، وأما أم الولد فقال أثرم              
 تغطي رأسـها وقـدميها    -: يسأل عن أم الولد كيف تصلي ؟فقال   –يعني أحمد بن حنبل     

 وروى قاسم بن مالك عن عـوف عـن معبـد            .وتصلي كما تصلي الحرة   ،ألنها التباع   
العمل الـصالح ،    )لباس التقوى    (:الحياء وقال ابن عباس   )ولباس التقوى    (:الجهني قال 
لبس الصوف والخـشن    :لباس التقوى :، وقيل )هو السمت الحسن في الوجه      (:وعنه أيضا 

                    :،ففـي قولـه تعـالى    )٣( غيـره  من الثياب مما يتواضع به هللا تعالى ويتعبد له خيرا من          
 } رخَي ى ذَِلكالتَّقْو اسِلببين أن التقوى خير لباس كما قال الشاعر أبو العتاهية )٤(}و:       

     ان كاسياـإذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى     تقلب عريانا وإن ك
    .ان هللا عاصيااعة ربه     وال خير فيمن كــوخير لباس المرء ط

الدرع والمغفر ؛والساعدان والساقان ،يتقي بهما فـي        )ِلباس التَّقْوى  (:وقال زيد بن علي   
هو استشعار تقوى اهللا تعالى فيمـا  : هو الخشية هللا ،وقيل  :الحرب ،وقال عروة بن الزبير    

قلت وهو الصحيح ،وإليه يرجع قول ابن عباس وعروة وقول زيد بن            .أمر به ونهى عنه   
وهذا فيه تكـرار    . هو ستر العورة   -:لي حسن ،فإنه حض على الجهاد ،وقال ابن زيد        ع

ومن قال إنه لبس الخشن مـن   )٥(}قَد َأنْزلْنَا علَيكُم ِلباسا يواِري سوآِتكُم  { :،إذ قال أوال

                                         
 .٢٦ اَألعراف آية سورة )١(

 . ٧/١٤١رجه البخارى في صحيحه كتاب اللباس أخ )٢(

 . ٧/١٦١انظر تفسير القرطبى  )٣(

 . ٢٦ آية اَألعراف سورة )٤(

  ٢٦ اَألعراف آية سورة )٥(



– 

  )٣٧٧٢(

الثياب فإنه أقرب إلى التواضع وترك الرعونات فدعوى ؛فقد كان الفضالء من العلمـاء              
 ولباس التقوى المـشار إليـه       -: والمعنى .سون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى      يلب

،الذي علمتموه ،خير لكم من لبس الثياب التي تواري سوآتكم ،ومن الريش الذي أنزلنـا               
  .)١(أي مما يدل على أن له خالقا} ذَِلك ِمن آياِت اِهللا لَعلَّهم يذَّكَّرون { عليكم ؛فألبسوه ، 

  .أحكام األلبسة: طلب الثانيالم
يختلف حكم اللباس باختالف حالته وصفته والغرض من ارتدائه، ومن أحكام اللباس مـا    

  : يلي
  : اللباس الواجب: أوالً

-:ما يستر العورة، ويدفع ضرر الحر والبرد ،فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قـال   
 ؟قال احفظ عورتك إال من زوجتك       قلت يا رسول اهللا ، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر          ( 

أو ما ملكت يمينك ،قلت يا رسول اهللا فإذا كان القوم بعضهم فـوق بعـض ؟قـال  إن                    
فاهللا تبارك وتعالى   :فإن كان أحدنا خاليا ؟قال    :استطعت أن ال يراها أحد فال يرينها ،فقلت       

  )٢()أحق أن تستحي منه
اسـتدل بـه   :(قال ابـن حجـر   فاستثنى الزوجة واألمة ممن يحفظ الرجل منهن عورته،       

الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه وهـذا الحـديث نـص فـي          
 ولكن هل يعني ماذكرناه من أن األمر في حفظ العورات للوجـوب أنـه ال                )٣()المسألة  

 يجوز للمرأة أن تظهر بعض عورتها أو كلها على وجه العموم ؟
 عورتها،إما ألن ذلك على اإلباحة المطلقة ،كما         يجوز فيها للمرأة أن تظهر     حاالت هناك

كإظهار بعض جسدها أمام المسلمات ،مما      : أو اإلباحة المقيدة  .هو الحال بالنسبة لزوجها   
 كإظهار المرأة بعض عورتها أو مـاال يجـوز   :أو اإلباحة للضرورة .ليس بعورة مغلظة  

كإظهـار  :ة المختلف فيها  أو اإلباح .إظهاره للحاجة الشرعية الملحة كالتطبب أو التقاضي      
المرأة بعض ما اختلف فيه أهل العلم هـل هـو عـورة مـن المـرأة أم ال؟ كالوجـه                  

  .،وسوف يأتي بيان حكم كل حالة من هذه الحاالت)٤(والكفين

                                         
 . ٧/١٦١تفسير القرطبى  : انظر )١(

 ،وابن ماجة في سننه باب التستر عند        ٤٠١٧ رقم   ٦/١٣٤أخرجه أبو داود في سننه باب النهى عن التعرى          ) ٢(
  .١٩٢٠ رقم٣/١٠٦جماع ال

  .١/٢٩٠فتح الباري ) ٣(

  .٥٤عمرو عبد المنعم سليم صـــــــ:تأليف،أحكام العورات للنساء ) ٤(



 

 )٣٧٧٣(

  :اللباس المحرم: ثانيا
حـرم لبـاس الحريـر     : (-- وهو لبس الحرير والذهب للرجال دون النساء لقولـه          

 وكذلك ما لبس بقصد الكبـر والخـيالء  أو           )١()ي وأحل إلناثهم    والذهب على ذكور أمت   
من جر ثوبه خيالء لـم ينظـر اهللا         : (--لقوله   التشبه بالكفار ،وما فيه من إسراف ،      

كيف تصنع النـساء    !رسول اهللا    يا:-رضي اهللا عنها  -فقالت أم سلمه    ) إليه يوم القيامة    
تـزد   ترخينه ذراعـاً ال   :(،قال!! أقدامهن   قالت إذاً تنكشف  ).ترخينه شبراً (بذيولهن ؟قال   

   )٣ ()خالفوا المشركين :(--وقال  )٢()عليه 
  .)٤ ()خالفوا المجوس ( :مرفوعا ––وفي حديث أبي هريرة 

المخالفة لهم في الهدي الظاهر مـصلحة        (:- رحمه اهللا    -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
من المجانبة والمباينة التي توجب المباعـدة       ومنفعة لعباد اهللا المؤمنين ،لما في مخالفتهم        

فالموافقة لغير المسلمين في الهدي الظاهر لهم ومنه اللبـاس      .)٥()عن أعمال أهل الجحيم     
.                                                         .ذريعة إلى موافقتهم في الهدي الباطن ،وهو اإلعتقاد

نهي عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم مـن الكفـار فـي             (– رحمه اهللا    –قال ابن القيم    
 الباطنة ،فإنه إذا أشـبه الهـدي   الموافقةمواطن كثيرة ،ألن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى  

كذلك لبس النساء مالبس الرجال والعكـس ،ولـبس ثـوب    )٦ ()الهدي أشبه القلب القلب     
لعن رسـول اهللا  : (قال –– الشهرة كل ذلك يعتبر من اللباس المحرم ،فعن أبي هريرة     

  .)٧ ()المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة 
أما لبس ثوب الشهرة سواء كان على سبيل الزهد والتقلل ،أوالرفعة والمغاالة ،أوالشهرة             

وكذلك يحـرم   )٨ ()المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور :(--فقد قال النبي .والتمايز

                                         
  .٤/١٨٠كتاب اللباس ،أخرجه الحاكم في المستدرك ) ١(

  .٩٦٥٢ رقم ٥/٤٩٤أخرجه النسائى في سننه ) ٢(

ومسلم فـي صـحيحه بـاب    ٥٨٩٢ رقم ٧/١٦٠ر متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه باب تقليم األظاف     ) ٣(
  .٢٥٩ رقم ١/٢٢٢خصال الفطرة 

  ٢٦٠ رقم١/٢٢٢أخرجه مسلم في صحيحه باب خصال الفطرة ) ٤(

  .٥١اقتضاء الصراط المستقيم صـــ) ٥(

  .١/٣٧٩إغاثة اللهفان البن القيم ) ٦(

  ١٩٤ /٤كتاب اللباس ،أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٧(

  .سبق تخريجه) ٨(



– 

  )٣٧٧٤(

وكل مـا   )١( من مال حرام مأخوذ بطريق الغش أو الخيانة أو الغصبأن يلبس أحد ثوبا
  .أخذ بغير حق كالمسروق وغيره

  :اللباس المستحب:ثالثًا
لقولـه   ما يحصل به إظهار نعمة اهللا عز وجل بالتزين دون إسراف وال خـيالء؛              وهو

   :تعالى
 - -أتيت رسـول اهللا  (:أبيه قال فعن أبي األحوص عن  )٢(}وَأما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ  { 

 )٤ ()عليـك   فلير نعم ،قال فإذا آتاك اهللا ماالً: ألك مال ؟قلت:فقال لي )٣(وأنا قشف الهيئة

  .ويتأكد ذلك في األعياد والصالة ويوم الجمعة وفي مجامع الناس
  :اللباس المكروه: رابعا

كلوا واشربوا وتـصدقوا   (: أنه قال- - ما كان فيه سرف أو كان مظنة الخيالء ،فعنه  
، كذلك رث الثياب والمرقع والبائـد مـع    )٥ ()والبسوا،ما لم يخالطه إسراف وال مخيلة 

إمكانية لبس الحسن والجديد والجيد؛ لصيانة ماله بإظهار الفقر الشديد عليه ،ومثل هـذا              
 نعمـة  إن اهللا إذا أنعم على العبد(- -ال يجوز ألنه جحود لنعمة اهللا عز وجل فقد قال      

  .)٦ ()أحب أن ترى به
فضل أن يكون   يو كل ثوب خال مما ذكرناه في المحرم والمكروه،       : اللباس المباح  :خامسا

وسطا ال خسيس٧ (.اا وال نفيس(   

                                         
  .٢/٩الفقه على المذاهب األربعة للجزيري : انظر) ١(

  .١١آية  الضحى سورة) ٢(

  .٣٦٣٨انظر لسان العرب مادة قشف صـــــــــــــــــ،رث الهيئة والمنظر :قشف الهيئة) ٣(

  .٤/١٨١كتاب اللباس، أخرجه الحاكم في المستدرك) ٤(

باب البس ما شئت ما أخطأك ،كتاب اللباس  ،بن ماجه    ،وا ٧/١٤٠أخرجه البخارى في صحيحه كتاب اللباس       ) ٥(
 .٣٦٠ رقم٤/٦٠٠سرف أومخيلة  

  .٥٤١٧ رقم ١٢/٢٣٥باب ذكر العبد إذا أنعم عليه ،كتاب اللباس ،أخرجه ابن حبان في صحيحه ) ٦(

ـ    : انظر) ٧( عبـد الوهـاب طويلـة      .،وفقه األلبسة والزينـة د    ٦٠٧فقه السنة للسيد سابق صـــــــــ
  .١٣صــــ،



 

 )٣٧٧٥(

  .ما يجب على المرأة ستره وما يجوز لها كشفه: المبحث الثاني
ـ                 ن أوجـب   ال خالف بين أهل العلم في أن األمر بحفظ العورات للوجـوب ، بـل وم

الواجبات ،والمقصود باللباس في هذا المطلب هو اللباس الواجب لستر العـورة ؛ولكـن      
هل يعني ما ذكرناه من أن األمر في حفظ العورات للوجوب أنه ال يجـوز للمـرأة أن                  

  تظهر بعض عورتها أو كلها على وجه العموم ؟
ا ألن ذلك على اإلباحـة  إن ثمة أحواال يجوز فيها للمرأة أن تظهر عورتها ،إم  : فالجواب

كإظهار بعض جـسدها أمـام   : أو اإلباحة المقيدة.المطلقة ، كما هو الحال بالنسبة للزوج   
كإظهار المرأة بعض عورتهـا      :اإلباحة للضرورة  أو.المسلمات، مما ليس بعورة مغلظة    

  .التقاضي أو ما ال يجوز إظهاره للحاجة الشرعية الملحة كالتطبب أو
 كإظهار المرأة بعض ما اختلف فيه أهل العلم هل هو عـورة             :ف فيها أو اإلباحة المختل  

  .، وسيأتي بيان كل حالة من هذه الحاالت)١(من المرأة أم ال ؟ كالوجه والكفين
  . لباس المرأة في الصالة:المطلب األول

اختلف الفقهاء في تحديد مقدار العورة الواجب سترها فب الصالة ،بل اختلفوا حتى فـي     
  :لواحد في تقدير ذلك على النحو اآلتىالمذهب ا

  :مذهب األحناف: أوال
ذهب األحناف إلى أن اللباس الواجب لصحة الصالة هو الذي يستر جميع بدن المـرأة               

وقدر أبـو حنيفـة     (،فلو انكشفت قليالً فصالتها صحيحة ،واختلفوا في مقدار هذا القليل           
، ويستوي فيه العـورة الغليظـة       ومحمد بن الحسن الكثير بالربع وما فوقه من العضو          

والخفيفة ،وذكر محمد في الزيادات ما يدل على أن حكمها واحد ،فقال في امرأة صـلت       
فانكشف شيء من شعرها وشيء من ظهرها وشيء من فرجها وشيء من فخذها ،أنـه               

  .)٢()لو جمع هذا كله وبلغ الربع لم تصح صالتها ،فثبت أن حكمها واحد 
ى مجموع األعضاء المنكشفة بعضها وإلى مجموع المنكشف فـإذا  وحاصله أنه ينظر إل (

   )٣().بلغ مجموع المنكشف ربع مجموع األعضاء منع وإال فال 
وبدن المرأة الحرة كلها عورة إال وجهها وكفيها وقـدميها ،ومـا كـان        (:وقال األحناف 

عورة من الرجل فهو عورة من األمة ،وبطنها وظهرها عورة ،وما سـوى ذلـك مـن                 

                                         
  .٥٦أحكام العورات للنساء لعمرو عبد المنعم سليم صــ: انظر) ١(

  ١/١٧٥. بدائع الصنائع للكاساني:انظر) ٢(

  .١/٢٨٦البحر الرائق البن نجيم :انظر) ٣(



– 

  )٣٧٧٦(

بدنها فليس بعورة ،ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصالة، ومـن                 
   )١().لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يؤمي بالركوع والسجود ،فإن صلى قائماً أجزأه 

   : قسم المالكية العورة إلى قسمين: مذهب المالكية:ثانيا
 إلى الركبة ،ويحرم كـشفها   تشمل البطن وما حاذه من الظهر ومن السرة      :مغلظة - ١

في الصالة بحيث إذا صلت يكون لباسها ساترا لهذا القدر وجوباً ،وإذا انكـشف              
  .شيء من ذلك عليها إعادة الصالة أبداً سواء كان في الوقت أو خارجه

 وتشمل الصدر وما حاذاه من الظهر سواء كان كتفاً أو غيره وعنقها إلى              :مخففة - ٢
 القدم ،ويكره كشف شيء من ذلك في الصالة ولـو           آخر الرأس ،وركبتيها آلخر   

      )٢(.انكشف منه شيء أعادت في الوقت ندباً
وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصالة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور              (

     .)٣ ()قدميها ،وهو القميص والخمار الحصيف 
جـر علـى األرض أو تلـبس       ويجب على المرأة أن تستر قدميها ،بأن ترخي ثوبها ي          (

 مـاذا تـصلي     -: أن أم سلمة سئلت    لما روى .جورباً سميكاً ،فال تصلي مكشوفة القدمين     
تصلي في الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميها         :المرأة فيه من الثياب ؟فقالت    

إذاً ينكـشف عنهـا ، قـال        :،قالت أم سلمة  )ترخيه شبراً ( عن إزار المرأة     - -،وقال  
  .)٤ ()عاً ،التزيد عليه فذرا
  :قسم فقهاء الشافعية أيضاً العورة إلى قسمين: مذهب الشافعية:ثالثًا

 الـسرة  بين ما وتشمل:  صغرى - ب .وتشمل جميع البدن إال الوجه والكفين     : كبرى  - أ
واللباس الواجب لصحة الصالة عندهم هو الذي يـستر جميـع العـورة             . والركبة
  )  ٦ (.رة إال وجهها وكفيها، واألمة كالرجلوجميع بدن الحرة عو. )٥(الكبرى

                                         
  .٢٠٤صـــــ، أركان اإلسالم على المذاهب األربعة عباس كراره :انظر) ١(

  .٢١٣/ ١حاشية الدسوقي  : انظر) ٢(

 .٢٢٣صـــ،اإلسالم على المذاهب األربعة عباس كراره أركان ) ٣(

  .سبق تخريجه) ٤(

  .٢/١٦٧، الحاوي للماوردي :انظر) ٥(

 .٢٢٣صـــ،أركان اإلسالم على المذاهب األربعة عباس كراره ) ٦(



 

 )٣٧٧٧(

  :مذهب الحنابلة: رابعا
 المرأة كلها عورة في الصالة حتى ظفرها وشعرها إال وجهها وإن كـان            (: قال الحنابلة 

فوجهها يجب أن تكشفه في الصالة ،أما خارج الصالة فهـو عـورة         )١()عورة خارجها   
  .األجانب فقطكباقي جسدها يجب ستره ويحرم كشفه وهذا مع 

أجمع أكثر العلماء على أن للمرأة الحرة أن تـصلي مكـشوفة الوجـه،    : قال ابن المنذر  
   )٢(.وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حالة اإلحرام
اختلفت الرواية عن أحمد  في حد       : وقد نقل عن اإلمام أحمد خالف ذلك ، قال أبو يعلي          

   )٣(.ة فقال تغطي شعرها وقدميهاأنها كالحر:عورة أم الولد ،فنقل األثرم
أجمعوا على أنها ال تصلي منتقبة ،وال عليها أن تلبس قفـازين فـي     : وقال ابن عبد البر   

  .فالذي يجب على المرأة ستره في صالتها كل جسدها إال وجهها وكفيها )٤(.الصالة
مـن  : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة ،فتقـول        : قال - -لحديث ابن عباس    

 اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فـال           -:يرني تطوافاً؟ تجعله على فرجها ،وتقول     يع
  .أحله

 والمقصود بالزينة هنا فـي حـق    )٥(.}خُذُوا ِزينَتَكُم ِعنْد كُلِّ مسِجٍد      {  (:اآليةفنزلت هذه   
  .النساء، الثياب وما يستر العورة التي حدها الشرع

   .)٦ ()ل ابن حزم االتفاق على أن المراد ستر العورةونق: (- رحمه اهللا–قال ابن حجر 
 -األضـحى   و  أن نخرجهن فـي الفطـر    - -أمرنا رسول اهللا    :قالت وعن أم عطية  

 الخيـر  ويـشهدن   فأما الحيض فيعتزلن المـصلى،     -الخدور العواتق والحيض وذوات  
تلبسها أختهـا   ل (:قال إحدانا ال يكون لها جلباب ،      يا رسول اهللا،   :قلت المسلمين، ودعوة

    )٧ ().من جلبابها 

                                         
  .١/٢٢٦ كشاف القناع للبهوتي :انظر) ١(

 .٥/٦٩البن المنذر ، األوسط :انظر) ٢(

  .١/١٣٦وجهين ألبى يعلىكتاب الروايتين وال) ٣(

  .٦/٣٦٥التمهيد البن عبد البر ) ٤(

  .٣١سورة األعراف آية ) ٥(

  .١/٥٥٤فتح البارى) ٦(

  .سبق تخريجه) ٧(



– 

  )٣٧٧٨(

داللته على الترجمة من جهة تأكيد األمر باللبس حتى بالعاريـة           : (قال الحافظ ابن حجر   
    .)١()للخروج إلى صالة العيد ،فيكون ذلك للفريضة أولى 

 )٢()ال يقبل اهللا صالة حـائض إال بخمـار          :(- -ويروي في هذا الباب حديث النبي       

  .- رضى اهللا عنها –ليس أقل من أنه ثابت موقوفاً عن عائشة وهو مختلف فيه، و
أما صفة ما يجب على المرأة أن تلبسه في الصالة فكل ما يستر منها ما يجب ستره في                  

وقد روي في صفة ذلك أخبار عدة، منها أنها تصلي في           . الصالة، مما ال يخالف الشرع    
  . أو ثالثة، أو أربعة– درع وخمار –ثوبين 

أنها قامت تصلي في درع وخمـار  : -- ما روته معاذة العدوية ،عن عائشة :من ذلك 
 تـصلي المـرأة فـي ثالثـة         : قال --وعن عمر    )٣(.،فأتتها األمة فألقت عليها ثوباً    

 .)٤(أثواب
ــر   ــن عم ــن اب ــال-وع ــا    :  ق ــي ثيابه ــصل ف ــرأة فلت ــلت الم إذا ص

  .)٥(كلها،الدروع،والخمار،والملحفة
 أن الثوب لو كان ساتراً لما يجب ستره في الصالة فال بأس             وذهب بعض أهل العلم إلى    

                                                                              .به 
على المرأة أن تخمر في الصالة جميع بدنها سوى وجهها          : -اهللا  رحمه -قال ابن المنذر  

،أو أكثر من ذلك إذا سترت ما يجـب         وكفيها ،ويجزيها فيما صلت في ثوب ،أو ثوبين         
عليها أن تستره في الصالة ،وال أحسب ما روي عن األوائل ممن أمر بثالثة أثـواب أو        
أربعة إال استحباباً واحتياطاً لها واهللا أعلم ،وال أعلم أحد من أهل العلم يوجـب عليهـا                 

  ).  ٦(.سترهاإلعادة ،وإن صلت في ثوب واحد إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن ت
وهذا هو الصحيح ما دام صفة الساتر ال تخالف الشرع ،فال يجوز للمرأة أن تلبس لبسة                

 المـرأة أن تلـبس لبـسة        - -الرجل في الصالة ،وإن كان ساتراً، فقد نهى النبـي           
       .)٧(الرجل

                                         
  .١/٥٥٤فتح البارى) ١(

  ).٥/٦٩(وابن المنذر في األوسط ٦/١٥٠ ،و أحمد في مسنده٢/٤٠أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٢(

  .بسند صحيح) ٥/٧٣(و ابن المنذر في األوسط )٢/٣٧(في مصنفه أخرجه ابن أبي شيبة ) ٣(

  .بسند صحيح) ٥/٧٤(وابن المنذر في األوسط  ) ٢/٣٦(أخرجه ابن شيبة في مصنفه ) ٤(

 .بسند صحيح ) ٥/٧٤(وابن المنذر في األوسط ) ٢/٣٧(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  ) ٥(

  ٤/٧٥األوسط ) ٦(

 .سبق تخريجه) ٧(



 

 )٣٧٧٩(

لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى ال يـرى  :ويؤيد هذا القول ما ورد عن عكرمة ،قال  
  .)١(من شعرها شيء أجزأ عنها مكان الخمار

وأما إذا ظهر من المرأة بعض ما يجب عليها ستره في الصالة من أجـزاء بـدنها دون          
أن تعرف ،فاألكثر على أن صالتها صحيحة إذا كان المكشوف شيئاً يسيراً وال إعـادة                

  .وأما إن كان كثيرا ،فتعيد الصالة مادامت في وقتها.عليها
 أو بعـض سـاقها ،أو      إذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف،     : ي قلت قرأت على أب  

إذا كـان شـيئاً يـسيراً       :فإن كانت قد صلت ،قال    :ال يعجبني ،قلت  :بعض ساعدها ؟ قال   
  .فأرجو

عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها فـي         :- رحمه اهللا    –وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية      
انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم       إذا   (:الصالة هل تبطل صالتها أم ال ؟ فأجاب       

وإن انكـشف شـيء   .يكن عليها اإلعادة عند أكثر العلماء ،وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد   
       .)٢()كثير أعادت الصالة في الوقت، عند عامة العلماء األئمة األربعة وغيرهم 

ه علـى   فإذا انكشف منه شيء فحكم     وأما ظاهر القدم، فيجب على المرأة تغطيته كذلك،       
  .التفصيل الذي سبق

كيف تصنع النساء بـذيولهن ؟      ! يا رسول اهللا     : قالت – رضي اهللا عنها     –فعن أم سلمة    
                 ترخينـه ذراعـاً ،ال تـزد       (:قـال !! إذاً تنكشف أقـدامهن     :قالت). ترخينه شبراً : (قال

    .)٣()عليه 
ن رأسها حتى ظاهر  قدميها إال       فعلى المرأة إذا أرادت الصالة، أن تستر جميع بدنها ،م         

: - -فعن أم سلمة أنها سألت النبي       .وجهها وكفيها ،حتى ولو كانت في حجرة مظلمة       
إذا كان الـدرع سـابغاً      .نعم:- -أتصلي المرأة في درع وخمار ،وعليها إزار؟ فقال         

  . هو ما يسمى بالطرحة:هو القميص ، والخمار:والدرع   )٤().يغطي ظهور قدميها 

                                         
  .٥٠٣٣ رقم ٣/١٢٩ه عبد الرزاق في مصنفه أخرج) ١(

  .٢٢/١٢٣مجموع الفتاوى ) ٢(

  .سبق تخريجه) ٣(

والبيهقى في السنن الصغرى باب ستر ٦٤٠ رقم ١/٢٢٨أخرجه أبو داود في سننه باب في كم تصلى المرأة  ) ٤(
  .٣٣١ رقم ١/٢٢٥العورة 



– 

  )٣٧٨٠(

ال يقبل اهللا من امـرأة      :  قال - - الطبراني في األوسط عن أبي قتادة أن النبي          وروى
والجارية هي  )١ ()صالة حتى تواري زينتها ،وال من جارية بلغت المحيض حتى تختمر

  .الفتاة
  )   ٢ (.وأما عورة المرأة المغلظة فهي ما بين سرتها وركبتها

  . لباس المرأة أمام النساء:المطلب الثاني
وذهـب األحنـاف    .لمرأة أن تلبس ما تشاء أمام النساء شرط أن يكون ساتراً للعـورة            ل
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبـة               و

،فال يجوز لها كشفها أمام النساء كما ال يجوز إلحداهن أن تنظر إليهـا إال للـضرورة                 
     )٣(.ن تنظر إلى عورة غيرها عند الوالدةكأن تكون قابلة فيجوز أ

وخص المالكية ذلك مع المسلمة ،أما الكافرة فال ترى من المسلمة إال الوجه واألطـراف    
  .يعني المسلمات} َأو ِنساِئِهن { ؛وذلك لقوله تعالى 

والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنمـا جـيء بالـضمير             : قال ابن العربي  
   .   )٤(النساء مطلقاً ال خصوص المسلمات} َأو ِنساِئِهن { :والمراد بقوله تعالى. لإلتباع
  ).    ٥()ال ينظر الرجل إلى عورة الرجل ،وال المرأة إلى عورة المرأة  (:--وقال 

 عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمـة ؟      - رحمه اهللا    -وقد سئل اإلمام أحمد     
  .}َأو ِنساِئِهن { : يحل لها أن تكشف رأسها ،ألن اهللا سبحانه يقولال-:-رحمه اهللا-فقال 

  :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في تفسير هذه اآلية
احترازاً عن النساء المشركات ،فال تكون المشركة قابلة للمـسلمة وال تـدخل معهـن               (

 وجهها ويـديها    الحمام ،لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها ،فيرين          
بخالف الرجال ،فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات ،وليس للـذميات              

والبطـون بحـسب مـا يجـوز لهـا          أن يطلعن على الزينة الباطنة ،ويكون الظهـور         
   .   )٦()إظهاره

                                         
  ٧٦٠٦ رقم ٧/٣١٥ألوسط ، والطبرانى في المعجم ا١٩٠/ ٤١أخرجه أحمد فى مسنده ) ١(

  .١٧٣محمد بكر إسماعيل صــــ. الفقه الواضح من الكتاب والسنة  د) ٢(
، وكشاف القناع للبهـوتي     ٢/١٧١، والحاوي للماوردي    .١/٢١٣،وحاشية الدسوقي   ٥/١٨٦،بدائع الصنائع : انظر) ٣(
٢/١٥.  
  ).٣/٣٢٦(،تفسير القرطبي :انظر) ٤(

  .٣٣٨رقم ١/٢٦٦حريم النظر إلى العورات أخرجه مسلم في صحيحه باب ت) ٥(

  ).٢٢/١١٢(مجموع الفتاوى ) ٦(



 

 )٣٧٨١(

 قدمت علي أمـي ،وهـي       -: قالت -رضي اهللا عنها    -وقد احتج البعض بحديث أسماء      
 علـى جـواز   )١() نعم:أصلها ؟ فقال  :-- اإلسالم ،فسألت رسول اهللا      راغبه يعني عن  

   : وهذا مردود من وجهين.كشف المسلمة رأسها أمام الكافرة
  . أنه لم يرد في الحديث ما يدل على أن أسماء كانت مكشوفة الرأس أمام أمها: األول

دها مـن الحـرص     أن األم الكافرة بخالف غيرها من األقارب أو األباعد ،فعن         : والثاني
على ابنتها وإن خالفتها في الديانة ما يمنعها من نشر أوصافها الخلقية أمـام األجانـب                 

وروي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عبيدة بن الجـراح           ). وغير المسلمين من الرجال   
أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمات ،فامنع من ذلك وحل               (

وهذا دليل على أن عورة المـسلمة   )٢().الذمية عورة المسلمة  يجوز أن ترى  دونه،فإنه ال 
    .)٣(مع المسلمة تختلف عن عورتها مع الكافرة

األجنبيات الالتي ال يعـرفن شـيء عـن         (} َأو ِنساِئِهن    { :وقيل يخرج من قوله تعالى    
إن كـن  أخالقهن وكذلك الفاسقات الالتي ال يؤمن مـنهن أن يـصفن ذلـك للرجـال و             

وهذا صحيح من حيث الواقع فكم من مـسلمة وصـفت محاسـن ومفـاتن               ) ٤()مسلمات
في )صديقها(وعورات غيرها إلى زوجها أو أخيها وأحياناً إلى أجنبي عنها أو كما يقال              

فـال حـرج أن     (حين قد ال تفعل ذمية مثل ذلك ،فإن كانت الذمية ال يخشى منها ذلـك                
اصة إذا تزوج المسلم كتابية ،فهل يعقل أن تحتجـب  تعامل في ذلك معاملة المسلمات وخ 

  .  )٥(!)منها أمه أو أخته ؟
ولهذه المسألة وهي عورة المرأة المسلمة أمام أختها المسلمة والفرق بينها وبين عورتها             

  :- رحمه اهللا -أمام المرأة الكافرة وجه هذا السؤال إلى الشيخ األلباني 
 فهي عورة إال مواطن الزينـة منهـا   – طبعاً –مسلمة  وأما المرأة مع المرأة ال -:فأجاب

،وهي الرأس ، واألذن ، والنحر ، وأعلى الصدر ، وموضع القـالدة ، والـذراع مـع                  
شيء من العضد ،وموضع الدملج ، والقدم وأسفل الساق ، وموضـع الخلخـال ، ومـا          

تبديـه   أن تنظر إلى شـيء منهـا وال       – كالمحارم   –سوى ذلك فعورة ال يجوز للمرأة       
                                         

 ، ومسلم في صحيحه باب ٢٤٧٧ رقم ٢/٩٢٤متفق عليه ،أخرجه البخارى في صحيحه باب الهدية للمشركين) ١(
  .١٠٠٣ رقم ٢/٦٩٦فضل النفقة والصدقة على األقربين 

  .٧/٩٥زينتها لنسائها دون الكافرات باب ما جاء في إبداء المسلمة ،أخرجه البيهقي ) ٢(

  . ٢/٢٣٣تفسير القرطبى ) ٣(

  .١١٨/ ٢روائع البيان للصابوني ) ٤(

  .٧٤للشيخ المفتى الصادق الغرياني صـــــــــــ ، من حياة المرأة المسلمة أسئلة وردود) ٥(



– 

  )٣٧٨٢(

والقول بـأن عـورة      (– رحمه اهللا    –ثم قال الشيخ    } َأو ِنساِئِهن   { ،لصريح قوله تعالى    
المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل مما الأ عرف له أصالً بل هو خالف اآليـة                 

، إن -- سـنة رسـول اهللا   ليس له دليل في كتاب اهللا وال في   هذا الحكم    )١()المذكورة  
 زينة ظـاهرة ،وزينـة باطنـة    -:ر يذكرون أن هناك بالنسبة للمرأة زينتان  علماء التفسي 

ولَـا يبـِدين    { :اآلية األولى قول ربنا تبـارك وتعـالى  :،وأخذوا هذا من آيتين كريمتين    
 –،وال يبدين زينتهن للرجال األجانب إال ما ظهـر منهـا              )٢(}ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها      

هرة لها عالقة باألجانب ،والزينة الظاهرة كما ثبت في غيـر مـا حـديث               فالزينة الظا 
 إنما هو بالنسبة للمرأة الوجه والكفان فقط ،وما سوى ذلك فهـي    --مرفوع إلى النبي    

  .الزينة الباطنة وهي التي ال يجوز أن تظهر شيئاً منها أمام الغرباء عنها
ن تظهرهـا لمحارمهـا كلهـم ولنـساء         أما الزينة الباطنة فهي مما أباح اهللا عز وجل أ         

ولَا يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّـا ِلبعـولَِتِهن َأو   { :المسلمين في اآلية المعروفة إذ قال ربنا عز وجل      
  اِئِهنلَكَـتْ         { :وهكذا يسرد ربنا تتمة المحارم حتى يقـول       ،  )٣(}آبـا مم َأو اِئِهنِنـس َأو

  نانُهم{ الى  ،فقوله تع }َأي   اِئِهنِنس فيه داللة صريحة على أنه يجوز للمرأة المـسلمة         } َأو
أن تظهر من زينتها الباطنة ما تظهر ألبيها وألخيها وغير ذلك من المحـارم ،فكـذلك                
عورة المرأة مع المرأة المسلمة محدودة بهذه الزينة الباطنة، ولـنفهم مـا هـي الزينـة       

ليه النساء في الجاهلية وقبل دخولهن في اإلسـالم         الباطنة يجب أن نرجع إلى ما كان ع       
 لهـؤالء   –وحينما آمن باهللا ورسوله ،وتبنين اإلسالم ديناً، جاءت هذه األحكام تبين لهن             

النسوة ما يجوز لهن بالنسبة لألجانب وهو الوجه والكفين فقط وهـي الزينـة الظـاهرة       
  .،وما يجوز لهن بالنسبة للمحارم وهي الزينة الباطنة

؟هل المقصود الزينـة نفـسها أم موضـع    )وال يبدين زينتهن  (ا المقصود بهذه الكلمة     فم
الزينة ؟هل معنى اآلية ال يبدين مواضع الزينة ولو لم يكن عليهن شيء من الزينـة ؟أم                 

قـوالن للعلمـاء وال شـك أن القـول       !المقصود ال يبدين تلك المواضع وعليها الزينة ؟       
ال يبدين مواضع الزينـة، ولـيس       :فسير ،إنما المعنى هو   الصحيح الذي التزمه علماء الت    

المقصود ال يبدين الزينة ،ذلك ألن المرأة إذا أخذت عقداً تضعه على صدرها في يـدها                
  .وقد أبدت الزينة ،هل هذا هو الذي نهيت عنه ؟

                                         
  .٣٠أحكام الجنائز وبدعها صـــــــــ) ١(

  .٣١ النور سورة) ٢(

  ٣١ ورالن سورة) ٣(



 

 )٣٧٨٣(

نما نهيت عن إبداء الزينة وهي في موضوعها، فإذن المقصود من اآليـة   إال، و : الجواب
مواضع الزينة ،إال لهؤالء المحارم ثم للنـساء المـسلمات كمـا      :أي)ين زينتهن   وال يبد (

  .ذكرنا
؟ ذلك محصور فـي مواضـع   --فما هي مواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول       

ثاني ذلك الدملج الذي كان يوضـع فـي          أول ذلك مثالً األساور في المعصم ،       .معروفة
لسلة توضع على الرقبـة وعلـى شـيء مـن       العضد في عضد المرأة ، ثالثاً الطوق س       

الصدر ،أخيراً الخلخال الذي أشار ربنا عز وجل إليه وبين أنه من الزينة الباطنة حيـث          
 فكانت المرأة التي تنحـرف       )١(}ولَا يضِربن ِبَأرجِلِهن ِليعلَم ما يخِْفين ِمن ِزينَِتِهن         { :قال

واآلداب اإلسالمية التي يجـب علـى المـرأة         ولو بعض الشيء عن الحجاب الشرعي       
المسلمة أن تتزين بها وأن تتخلق بها أنها تضرب بأرجلهـا ليـسمع الرجـال صـوت                 
األجراس التي كانت توضع على الخلخال فيكون له رنة فهذه الرنة تلفت نظر الرجـال               

هد به  إليها ،هكذا كان يفعل بعض النساء ،وال سيما في أول اإلسالم ،حينما كن حديث ع              
ولَا يضِربن ِبَأرجِلِهن ِليعلَم ما يخِْفـين ِمـن         { ،فأدبهن اهللا تبارك وتعالى بهذه اآلية فقال        

  هذه هي المواطن التي أباح اهللا عز وجل للمرأة أن تكشفها أمـام محارمهـا               )٢(}ِزينَِتِهن
أة المسلمة أن تتحجب أمام     وأيضاً أمام أختها المسلمة أما المرأة الكافرة فيجب على المر         

 فال يجـوز للمـرأة   .المرأة الكافرة كما لو كانت هذه المرأة رجالً مسلماً فضالً عن كافر  
المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة ،ألن اهللا عز وجـل إنمـا       

ل اهللا أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة ،ولذلك فلم يكـن عبثـاً قـو            
تبارك وتعالى حين أضاف النساء الالتي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلـى المـسلمات          

فيشمل حينذاك النساء كلهن سواء كن مـسلمات        ) أو النساء   ( ولم يقل }َأو ِنساِئِهن   { فقال  
فـال يجـوز إذن للمـرأة       } َأو ِنساِئِهن    { -:أو كافرات ،لم يقل شيئاً من ذلك وإنما قال        

لمسلمة أن تتسامح مع الخادمة الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المـرأة المـسلمة               ا
   .)٣(،وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب اهللا تبارك وتعالى

  

  

                                         
 ٣١ النور سورة) ١(

  ٣١ النور سورة) ٢(

 .١٧عورة المرأة المسلمة أمام المسلمة لأللباني صــــ) ٣(



– 

  )٣٧٨٤(

  لباس المرأة أمام المحارم: المطلب الثالث
ن ويحفَظْن فُروجهن ولَا    وقُْل ِللْمْؤِمنَاِت يغْضضن ِمن َأبصاِرهِ     { : سبحانه وتعالى   اهللا قال

يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها ولْيضِربن ِبخُمِرِهن علَى جيوِبِهن ولَا يبِدين ِزينَـتَهن ِإلَّـا              
بنَاِء بعـولَِتِهن َأو ِإخْـواِنِهن َأو بِنـي    ِلبعولَِتِهن َأو آباِئِهن َأو آباِء بعولَِتِهن َأو َأبنَاِئِهن َأو أَ        

ِإخْواِنِهن َأو بِني َأخَواِتِهن َأو ِنساِئِهن َأو ما ملَكَتْ َأيمانُهن َأِو التَّاِبِعين غَيِر ُأوِلي الِْإربـِة                
        لَى عوا عرظْهي لَم اِل َأِو الطِّفِْل الَِّذينجالر ِمن       لَمعِلـي ِلِهنجِبَأر نِربضلَا ياِء واِت النِّسرو

 ونتُفِْلح لَّكُملَع ْؤِمنُونا الْمها َأيِميعوا ِإلَى اِهللا جتُوبو ِزينَِتِهن ِمن خِْفينا ي١(}م( .  
اء أمر اهللا تعالى المؤمنات في هذه اآلية بغض األبصار وحفظ الفروج ونهاهن عن إبـد              

  الزينة إال الظاهرة منها، فما المراد بالزينة في هذه اآلية ؟وما هي أنواعها ؟
 قـال  :هي كل ما تتزين به المرأة لتحسين مظهرها وإظهار جمالها وهي نوعـان        :الزينة

وجهها فإنه أصل الزينة وجمـال  : خلقية ومكتسبة  فالخلقية: الزينة على قسمين   :القرطبي
 فهي ما تحاوله المـرأة      :ما فيه من المنافع وأما الزينة المكتسبة      الخلقة ومعنى الحيوانية ل   

خُـذُوا  { :،ومنه قوله تعـالى   )٢(في تحسين خلقتها كالثياب ،والحلي، والكحل ،والخضاب      
  ا     { . )٣(}ِزينَتَكُمِمنْه را ظَهالمراد ما دعت الحاجة إلـى ظهـوره         : قال بعضهم  )٤(}ِإلَّا م 

 بل المراد ما ظهـر      : وقيل .، والخاتم مما ال يمكن إخفاؤه     كالثياب والخضاب ، والكحل     
                                                                                      . المراد به الوجه والكفان:منها بدون قصد وال تعمد ،وقيل

}   ِرِهنِبخُم نِربضلْير ،وهو ما يخمر به أي يغطـي       جمع خما  : الخُمر :قال ابن كثير  : }و
 الخمر جمـع خمـار   : وفي لسان العرب)٥()المقانع (به الرأس وهي التي تسميها الناس     

أي )خمـروا آنيـتكم     (وهو ما تغطي به المرأة رأسها وكل مغطى مخمر، ومنه حديث            
                  .ويسمى الخمار النصيف)٦(غطوها وخمرت المرأة رأسها غطته

  سقَطَ النّصيفُ، ولم تُِرد إسقاطَه      فتناولته ، واتقتنا باليِد :لذبيانىنابغة ا قال ال
  :امرؤ القيسجمع كثرة مثل كتاب، وكتب ، قال )خمر (ويجمع الخمار على 

  وترى الشجراء في ريقه           كرؤوس قطعت فيها الخمر              
                                         

  ٣١آية  النور سورة) ١(

  .١٢/٢٢٩تفسيرالقرطبي ) ٢(

  .٣١ آية اَألعراف سورة) ٣(

  .٣١ آية النور سورة) ٤(

  .١٠/٢١٨تفسير ابن كثير ) ٥(

  .١٢٦١الميم وما يثلثهما صــــــــــ لسان العرب باب الخاء فصل ) ٦(



 

 )٣٧٨٥(

     )١().أبو حيان (ويجمع على أخمرة جمع قلة أفاده 
 يعني النحور والصدور ، فالمراد بضرب النساء بخمرهن علـى جيـوبهن أن             :جيوبهن

يغطين رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي ،والجيـوب جمـع              
 والجيب  : قال القرطبي  .وهو الصدر وأصله الفتحة التي تكون في طوق القميص        )جيب(

بمعنى القطع ، وقـد تـرجم   )   جوبال(هو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من    
     )٢().باب جيب القميص من عند الصدر وغيره  (- رحمه اهللا-البخاري 

 وأما إطالق الجيب على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها كمـا              :قال األلوسي 
ولكنـه لـيس بخطـأ    )ابن تيمية  (هو الشائع بيننا اليوم فليس من كالم العرب كما ذكره           

أمـرهن اهللا بـستر نحـورهن    ):ابن أبي حاتم (نى ،والمراد باآلية كما رواه بحسب المع 
    )٣(.وصدورهن بخمرهن لئال يرى منها شيء

 }ولَِتِهنعثم كرر عـز     )٤(.ال يضعن الجلباب والخمار إال ألزواجهن     : قال ابن عباس   }ِلب
عشر محالً ومن   النهي عن إبداء الزينة وهي الباطنة واستثنى من ذلك النهي اثنى            وجل  

  بينهم المحارم 
اطـالق اسـم الحـال    (المراد بالزينة مواقعها من باب } ولَا يبِدين ِزينَتَهن   { :قوله تعالى 
وإذا نهى عن إبداء الزينة فالنهي عن إبداء أماكنها من الجسم يكـون مـن               ) على المحل 
   .باب أولى

ي األمر بالتصون والتستر فإنه مـا   وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة ف  :قال الزمخشري 
نهى عن الزينة إال لمالبستها تلك المواقع فكان إبداء المواقع نفسها متمكناً فـي الحظـر               

فـي لفـظ الـضرب      } ولْيضِربن ِبخُمِرِهن   { وفي قوله تعالى     )٥(.ثابت القدم في الحرمة   
ن معنى اإللقاء ويكـون     ألنه ضم )على  (في الصيانة والتستر وقد عدى اللفظ ب      )مبالغة  (

   )٦().المراد أن تسدل وتلقي بالخمار على صدرها لئال يبدو شيء من النحر والصدر 
أصـنافاً  )الخفية  (لقد استثنى اهللا من الرجال الذين منعت أن تكشف المرأة أمامهم زينتها             

 والعلة في ذلك هي الـضرورة الداعيـة إلـى           .ماعدا الزوج ) المحارم  (هم جميعاً من    
                                         

  .٦/٤٠٩انظر تفسير البحر المحيط ألبي حيان ) ١(

 .١٢/٢٣٠تفسيرالقرطبي ) ٢(

  .١٤٢/ ١٨روح المعاني  ) ٣(

  .١٤٤/ ٢محمد علي الصابوني ،روائع البيان تفسير آيات األحكام ) ٤(

  .٣/٢٣٠، الكشاف ) ٥(

  .٢/١٥١روائع البيان ) ٦(



– 

  )٣٧٨٦(

مداخلة والمخالطة والمعاشرة حيث يكثر الدخول عليهن والنظر إليهن بـسبب القرابـة           ال
  .،والفتنة مأمونة من جهتهم وهم المذكورين في اآلية

ولَـا يبـِدين   { فالزينة الباطنة ال يحل إبداؤها إال لمن سماهم اهللا تعالى في هـذه اآليـة           
    ولَِتِهنعِإلَّا ِلب نوأما الزينة الظاهرة فقد قـال      . الزوج والمحارم من الرجال     وهم )١(}ِزينَتَه

 الكحل والخاتم والخضاب ،وقال     :وقال مجاهد  )٢(.ظاهر الزينة الثياب  :--ابن مسعود   
قـال ابـن   .الوجه والكفان ،وقد عرفت ما فيـه مـن األقـوال للفقهـاء     :سعيد ابن جبير  

 تبدي شيئاً وأن تجتهـد فـي        ويظهر لي بحكم ألفاظ اآلية ،أن المرأة مأمورة بأال        (:عطيه
اإلخفاء لكل ما هو زينة ووقع االستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما البد منـه                

على هذا الوجه مما تؤدي إليه الـضرورة        )ما ظهر منها    (أو إصالح شأن ونحو ذلك ف     
  .)٣()في النساء فهو المعفو عنه

 ،واألذن ،والصدر ،والعـضد ،     والشعر   ، يجوز للمحارم النظر إلى الرأس     قال األحناف 
 أي ويحل النظر إلى مواضع الزينـة فـي كـل مـن هـذه                .والساق ،والقدم  والثدي ، 
  .األعضاء

وهي العنـق   إن ما يجوز كشفه والنظر إليه هو الوجه واليدان واألطراف،        وقال المالكية 
ى والرأس والذراع وظهر القدم فقط دون الصدر والظهر والثدي والساق بشرط أال يخش            

 والقدمين ونحو ذلك ،وليس     .فيحرم ذلك لكونها عورة    عند نظره إلى هذه األطراف لذة،     
  .له النظر إلى ما يستر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما

 الشافعية إلى القول بأنه يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى جميع بدنها               وقال 
  .ألنه عورة. فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة

 - الخدمـة فـى بيتهـا    –يحرم النظر إال لما يبدو من المرأة عند المهنة        :الحنابلةال  وق
وهو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجالن إلى الركبتين فقط ،إذ ال ضـرورة              

    )٤ (.سواه لنظر ما
إذ . واليخفى أن قول المالكية في حدود هذا اإلبداء السالف هو األدق في فهم الـشريعة               

هم قرروا أن ما وراء الوجه والكفين عورة ال يباح إظهاره في األصل ،وإنما يجـوز                أن

                                         
  .٣١لنور من اآلية سورة  ا) ١(

  ١٢/٢٢٨تفسير القرطبي ) ٢(

  ٢/١٤٥، و روائع البيان ١٢/٢٢٩تفسير القرطبي ) ٣(

 .٢/١٦٥، و تربية األوالد ١٦٩اللباس والزينة صـــ) ٤(



 

 )٣٧٨٧(

إذا كان لضرورة الخدمة ،وإدارة شئون البيت ،أما قول الشافعية فسيتبين لنا أنـه أمـر                
وإن صح األخذ برأيهم هذا فالبد أن يكون مقصوراً فحسب علـى المحـارم              .محل نظر 

أما غيـرهم  . اآليتين من سورة النور وسورة األحزاب      بسبب قرابتهم نسباً كما ذكروا في     
من المحارم بسبب الرضاع والمصاهرة ،وذوي الحرمة المؤقتة ،فال يـصح أن يكـون              
حدود اإلبداء كذلك بالنسبة لهم كما قال الشافعية ،بل يجـب أال يتعـدى رأي المالكيـة                 

 حـسب درجـة     فحسب في هذا الصدد ،وهكذا كان البد من التفرقة في حدود اإلبـداء            
                                      .القرابة ونوعها
  .لباس المرأة أمام األجانب: المطلب الرابع

 اختلف الفقهاء فيما يجب على المرأة ستره وما يجوز لها كشفه أمـام األجانـب، بـل                 
مرأة فذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى أن ال      . اختلفوا في المذهب الواحد في تحديد ذلك      

بيـد  ، وذهب البعض اآلخر إلى أن بدنها هو العورة دون وجهها وكفيهـا   )١(عورةكلها 
وأنه ال يباح إال لضرورة كعـالج ،أو   )٢(أنهم قد اتفقوا على أن األصل هو حرمة النظر

تعليم واجب أو مندوب إذا تعذر ذلك من وراء          أو شهادة ،أو خطبة أو معاملة تستوجبه،     
  .تنةشرط أمن الف)٣(حجاب

شك في أن الحجاب أمر واجب على كل مؤمنة باهللا واليوم اآلخر ذلك ألنـه أمـر              الو 
، وفي أقوال أمهات المـؤمنين وأفعـالهن   ثابت في كتاب اهللا تعالى ،وفي سنة رسوله      

وأقوال الصحابة والتابعين وأفعال نسائهم ،وهو أيضا الحكم المستقر واألصـل الثابـت             
عة وغيرهم، سواء من يرى أن الوجه والكفين عورة أو من لـم     عند فقهاء المذاهب األرب   

  .ير ذلك
 المرأة كلها عورة ،فأوجبوا عليها ستر وجهها وحرموا نظـر األجانـب       : فالحنابلة قالوا 

لها مالم تكن هناك إباحة مقررة بنص شرعي ؛كالخطبة ،واإلحـرام ،وعنـد مواجهـة               
والفتوى إذا لزم األمـر      والمعاملة ، كالعالج ،والتقاضي ،   المحارم ،أو ضرورة محتمة؛   

ويجوز النظر بقـدر هـذه       ففي هذه الحاالت يجوز كشف الوجه ،      .وكان ذلك ضرورياً  

                                         
ـ  ،١/٦٢٣المغني  :انظر) ١( ،و الفقه على المذاهب األربعة  ١/١٧٣والمجموع شرح المهذب    ،٣٦واإلقناع  صــ

 . ،١٥٤ /٢وروائع البيان ،٣/٦١المي وأدلته والفقه اإلس،١٦٧صـــ

و اللباس  ،١٨٦ /٦ونهاية المحتاج ج  ،٣٧٠ /٦وحاشية ابن عابدين     ، ١٢٨ /٣ومغني المحتاج   ،٧/٩٧المغني  ) ٢(
 ١٥٨-١٥٥والزينة في الشريعة اإلسالمية صـــ 

 .٣/٥٦٢،و الفقه اإلسالمي وأدلته ٤/١٢٧السيل الجرار ،١٣٤ /٣مغني المحتاج) ٣(



– 

  )٣٧٨٨(

الحاجة ،أو الضرورة ،وفيما وراء ذلك يجب غض البصر، وصرف النظر علـى أيـة               
  .                                                            حال من األحوال

ين قالوا بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة فقد اتفقوا جميعاً مع الحنابلة في إباحة               أما الذ 
كشف وجهها والنظر إليه عند الحاجة والضرورة ،إال أنهم لم يوجبوا ستر الوجـه مـن          

 عندما تأمن المرأة الفتنـة ،وهـؤالء   - كشف الوجه-البداية ،بل قرروا رخصة الكشف    
    .الحنفية ،ولكنهم تباينوا في هذا المجالهم الشافعية ،والمالكية ،و

  .قرروا أن رخصة الكشف ليست في زمانهم ألن الفتنة غير مأمونة: فالحنفية
.                  فقد أجمعوا على فطـم الوجـه عنـد النـاس احتياطـاً لمنـع الفتنـة                : وأما الشافعية 
، فإن كانت الفتنة مأمونـة       فال يجب ستر الوجه عندهم إال إذا خيفت الفتنة         :وأما المالكية 

   .فقد أجازوا للمرأة كشف وجهها بخمسة شروط
فال يجوز كشف الوجه عندهم إال بتحقيق شرطين فيمن يجوز الكشف أمامـه، وثالثـة               

  .شروط في المرأة التي تكشف وجهها
 أو يهوديـاً    مشركاًأما بالنسبة لمن يجوز الكشف أمامه فيجب أن يكون مسلماً ؛فإن كان             

انياً فال يصح مطلقاً بأي وجه من الوجوه باتفاقهم ،وال يكفي أن يكون األجنبـي               أو نصر 
مسلماً فحسب لجواز الكشف بل يجب أال ينظر إليها بشهوة أو بإعجاب أو بتلذذ ،وأمـا                
بالنسبة لها فيجب أال تكون هذه المرأة جميلة ،وأال تكون متزينة ألنهما سببان موجبـان               

  . )١(بشهوة ،وأال يظهر من الوجه الخدان كذلكللفتنة يدعوان إلى النظر 
فريـق  : إلى فريقين  -الحنفية والمالكية الشافعية  -وعلى ذلك تنقسم هذه المذاهب الثالثة       

الستر على النساء واالحتجاب عن الرجال إذا خيفت الفتنة بكـشف   )٢(ذهب إلى وجوب
ء هـم  وجوههن ،فاعتبروا خوف الفتنـة شـرطاً لوجـوب تغطيـة الوجـوه ،وهـؤال         

وفريق آخر ذهب إلى وجوب االحتجاب عليهن لخـوف فتنـة فلـم يـشترطوا         .المالكية
حدوث الفتنة أو الخوف من حدوثها ،بل اعتبروا خوف الفتنة نتيجـة حتميـة للكـشف                

                                         
الوجه هنا غير الوجه فـي  : حيث قال١٥٣ /١حاشية حجازي على شرح مجموع اإلمام األمير في فقه مالك     ) ١(

 !وفي الشاذلي ستر الخدين ،الوضوء ألنه يجب ستر الشعر ولو غماء 

ال يعرف أحد إجماع العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الوجه والكفين عن             (:قال الشيخ عبداهللا األنصاري   ) ٢(
بل إنما هو أمر بالحجاب ألنه أزكى وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات   ،فمدار الحجاب ليس هو العورة      ،ة  العور

فال شك أنهـم أو كثيـر مـنهم    ،ولو صح أن مواقفهم وأقوالهم ال تتمشى مع القول بوجوب ستر الوجه والكفين     ،
انظـر  ).نوا يجهلون معنى التناقض     وال يقدر أحد أن يقول إن أولئك كا       ،ناقضوا أنفسهم حيث صرحوا بالوجوب      

 .٣/٢٣٢عودة الحجاب ج



 

 )٣٧٨٩(

ولذلك قـرر   ،وهؤالء هم الحنفية ،أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ،وهؤالء هم الشافعية ،    
للحرام أو مما يخـشى      ر الوجه واعتبار كشفه سبباً    هؤالء وهؤالء وجوب النقاب أو ست     

                                                                                  .معه الفتنة
 أمـا الـشافعية والحنفيـة فقـد رأوا          .فالحنابلة قد رأوا وجوب ستر الوجه لكونه عورة       
تب على كشفه من فتنة أو مـن خـشية          وجوب ستر الوجه ال ألنه عورة ،وإنما لما يتر        

لحدوثها ألن ذلك نتيجة حتمية للكشف أو من شأنه أن يؤدي إليها ،ولكـن المالكيـة لـم        
يروا ذلك التالزم الحتمي بين كشف الوجه وحدوث الفتنة أو خوف حدوثها ،ومن ثم فلم               

ـ              ولهم يقرروا وجوب الستر على إطالقه ،وإنما ذهبوا إلى توسعة مجال االسـتثناءات بق
بجواز كشف الوجه حين تكون الفتنة مأمونة باإلضافة إلى كشفه في حـاالت اإلباحـة               

  .وحاالت الضرورة التي تقررت في المذاهب الثالثة األخرى
حدد بعض الفقهاء الوجه الذي يجوز إظهاره بأنه هو ما يالمس األرض عنـد الـسجود            

ال يليق إظهارهمـا ،أمـا العنـق        ،أعني الجبهة والعينين واألنف والشفتين ،أما الخدان ف       
، وأما اليدان فالمفروض أنهما يشمالن الكفين  )١(فيجب ستره ،وأما الشعر فيتعين إخفاؤه

                                                    .بطناً وظهراً واألصابع كما هو الشأن في الوضوء ،أما أكثر من ذلك فال يجوز إظهاره
ء المرأة لوجهها في هذه األحوال أن يكون خالياً من كل زينـة حـالل            يشترط عند إبدا  و

نتف الشعر الدقيق الموجود بالوجه وتخفيف       -كانت كالكحل ،أم حرام كالقشر والنمص       
كما يشترط خلو يديها من الزينة ،كذلك مثل الخضاب والـذهب وغيرهمـا             -الحاجبين  

 - -ذلك أن النبـي     (األحيان ، ،ألن الزينة مما يختص به الزوج والمحارم في بعض          
فإن كانت المرأة متزينة على أي وجه كـان  ممـا            ) قد حذر النساء من إظهار الذهب       

ـ             اإلباحـة  (ل هـذه األحـوال      سبق بيانه فال يجوز لها إظهار وجهها وكفيهـا فـي مث
وإال كانت آثمة رغم جواز الكشف في هذه األحـوال فـي األصـل عنـد               )والضرورة

 ،بل إن أصحاب الرأي اآلخر الذين يرون أن النقاب سنة فـي كـل               اإلباحة والضرورة 
  .األحوال قد أوجبوا النقاب وحرموا إظهار الوجه والكفين حال تزين

                                         
 .٣٧فقه النظر ص ) ١(



– 

  )٣٧٩٠(

  ثالثالمبحث ال
  )لباس المرأة بين المطلوب والموجود وما يدار حوله من شبهات والرد عليها (

وشروط اللبـاس الـشرعي،   نقصد بلباس المرأة المطلوب هو ما توافرت فيه مواصفات  
 سـواء كانـت   – كما هو ظاهر في وقتنا الحاضـر  –وأما الموجود فهو المخالف لذلك     

  .                                                المخالفة بالتكشف والعري أو بالتالعب بالحجاب
  .مواصفات الحجاب الشرعي وشروطه: المطلب األول

 يجب أن تتحقق فيه حتـى يكـون لباسـاً شـرعياً إذا              للباس المرأة مواصفات وشروط   
التزمت به المؤمنة نالت رضا ربها، وحازت باالحترام من كل من حولها، ومـن هـذه             

  : والمواصفات ما يلي )١(الشروط
  :استيعاب جميع البدن إال ما استثنى، أي الوجه والكفان:أوالً

 يظهر منه شيئاً عدا الوجـه       يشترط في لباس المرأة أن يستوعب جميع البدن، بحيث ال         
والكفين ،وهذا قيد تخرج منه الثياب القصيرة ،والثياب التي يبدو من خاللها شيء مـن               

 للنساء إطالة الثوب مـالم      -  - وقد رخص  .صدرها أو جيدها أو ذراعيها ونحو ذلك      
لـت أم  فقا.من جر ثوبه خيالء لم ينظر اهللا إليه يوم القيامـة  (:وتكبراً، فقال )٢(يكن بطراً

 .إذا تتكـشف أقـدامهن  :فقالـت .يرخين شـبراً  : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟قال     :سلمة
  .                                                              )٣()فيرخينه ذراعاً ال يزدن عليه :قال
  : أالّ يصف العورة بضيقه:ثانياً

اً ،أن يكون واسعاً ال يصف حجـم        ومما يشترط في لباس المرأة حتى يكون لباساً شرعي        
  .عورتها وال يحدد تقاطيع جسدها ومفاتنها كالفخذ والصدر والخصر ونحو ذلك

 حريصاً على أن ال يبدو من المرأة شيء من ذلك ،ومما يـدل علـى                -  -وقد كان   
كثيفة كانت ممـا   )٤(قبطيةكساني رسول اهللا (:حرصه ما روي عن أسامة بن زيد قال

فإني أخاف  )٥( مرها أن تجعل تحتها غاللة: الكلبي فكسوتها امرأتي ،فقالأهدى له دحيه

                                         
 ٦١إبراهيم الجمل صــــــــــ،فقه المرأة المسلمة ) ١(

 .٣٠٠لسان العرب مادة بطر صــــــــ :  الطغيان بالنعمة ،انظر:البطر) ٢(

 ).١٧٣١(،ر ذيول النساء  باب ماجاء في ج-  -أبواب اللباس عن رسول اهللا ،أخرجه الترمذي) ٣(

لسان العرب مـادة قـبط   : ألنهم كانوا يصنعونها ،انظر،ثياب كتان بيض رقاق منسوب إلى القبط في مصر     ) ٤(
 .٣٥١٤صــــ

 .٣٢٨٧لسان العرب مادة غلل صـــــ: انظر،شعار يلبس تحت الثوب ويمس البدن ) ٥(



 

 )٣٧٩١(

 دليـل   –أي الغليظـة    –ووصف الراوي القبطية بالكثيفة     . )١ ()أن تصف حجم عظامها     
على أن الثوب كان مما يصف حجم الجسم وتقاطيعه ،وهذا يكون مع الثيـاب الغليظـة                

د كثياب الحريـر والـساتان وإن كانـت ال     التي من طبيعتها الليونة واالنثناء على الجس      
  . )٢(يظهر من خاللها شيء من بشرتها

  : أال يشف ما تحته برقته وشفافيته:ثالثًا
يجب أن يكون لباسها كثيفاً ال يشف بحيث يرى من خالله لون البـشرة مـن سـواد أو       

ها بياض ونحوهما ،ويدخل في ذلك الكثيف المثقّب الذي توجد به فتحات يظهر من خالل             
     .لون البشرة

صنفان من أهل النـار لـم أرهمـا    ((--قال رسول اهللا  : قال – –وعن أبي هريرة    
،قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريـات ممـيالت        

المائلة ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها وإن ريحهـا   )٣(مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت
هـذا الحـديث مـن      ( :قال النووي في شرح الحديث    . )٤())ذا وكذا   ليوجد من مسيرة ك   

معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان ،وقيل معناه تستر بعـض بـدنها    
وأما مائالت فقيل معناه عن طاعة اهللا وما يلزمهن حفظه ، ممـيالت             ...وتكشف بعضه 

  .      )٥()أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم
 تتجلـى  –-ا في زمان اإلمام النووي فماذا نقول في زماننا ومعجزة النبي      فإن كان هذ  

                                                                                           .!كالنور الـساطع الـذي ال يغيـب عـن البـصر وال ينكـره أحـد مـن البـشر؟                    
عب ألفاظها أن الساعة اقتربت ،وذلك عنـدما  ولهذا الحديث رواية أخرى يشعر من استو 

وهذا الحديث فيه من الترهيب والوعيـد       ))سيكون في آخر أمتي     :((--يستوعب قوله   
                                                     .ما يجعل المرأة المسلمة أبعد ما تكون عن هذا الوصف المذكور في الحديث

سيكون فـي آخـر     ((: يقول --سمعت رسول اهللا    :  قال – -فعن عبد اهللا بن عمرو    
أمتي رجال يركبون سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات            

                                         
 .٢٣٤ص،٢ج،تكثف المرأة ثيابها باب الترغيب في أن ،)١(كتاب الصالة ،أخرجه البيهقي ) ١(

 .١٣٣ ،١٣٢ص،لأللباني ،جلباب المرأة المسلمة : انظر) ٢(

 ٢١٩لسان العرب مادة بخت صـــــ: اإلبل الخرسانية تُنتج من بين عربية وفالج ،انظر:البخت) ٣(

 ).٢١٢٨(أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب اللباس والزينة ،باب النساء الكاسيات العاريات المائالت ) ٤(

 .١٤/٣٥٦،٣٥٧شرح صحيح مسلم للنووى ) ٥(



– 

  )٣٧٩٢(

عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات لو كان وراءكم            
                                                                             .)١())أمة من األمم خدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء األمم قبلكم 

                                : أالّ يشبه لباس الرجال:رابعا
النساء عن التشبه بالرجال وكذلك العكس ،ورد ذلك في أحاديـث           --نهى رسول اهللا    

 المتـشبهين مـن     --سول اهللا   لعن ر ((: قال – –عدة ،منها ماروي عن ابن عباس       
لعن رسـول   :((،وعنه أيضاً أنه قال   )٢())الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال       

.                                                          )٣())المخنثين من الرجال والمترجالت من النساء --اهللا 
المتشبهات بالرجال مـن النـساء زيـاً        (:يثوالمقصود بالمترجالت كما قال شارح الحد     

وهيئة ومشية ورفع صوت ونحو ذلك ،ال رأياً وعلماً ،فإن التشبه بهـم محمـود ،كمـا                 
                        .)٤()روي أن عائشة رضي اهللا عنها كانت رجلة الرأي ،أي رأيها كرأي الرجال 

 في أذهان بعض النساء وهـو       ويستحسن في هذا المقام أن نجيب عن سؤال يتردد كثيراً         
هل يعد لبس السراويل تشبهاً بالرجال ؟ للجواب عن هذا السؤال البـد أن نفـرق بـين            

إذا لِبس تحت الثياب أو الجلباب      : الحالة األولى :  حالتين ونذكر الحكم الخاص بكل حالة     
  .فحكمه الجواز، بل هو مرغوب فيه لما فيه من الستر

ا لبس على نحو ما يلبسه الرجال ،فهذا ال يجوز ألنه من التـشبه ،               إذ:     الحالة الثانية 
والحقيقة أن لـبس مثـل ذلـك        . )٥(عالوة على ما يكون فيه من ضيق ووصف للعورة        

                                           .يخرج المرأة من أنوثتها وطبيعتها وإن كانت تحسبه أناقة وجماالً
  :اً ملوناً يجذب األنظارأال يكون مشجر:خامسا

يشترط في لباس المرأة أالّ تكون ألوانه براقة تجذب األنظار وتبعث الفتنة ،فهذا اللبـاس          
وإن كان ساتراً لجميع الجسد فهو حرام ،ألن الغرض منه إثارة الفتنة في نفوس الرجال               

والحقيقة أن المرأة ال تُلزم بلون معين للباسها ،فلها أن تلبس اللون الذي يعجبها مـالم                 ،

                                         
ذكر األخبار عن وصف النساء الالتي يستحققن اللعن    ،كتاب الحظر واإلباحة    ،أخرجه ابن حبان في صحيحه      ) ١(

 ).٥٧٥٣(بأفعالهن 

 )٥٤٣٥(باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات  بالرجال ،كتاب اللباس ،أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(

باب ما جاء في المتشبهات بالرجال      ،--الترمذي في سننه أبواب االستئذان واألدب عن رسول اهللا          أخرجه  ) ٣(
 ).٣٤(من النساء 

 .٨/٧٠للمباركفوري ،تحفة األحوذي ) ٤(

 .٣/٣٤٣، عبد الكريم زيدان ، المفصل :انظر) ٥(



 

 )٣٧٩٣(

يكن جذّاباً ملفتاً مثيراً للفتنة ،وعلى الرغم من ذلك إال أن البعض يفـضل لونـاً معينـاً                  
                                                                                    .للباس المرأة ،وهذا التفضيل ال يلزم منه أن يدفع غيره لاللتزام به وال القول بوجوبه

أجمل مـا يليـق      (:فالبعض يميل إلى السواد وهذا ما اختاره الشيخ عيادة الكبيسي فقال          
بلباس المرأة الظاهر هو السواد ؛ألنه أستر لها وأبعد عن دوافع الشهوة ،وإنما لم يكـن                

وعلى الرغم من عدم قيام دليل صـريح        . )١()ام الدليل الصريح على ذلك      واجباً لعدم قي  
على أفضلية اللون األسود للباس المرأة الظاهر ،إال أنه يستأنس ببعض األحاديث منهـا              

يـدنين علـيهن مـن      {لما نزلت   (: أنها قالت  – رضي اهللا عنها     –ما روي عن أم سلمة      
، فـشبهت    )٢()لغربـان مـن األكـسية    خرج نساء األنصار كأن رؤوسهن ا}جالبيبهن 

  .األكسية التي على رؤوسهن بالغربان ووجه الشبه السواد
وهذا على ما فضلناه إال أنه ورد في السنة ما يدل على استحباب اللون األبيض وكـذلك        

 --أن رسـول اهللا     --األخضر وغيرهما، فمن ذلك ما روي عـن ابـن عبـاس             
  .  )٣()،فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم البسوا من ثيابكم البياض :(قال
    : أالّ يشبه لباس الكافرات والفاسقات:سادسا  

وردت آيات كثيرة وأحاديث عديدة تنهى عن التشبه بالكفار ،وتدل علـى أن هـذا مـن           
َألَـم   { :المحرمات التي ال يختلف في ثبوت حرمتها عقالء األمة ،ومن ذلك قوله تعالى            

ِللَِّذين آمنُوا َأن تَخْشَع قُلُوبهم ِلِذكِْر اِهللا وما نَزَل ِمن الْحقِّ ولَا يكُونُوا كَالَّـِذين ُأوتُـوا            يْأِن  
            فَاِسقُون مِمنْه كَِثيرو مهتْ قُلُوبفَقَس دالَْأم ِهملَيُل فَطَاَل عقَب ِمن مما ورد فـي     )٤(}الِْكتَاب ،

بمـا   )٥()نهى اهللا المؤمنين أن يتشبهوا بهم في األمور األصلية والفرعيـة     ( :تفسير اآلية 
                  .في ذلك اللباس

إن هـذه  (:فقال  رأى عليه ثوبين معصفرين-- أن رسول اهللا   – –وعن ابن عمرو    
فمن أعظم القواعد التي وضعتها الشريعة اإلسالمية والتـي         . )٦()ثياب الكفار فال تلبسها     

تند عليها هي مخالفة اليهود والنصارى وتحريم التشبه بهم في عبـاداتهم وعـاداتهم              تس
وأزيائهم الخاصة بهم، وعلى الرغم من ذلك إال أننا نجد الكثير من المـسلمين يخـالف                

                                         
 .٥٩لباس التقوى صــــ) ١(

 .١٧٣١ء في جر ذيول النساء رقمباب ماجا،كتاب اللباس ،أخرجه الترمذي في سننه) ٢(

 .٤٠٦١باب في البياض رقم ،كتاب اللباس ،أخرجه أبو داود ) ٣(

 .١٦ الحديد آية سورة) ٤(

 ٤/٣١٥تفسير القرآن العظيم البن كثير) ٥(

 .١٩٠ /٤كتاب اللباس ،أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٦(



– 

  )٣٧٩٤(

وكما . )١(هذه القاعدة حسب ما تملئ عليه هواه وما يوجهه إليه تيار العالم الغربي الكافر             
ت يحرم التشبه بالفاسقات أيضاً وإن كن مسلمات ،ومـا نالحظـه            يحرم التشبه بالكافرا  

اليوم وبوضوح هو ظاهرة اإلعجاب بالفنّانات والراقصات وعارضات أزياء ومقـدمات           
البرامج ،يصل هذا اإلعجاب إلى تقليدهن والتشبه بهن حتى في المشية والحديث عـالوة    

ها هوية  خاصة ترفعهـا عـن هـذه          عن اللباس ،فال يجوز التشبه بهن؛ ألن المسلمة ل        
                            .القاذورات كما رفعتها عن قاذورات الجاهلية في صدر الرسالة

  : أال يكون لباس شهرة:سابعا
 يكـون لبـاس   يشترط في لباس المرأة أن يكون مما تلبسه غيرها من النساء عـادة وال             

ألبـسه اهللا يـوم القيامـة ثـوب     رة من لبس ثوب شه:(أنه قال- شهرة ، فعن النبي 
  . )٢()مذلة

المراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه أللوان ثيابهم فيرفع الناس            (:قال الشوكاني 
والحديث يدل على تحـريم لـبس ثـوب         . إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر     

مـن يلـبس ثوبـاً      الشهرة وليس هذا الحديث مختصاً بنفيس الثياب بل قد يحصل ذلك ل           
، أي  )٣ ()يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا مـن لباسـه ويعتقـدوه             

                           .يعتقدون صالحه وتقواه لو ضيع ثيابه
  : أال يكون مبخّراً ومطيباً:ثامنًا

إن كانـت   ال يحل المرأة أن تُعطّر ثيابها فيجد أجنبي عنها شيئاً من ريحهـا ،حتـى و               
ملتزمة بجميع مواصفات اللباس الشرعي األخرى ،وقد عد الشرع من كان منهـا ذلـك            

أيما امرأة استعطرت ،فمرت على قوم ليجدوا ريحهـا        (:- –في حكم الزانية ،فقد قال      
  . )٤()فهي زانية 
  .   )٥()أيتكن خرجت إلى المسجد فال تقربن طيباً(:أنه قال- –وعنه أيضاً 

                                         
 .١٦١صــ ،لأللباني ،جلباب المرأة المسلمة ) ١(

  ).٣٦٠٦(،باب من لبس شهرة من الثياب ،كتاب اللباس ،ن ماجه في سننه أخرجه اب) ٢(

 .٢/١١٣،نيل األوطار ) ٣(

 .٢/٤٣٠،كتاب التفسير ،أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٤(

 .١٧٣١النهي للمرأة أن تشهد الصالة إذا أصابت من البخور رقم ،كتاب الزينة ،أخرجه النسائي في سننه ) ٥(



 

 )٣٧٩٥(

وسبب المنع منه واضح ،وهوما فيه من تحريـك داعيـة           (:- رحمه اهللا    -اني  قال األلب 
فإن كان هذا حراماً على مريدة المسجد  ،فماذا يكون الحكم على مريدة الـسوق     ..الشهوة

  .      )١()واألزقّة والشوارع 
  .بعض مظاهر الحجاب المعاصر: المطلب الثاني

ن ،وهذا في الحقيقة ال يسمى حجابا وإنمـا  تظهر مظاهر جديدة للحجاب في بالد المسلمي 
هو تالعب بالحجاب واتخاذه وسيلة تُبدي المرأة من خاللها مفاتنها ،وال أعتقد أن فاعلـة     
ذلك يغيب عن تفكيرها أن الحجاب فريضة وعبادة وليس موضة وعادة تتغيـر بتغيـر               

  :الزمن وتقدمه ،ومن أبرز هذه المظاهر ما يلي
ي اختيار الموديل الجديد والتصميم الحديث للعباءة ،وتنوع موديالت         التفنُن ف :أولًا

العباءات فبعضها مخروم األطراف وبعضها منقوش باأللوان الزاهية ،وبعـضها     
  .مصنوع من قماش يلتصق بالجسد ويلفت األنظار عند تبديلها خطواتها

ـ       :ثانيا ـ       قلب الموازين بظهور عباءات مخصرة تح عة دد تقـاطيع الجـسم واس
 والواجب تضييق األكمام حتى ال يبدو شيء من بدنها ،وخاصة إذا لـم              األكمام،

ترتد ثوباً تحتها يسترها ،وتوسيع العباءة حتى ال تبرز مفاتنها وتحـدد تقـاطيع              
 .)٢(جسدها

 تكبير مؤخرة الرأس وتعظيمها بلف عمامة ونحوها ووضعها تحت الخمار           :ثالثًا
ى يبدو رأسها كسنامة الجمل ،وهو المقـصود    والوشاح الذي تلفه على رأسها حت     

وكون هذا من عالمـات الـساعة   )) رؤوسهن كأسنمة البخت ((-- من قوله 
 . تظهر في زماننا –ومعجزة دالة على صدق نبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم 

تزيين حجابها بقالدة تلفت األنظار ينسجم لونها مع لون الـساعة وطـالء            :رابعا
 نظارة على عينيها حتى تبدو ملفتة للنظر ،والحق أن الحجـاب            األظافر ووضع 

  .شُرع حتى ال تتعلّق بها األنظار وال تتحرك ألجلها الشهوات
 لبس النقاب وإظهار العينين مع نتف الحاجبين وإظهار جزء من الخدين            :خامسا

،مع وضع مساحيق التجميل على جميع ذلك حتى يبدو شـكلها ملفتـاً ،مثيـراً               
 .اهلالنتب

                                         
 .١٣٩صـــ ،لمسلمة جلباب المرأة ا) ١(

 .١/٢٣٧المدخل البن الحاج المالكى ) ٢(



– 

  )٣٧٩٦(

 لبس حجاب متكامل الشروط والصفات ولكن مطيـب بطيـب يحـرك             :سادسا
  .الشهوات ويجذب النفوس

        فجميع هذه المظاهر وغيرها تُسيء للحجاب وللمحجبات ،فإن كانـت األخـت            
الفاضلة مصرة على عصيانها لربها فليتها ال تسن في الحجاب سنة سيئة يكـون عليهـا    

  .لت بها من بعدهاوزرها ووزر من عم
  . شبهات حول لباس المرأة المسلمة والرد عليها:المطلب الثالث

 تُثار العديد من الشبهات حول لباس المرأة المسلمة ،يحاول من خاللها أعداء اإلسـالم              
الطعن في التشريع اإلسالمي والتشكيك في تعاليمه ،وقد ينخدع البعض بهـذه الـشبهات      

كن لديه ردود قوية  تنبع من الحكمة مـن تـشريع اللبـاس              ويميل إلى تصديقها ما لم ت     
  :الشرعي للمرأة المسلمة ،وهذه الشبهات كثيرة نذكر منها ما يلي

  :الحجاب تزمت والدين يسر: الشبهة األولى
يدعي بعض دعاة التبرج والسفور بأن الحجاب تزمت  في الدين ،والدين يسر ال تزمت               

   .)١( مصلحة تقتضيها مشقّة  التزام الحجاب في عصرنافيه وال تشدد ،وإباحة السفور
 إن تعاليم الدين اإلسالمي وتكاليفه الشرعية جميعها يـسر ال عـسر             :أوالً:نجيب عليهم 

ومـا   { :وقـال تعـالى   .)٢(}يِريد اُهللا ِبكُم الْيسر ولَا يِريد ِبكُم الْعسر          { :فيها،  قال تعالى   
،فهـذه  )٤(}لَا تُكَلَّفُ نَفْس ِإلَّا وسـعها    { : وقال تعالى   )٣(} الديِن ِمن حرٍج     جعَل علَيكُم ِفي  

                                                                            .اآليات صريحة في التزم مبدأ التخفيف والتيسير على الناس في أحكام الشرع
إن هذا الدين يسر ،ولن يشاد (:قال--  عنه أن رسول اهللا وعن أبي هريرة رضي اهللا

 --،وعن أبي موسـى األشـعري       )٥()الدين أحد إال غلبه ،فسددوا وقاربوا وابشروا        
بـشروا  : ( إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قـال          -  -كان رسول اهللا    :قال

إعنات المكلّفين أو تكليفهم بمـا      فالشارع اليقصد أبداً     )٦()والتنفروا ،ويسروا والتعسروا    
.                                     ال تطيقه أنفسهم ،فكّل ما ثبت أنه تكليف من اهللا للعباد فهو داخٌل في مقدورهم وطاقتهم               

                     -:ثم البد من معرفة أن للمصلحة الشرعية ضـوابط يجـب مراعاتهـا وهـي              :  ثانياً
                                         

 .المرجع السابق) ١(

 ١٨٥:البقرة) ٢(

 ٧٨ الحج سورة) ٣(

 ٢٣٣ البقرة سورة) ٤(

 ).٣٩(الدين يسر رقم :باب،أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اإليمان ) ٥(

  ).١٧٣٢(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد ) ٦(



 

 )٣٧٩٧(

المصلحة مندرجة في مقاصد الشرع ،وهي حفظ الدين والنفس والعقـل   أن تكون هذه  -أ
والنسل والمال فكل ما يحفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة ،وكّل ما يفـوت هـذه                
األصول أو بعضها فهو مفسدة ،والشك أن الحجاب مما يحفظ هذه الكليات وأن التبـرج               

                      .والسفور يؤدي بها إلى الفساد
 أن ال تعارض هذه المصلحة النقل الصحيح ، فال تعـارض القـرآن الكـريم ؛ألن             -ب

معرفة المقاصد الشرعية إنما تم استناداً إلى األحكـام الـشرعية المنبثقـة مـن أدلتهـا       
التفصيلية ،واألدلة كلّها راجعة إلى الكتاب ،فلو عارضت المصلحة كتاب اهللا السـتلزم              

،وهو باطل ،وكذلك بالنـسبة للـسنة ،فـإن المـصلحة           ذلك أن يعارض المدلول دليله      
وال يخفـى مناقـضة هـذه المـصلحة         .المزعومة إذا عارضتها اعتُبرت رأياً مـذموماً      

                                                .المزعومة لنصوص الكتاب والسنة
  . أن ال تعارض هذه المصلحة القياس الصحيح-ج
                                    .صلحة مصلحة أهم منها أو مساوية لها أن ال تفوتّ هذِه الم-د

معناها أن المشقة التي قد يجدها المكلف في تنفيـذ          )المشقة تجلب التيسير    :(قاعدة:  ثالثًا
 لكن ينبغي أن ال تفهم هـذه        .الحكم الشرعي سبب شرعي صحيح للتخفيف فيه بوجه ما        

ضوابط السابقة للمصلحة فالبد للتخفيـف أن ال يكـون          القاعدة على وجه يتناقض مع ال     
.                                                                                                 مخالفاً لكتاٍب وال سنٍة وال قياٍس صحيح وال مصلحة راجحة

عقود والمعامالت وهـذا    ومن المصالح ما نص على حكمه الكتاب والسنة كالعبادات وال         
القسم لم يقتصر نص الشارع فيه على العزائم فقط ،بل ما من حكم من أحكام العبـادات                 
والمعامالت إالّ وقد شرع إلى جانبه سبل التيسير فيه ؛فالصالة مثالً شـرعت أركانهـا               
وأحكامها األساسية ،وشرع إلى جانبها أحكام ميسرة ألدائها عند لحوق المشقة كـالجمع             

القصر والصالة من جلوس ،والصوم أيضاً شرع إلى جانب أحكامه األساسية رخـصة     و
العفو عما يشقّ االحتراز منه ،وأوجب اهللا سبحانه وتعالى الحجاب على المرأة ،ثم نهى              
 عن النظر إلى األجنبية ،ورخّص في كشف الوجه  والنظر إليه عند الخطبة والعـالج ،            

                                              .والتقاضي واإلشهاد
إذاً فليس في التيسير الذي شرعه اهللا سبحانه وتعالى في مقابلة عزائم أحكامه مـا يخـل    
بالوفاق مع ضوابط المصلحة ،ومعلوم أنه ال يجوز االستزادة في التخفيف على ما ورد              

ـ         :به النص ،كأن يقال    ل بـه ،أو    إن مشقة الحرب بالنسبة للجنود تقتضي جـواز التعام
إن مشقة التزام الحجاب في بعض المجتمعات تقتضي أن يبـاح للمـرأة التبـرج               :يقال

  .                                                            بدعوى عموم البلوى به



– 

  )٣٧٩٨(

  : الحجاب من عادات الجاهلية فهو تخلف ورجعية:الشبهة الثانية
ب في الجاهلية ألن العرب طبعوا علـى حمايـة       إن الحجاب كان من عادات العر      :قالوا

الشرف ووأدوا البنات خوفاً من العار ،فألزموا النساء بالحجاب تعصباً لعاداتهم القبليـة             
التي جاء اإلسالم بذمها وإبطالها ،حتى إنه أبطل الحجاب،فااللتزام بالحجـاب رجعيـة             

  .وتخلف عن ركب الحضارة والتقدم
لحجاب الذي فرضه اإلسالم على المرأة لم يعرفه العرب قبـل           إن ا : أوالً: نُجيب عليهم 

اإلسالم ، بل لقد ذم اهللا تعالى تبرج نساء الجاهلية ،فوجه نساء المـسلمين إلـى عـدم                  
وقَرن ِفي بيـوِتكُن ولَـا تَبـرجن    {التبرج حتى ال يتشبهن بنساء الجاهلية ،فقال جّل شأنه      

كما أن األحاديث الحافلة بذم تغييـر خلـق اهللا أوضـحت أن         .)١(}لُْأولَى  تَبرج الْجاِهِليِة ا  
والتنمص كان شائعاً في نساء اليهود قبل اإلسالم ،ومن المعروف أنّه ممـا        وصل الشعر 

                                                          .تستخدمه المتبرجات 
ذميمة للعرب ،ولكن باإلضافة إلى ذلك كانت لهـم  صحيح أن اإلسالم أتى فأبطل عادات   

                           .عادات جميلة أقرها اإلسالم فلم يبطلها ،كإكرام الضيف والجود والشجاعة وغير ذلك
وكان من ضمن عاداتهم الذميمة خروج النساء متبرجات  كاشفات الوجـوه واألعنـاق                     

حجاب على المرأة بعد اإلسالم ليرتقي بها ويصون كرامتها         باديات الزينة ،ففرض اهللا ال    
  .  ،ويمنع عنها أذى الفساق والمغرضين

 إذا كانت النساء المسلمات راضيات بلباسهن الذي ال يجعلهن في زمرة الرجعيات             :ثانيا
ومن العجـب أن    !والمتخلفات فما الذي يضير التقدميين في قضية فردية شخصية كهذه؟         

دعوة إلى الحرية الشخصية وتقديسها ،فال يجوز أن يمسها أحد ،ثـم هـم              تسمع منهم ال  
  . يتدخّلون في حرية غيرهم في ارتداء ما شاؤوا من الثياب

واألخالق في هذا األمر خدعة مكشوفة ،ال تنطلي إال على متخلفّ عن مـستوى الفكـر      
ــسان ؟  ــين بلبــاس اإلن ــدم والحــضارة متعلق ــى كــان التق                                          .!والنظــر ،ومنــذ مت

إليها اإلنـسان بعقلـه وإعمـال       إن الحضارة والتقدم والتطور كان نتيجة أبحاث توصل         
  .                                                                   ولم تكن بثوبه ومظهره ،فكره

                                         
 .٣٣ ةاألحزاب آي سورة ) ١(



 

 )٣٧٩٩(

                                            : الحجاب وسيلة إلخفاء الشخصية:الشبهة الثالثة
يقولون أن الحجاب يسهل عملية إخفاء الشخصية ،فقـد يتـستّر وراءه بعـض النـساء              

   .)١(اللواتي يقترفن الفواحش
يشرع للمرأة في اإلسالم أن تستر وجهها ألن ذلك أزكـى وأطهـر             : أولًا:نجيب عليهم   

 من سلوك المرأة التي تبالغ في ستر نفـسها  لقلوب المؤمنين والمؤمنات ،وكل عاقل يفهم    
 أن هـذا دليـل االسـتعفاف    – فضالً عن سائر بدنها –حتى أنها ال تبدي وجهاً وال كفاً  

والصيانة ،وكل عاقل يعلم أيضاً أن تبرج المرأة وإظهارها زينتها يشعر بقلـة حيائهـا               
ة مسلكها الوخيم حيث    وهوانها على نفسها ،ومن ثم فهي األولى أن يساء بها الظن بقرين           

تعرض زينتها كالسلعة ،فتجر على نفسها وصمة خبث النيـة وفـساد الطويـة وطمـع       
       .)٢(الذئاب البشرية

من المتواتر لدى الكافة أن المسلمة التي تتحجب في هذا الزمان تذوق الويالت من               :ثانياً
صبر على هذا كلـه     الحمالت اإلعالمية والسفاهات من المنافقين في كل مكان ،ثم هي ت          

ابتغاء وجه اهللا تعالى ،وال يفعل هذا إال مؤمنة صادقة ،رباهـا القـرآن والـسنة ،فـإذا         
حاولت مستهترة أن تتجلبب بجلباب الحياء وتواري عن األعين بارتداء شعار العفـاف              
ورمز الصيانة وتستر عن الناس آفاتها وفجورها بمظهر الحصان الـرزان فمـا ذنـب               

                                                                  إن .!الحجـــاب إذاّ ؟
االستثناء يؤيد القاعدة وال ينقضها كما هو معلوم لكّل ذي عقـل ،مـع أن نفـس هـذه                   
المجتمعات التي يروج فيها هذه األراجيف قد بلغت من االنحدار والتردي فـي مهـاوي         

سقات عن التستّر، وال يحوجهن إلـى التـواري         التبرج والفسوق والعصيان ما يغني الفا     
 وإذا كان بعض المنافقين يتشدقون بأن في هذا خطراً علـى مـا يـسمونه                 .عن األعين 

األمن فليبينوا كيف يهتز األمن ويختّل بسبب المتحجبات المتسترات ،مع أنه لم يتزلـزل            
  !! مرةً واحدة بسبب المتبرجات والسافرات 

الً انتحل شخصية قائد عسكري كبير ،وارتدى بزتـه ،وتحايـل بـذلك             لو أن رج  : ثالثًا
وهل يـصلح سـلوكه مبـرراً       !واستغل هذا الثوب فيما ال يباح له كيف تكون عقوبته ؟          

 وما يقال   .!للمطالبة بإلغاء الزي المميز للعسكريين مثالً خشية أن يسيء أحد استعماله ؟           
ي الرياضة ،فإذا وجد في المجتمع الجندي       عن البزة العسكرية يقال عن لباس الفتوة ،وز       

                                         
 .٤١٢ /٣محمد إسماعيل المقدم . عودة الحجاب د) ١(

 .٣/٤١٢عودة الحجاب ) ٢(



– 

  )٣٨٠٠(

أن على األمـة أن  :الذي يخون والفتى الذي يسيء والرياضي الذي يذنب هل يقول عاقل      
! ؟ياضة لخيانات ظهرت وإساءات تكررت    الفتوة وزي الر  تحارب شعار العسكر ولباس     

! المعـادي ؟  أعداء اإلسالم من الحجاب هذا الموقـف         ال ،فلماذا يقف  : فإذا كان الجواب  
 .)١(!ولماذا يثيرون حوله الشائعات الباطلة المغرضة؟

إن اإلسالم كما يأمر المرأة بالحجاب يأمرها أن تكون ذات خلق ودين ،إنه يربـي              :رابعا
بـاس التَّقْـوى ذَِلـك    وِل { -:من تحت الحجاب قبل أن يسدل عليها الجلباب ويقول لهـا      

روالكمال قبل أن تصل إلى قمة الـستر واالحتجـاب           حتى تصل إلى قمة الطهر       )٢(}خَي
،فإذا اقتصرت امرأة على أحدهما دون اآلخر تكون كمن يمشي على رجـل واحـدة أو               

 أن تـصدر قـوانين      – إذا وجدن    –إن التصدي لهؤالء المستهترات     . يطير بجناح واحد  
جـرائم  صارمة بتشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه استغالل الحجاب لتـسهيل ال            

وإشباع األهواء ،فمثل هذا التشديد جائز شرعاً في شريعة اهللا الغراء التي حرصت على              
صيانة النفس ووقاية العرض ،وجعلتهما فوق كل اعتبـار ،وإذا كـان التخـوف مـن                
استغالل الحجاب مخطرة محتملة إال أن المخطرة في التبرج والسفور بنـشر الفاحـشة              

  .                                                  )٣(ل عاقلوفتح ذرائعها مقطوع بها لدي ك
  : عفة المرأة في ذاتها ال في حجابها: الشبهة الرابعة

يقولون أن عفة المرأة حقيقة كامنة في ذاتها ،وليست غطاء يلقى ويسدل علـى جـسمها         
تـاة  ،وكم من فتاة محتجبة عن الرجال في ظاهرها وهي فاجرة في سلوكها، وكم مـن ف          

.                                                                                    حاسرة الرأس كاشفة المفاتن ال يعرف السوء سبيالً إلـى نفـسها وال إلـى سـلوكها                
هذا صحيح ، فما كان للثياب أن تنسج لصاحبها عفّة مفقـودة ،وال أن تمنحـه               : الجواب

  ولكن من هذا الذي زعـم  . فاجرة سترت فجورها بمظهر سترها     استقامة معدومة ،ورب 
! أن اهللا إنما شرع الحجاب لجسم المرأة ليخلق الطهارة في نفسها أو العفة في أخالقهـا؟            

ومن هذا الذي زعم أن الحجاب إنما شرعه اهللا ليكون إعالناً بأن كل من لم تلتزمه فهي                 
ن اهللا عز وجل فرض الحجـاب علـى         إ!  فاجرة تنحط في وادي الغواية مع الرجال ؟       

المرأة محافظة على عفة الرجال الذين قد تقع أبصارهم عليها ،وليس حفاظاً على عفتها              
ولئن كانت تشترك معهم هي األخرى في هذه الفائـدة فـي            .من األعين التي تراها فقط    

                                         
 .٣/٤١٤انظر عودة الحجاب ،٤٤لعبد اهللا ناصع علوان صــــــ ،إلى كل أب غيور يؤمن باهللا ) ١(

 ٢٦ اَألعراف سورة) ٢(

 .٩٧ محمد سعيد البوطي صــ-د،إلى كل فتاة تؤمن باهللا ) ٣(



 

 )٣٨٠١(

كثير من األحيان إال أن فائدتهم من ذلك أعظم وأخطر ،وإال فهل يقـول عاقـل تحـت                  
لطان هذه الحجة المقلوبة ،إن للفتاة أن تبرز عارية أمام الرجال كلهم مادامت ليـست               س

  !.في شك من قوة أخالقها وصدق استقامتها ؟
إن بالء الرجال بما تقع عليه أبصارهم من مغريات النساء وفتنتهن هو المـشكلة التـي                

جـه ،وبـالء    أحوجت المجتمع إلى حّل ،فكان في شرع اهللا ما تكفل به على أفـضل و              
الرجال إذا لم يجد في سبيله هذا الحّل اإللهي ما من ريب سيتجاوز بالسوء إلى النـساء                 
أيضاً ،وال يغني عن األمر شيئاً أن تعتصم المرأة المتبرجة عندئٍذ باستقامٍة في سـلوكها               
أوعفة في نفسها ،فإن في ضرام ذلك البالء الهائج في نفوس الرجال ما قد يتغلّب علـى                 

   )١(.تقامة أو عفة تتمتّع بها المرأة إذ  تعرض من فنون إثارتها وفتنتها أمامهمكل اس
   : دعوى أن الحجاب من وضع اإلسالم:الشبهة الخامسة

زعم آخرون أن حجاب النساء نظام وضعه اإلسالم فلم يكن له وجـود فـي الجزيـرة                 
  . )٢(العربية وال في غيرها قبل الدعوة المحمدية

ن من يقرأ كتب العهد القديم وكتب األناجيل يعلم بغير عناء كبيـر فـي                إ : أولًا :الجواب
،   وظـل     --البحث أن حجاب المرأة كان معروفاً بين العبرانيين من عهد إبـراهيم             

معروفاً بينهم في أيام أنبيائهم جميعاً ،إلى ما بعد ظهور المسيحية ،وتكـررت اإلشـارة               
 ففـي اإلصـحاح     .قديم وكتب العهد الجديـد    إلى البرقع في غير كتاب من كتب العهد ال        

أنها رفعت عينيها فرأت إسحاق ،فنزلـت       )رفقة  (الرابع والعشرين من سفر التكوين عن       
 وفي النـشيد الخـامس مـن    .هو سيدي ،فأخذت البرقع وتغطت:عن الجمل وقالت للعبد 

مـاذا  أخبرني يامن تحبه نفسي ،أين ترعى عند الظهيـرة ؟ول  :أناشيد سليمان تقول للمرأة   
  .                           أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك ؟
إن اهللا سيعاقب بنـات صـهيون علـى تبـرجهن     :وفي اإلصحاح الثالث من سفر أشعيا  

والمباهاة برنين خالخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخالخيل والضفائر واألهلـة والحلـق             
 والثالثـين مـن سـفر التكـوين          وفي اإلصحاح الثامن   .واألساور والبراقع والعصائب  

أن تامار مضت وقعدت في بيت أبيها ،ولما طال الزمان خلعـت ثيـاب ترملهـا                :أيضاً
إن النقـاب   (: ويقول بولس الرسول في رسالته كورنثوس األولى       .وتغطت ببرقع وتلففت  

                                         
 .٩٩-٩٧ؤمن باهللا صــــــإلى كل فتاة ت) ١(

 .١٢٤صالح البليهي صـــ:للشيخ،يا فتاة اإلسالم اقرئي حتى ال تُخدعي ) ٢(



– 

  )٣٨٠٢(

شرف للمرأة ،وكانت المرأة عندهم تضع البرقع على وجههـا حـين تلتقـي بالغربـاء               
  .  )١(نزوي في الدار بلباس الحداد،وتخلعه حين ت

فالكتب الدينية التي يقرؤها غير المسلمين قد ذكرت عن البراقع والعصائب مالم يـذكره              
                                                                      .القرآن الكريم

ـ           : ثانيا ور بالزينـة فـي     وكان الرومان يسنون القوانين التي تحرم علـى المـرأة الظه
يحرم عليهـا   )قانون أوبيا   ( الطرقات قبل الميالد بمائتي سنة ،ومنها قانون عرف باسم          

  .                                                   )٢(المغاالة بالزينة حتى في البيوت
ورة كوفرة    وأما في الجاهلية فنجد أن األخبار الواردة في تستّر المرأة العربية موف             :ثالثًا

أخبار سفورها ،وانتهاك سترها كان سبباً في اليوم الثاني من أيام حروب الفجـار األول               
؛إذ إن شباباً من قريش وبني كنانة رأوا امرأة جميلة وسيمة من بني عامر فـي سـوق                  

وفـي  .عكاظ ،وسألوها أن تسفر عن وجهها فأبت ،فأمتهنها أحدهم فاسـتغاثت بقومهـا            
 كثيرة تشير إلى حجاب المرأة العربية، يقول الربيـع بـن زيـاد              الشعر الجاهلي أشعار  

   -:العبسي بعد مقتل مالك بن زهير
    من كان مسروراً بمقتل مالك       فليأت نسوتنا بوجه نهار 

  ه        يلطمن أوجههن باألسحار ـيجد النساء حواسر يندبن
  .ظارقد كن يخبأن الوجوه تستراً         فاليوم حين برزن للن

فالحالة العامة لديهم أن النساء كن محجبات إال في مثل هذه الحالة حيث فقدن صـوابهن         
                                                                                    .فكشفن الوجوه يلطمنها ،ألن الفجيعة قد تنحرف بالمرأة عما اعتادت من تستر وقنـاع             

.                   )٣(معي أن المرأة كانت تلقـي خمارهـا لحـسنها وهـي علـى عفـة               وقد ذكر األص  
                    -:وكانت أغطية رؤوس النساء فـي الجاهليـة متنوعـة ولهـا أسـماء شـتى منهـا                 

 وهو ما تغطي به المرأة رأسها ،يوضع على الرأس ،ويلفّ على جـزء مـن                -:الخمار
 واهللا ال أمنحهـا     :ث عـن أختـه الخنـساء      وقد ورد في شـعر صـخر يتحـد        .الوجه

   .وجعلت من شعر صدارها....ولو هلكت مزقت خمارها....شرارها

                                         
 االصحاح الثامن والثالثون ، سفر التكوين ، الكتاب المقدس العهد القديم) ١(

 .١٢٦يافتاة اإلسالم صــــــ) ٢(

 .١٧٠ /١٦٩ـــمحمد الناصر وخولة درويش صـ،المرأة بين الجاهلية واإلسالم ) ٣(



 

 )٣٨٠٣(

 ولم يكن الخمار مقصوراً على العرب، وإنما كان شائعاً لدى األمم القديمة فـي بابـل                
  . )١(وأشور وفارس والروم والهند

الذي يبـدو منـه محجـر       النقاب عند العرب هو     (:- رحمه اهللا    - قال أبو عبيد   : النقاب
العين ،ومعناه أن إبداءهن المحاجر محدث ،إنما كان النقاب الصقاً بالعين وكانت تبـدو              

  .   )٢ ()إحدى العينين واألخرى مستورة 
 وهو النقاب على مارن األنف ال تظهر منه إال العينـان ،وهـو البرقـع                : الوصواص

  .بست وصواصاً يا ليتها قد ل-:الصغير ،ويسمى الخنق ،قال الشاعر
                : فيه خرقان للعين ،وهو لنساء العرب ،قال الشاعر:البرقع
  .        )٣(رابني منها الغداة سفورها....  وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد      

   : الحجاب يعطل نصف المجتمع:الشبهة السادسة
 يأمرهـا أن تبقـى فـي        يقولون أن حجاب المرأة يعطل نصف المجتمع، إذ إن اإلسالم         

  .)٤(بيتها
 :الجواب

وقَرن ِفـي بيـوِتكُن ولَـا       { { : األصل في المرأة أن تبقى في بيتها ،قال اهللا تعالى          :أولًا
،وال يعني هذا األمر إهانة المرأة وتعطيل طاقاتها ،بل          )٥(}تَبرجن تَبرج الْجاِهِليِة الُْأولَى     

  .   )٦(اتهاهو التوظيف األمثل لطاق
وليس في حجاب المرأة ما يمنعها من القيام بما يتعلق بها مـن الواجبـات ،ومـا                 : ثانيا

ىيسمح لها به من األعمال ، وال يحول بينها وبين اكتساب المعارف والعلوم ،بل إنهـا                
تستطيع أن تقوم بكل ذلك مع المحافظة على حجابها وتجنبها االختالط المشين ،وكثيـر              

الجامعات الالتي ارتدين الثوب الساتر وابتعدن عن مخالطـة الطـالب قـد         من طالبات   
أحرزن قصب السبق في مضمار االمتحان ،وكن في موضع تقدير واحترام  من جميـع       

  .                                                    )٧(العاملين والطالب
                                         

 .١٧١صــــــــ،المرأة بين الجاهلية واإلسالم ) ١(

 ).٤٤١ ،٢/٤٤٠(غريب الحديث ) ٢(

 ).١٧٢، ١٧١(المرأة بين الجاهلية واإلسالم :انظر) ٣(

 ٣٤أختي غير المحجبة صـــ) ٤(

 .٣٣سورة األحزاب آية ) ٥(

 ).٦٤(أختي غير المحجبة ) ٦(

 .٣٩،٤٠دعي صـــيافتاة اإلسالم اقرئي حتى ال تُخ) ٧(



– 

  )٣٨٠٤(

 وتركها األعمال التي ال يمكـن أن    إن خروج المرأة ومزاحمتها الرجل في أعماله     :ثالثًا
يقوم بها غيرها هو الذي يعطل نصف المجتمع ،بل هو السبب في انهيـار المجتمعـات              
وفشو الفساد وانتشار الجرائم وانفكاك األسر ، ألن مهمـة رعايـة الـنشء وتـربيتهم                

  .والعناية بهم وهي من أشرف المهام وأعظمها وأخطرها ،أضحت بال عائل وال رقيب



 

 )٣٨٠٥(

 اتمةالخ
 :الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد  

انطالقاً مما سبق بيانه من خالل هذه الدراسة، وإن لم يكن باستطاعتنا التوسع في بعض               
المسائل نظراً للحيز المحدد الذي يجب أن يتقيد به الباحث في هذا العدد، خلـصنا إلـى          

تكرار جميعها، وإنما الغاية هي أن نركز على أبـرز مـا    عدة نتائج وال نود العودة إلى       
  .توصلنا إليه

  :لقد ظهر لي من خالل البحث والدراسة في الموضوع عدة نتائج أهمها ما يأتي
            وضحت الدراسة أن اللباس من أصل الفطرة اإلنسانية التي هـي أول أصـول

 .ألرضاإلسالم ،وهو مما كرم اهللا به النوع اإلنساني منذ ظهوره على ا
   الحجاب أمر واجب على كل مؤمنة باهللا واليوم اآلخـر ذلـك     بينت الدراسة أن

، وفي أقـوال أمهـات      ألنه أمر ثابت في كتاب اهللا تعالى ،وفي سنة رسوله           
  المؤمنين وأفعالهن وأقوال الصحابة والتابعين وأفعال نسائهم ،

 ا واجبا ، ولبا         الدراسة أن  وضحتا محرما ، ولباسسـأ مكروهـاً ،      هناك لباس
  .ولباسا مستحبا، ولباسا مباحا

 هو الذي يـستر    عند األحناف    الدراسة أن اللباس الواجب لصحة الصالة        بينت
 .جميع بدن المرأة ،فلو انكشفت قليالً فصالتها صحيحة

     المالكية قسموا العورة إلى قـسمين مغلظـة ومخففـة ، وإذا            بينت الدراسة أن
لمغلظة عليها إعادة الـصالة ، وعنـد الـشافعية،          انكشف من المرأة شيًئا من ا     

اللباس الواجب لصحة الـصالة عنـدهم هـو الـذي يـستر جميـع العـورة            
المرأة كلها عورة في الصالة حتى ظفرها وشـعرها إال          ،وعند الحنابلة   الكبرى

 .عورة خارجها وجهها وإن كان
    مع المرأة هي    المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عورة المرأة      وذهب األحناف 

ما بين السرة والركبة ،فال يجوز لها كشفها أمام النساء كما ال يجوز إلحـداهن              
 .أن تنظر إليها إال للضرورة

      هو الوجه  أمام كحارمها و  كشفه  للمرأة   رجحت الدراسة قول المالكية فيما يجوز
وهي العنق والرأس والذراع وظهر القدم فقط دون الصدر          واليدان واألطراف، 

 ظهر والثدي والساق بشرط أال يخشى عند نظره إلى هذه األطـراف لـذة،             وال
 والقدمين ونحو ذلك ،وليس له النظر إلى مـا يـستر         .فيحرم ذلك لكونها عورة   

  .غالباً كالصدر والظهر ونحوهما



– 

  )٣٨٠٦(

            استيعاب جميع  وضحت الدراسة أن اللباس الشرعى للمرأة له عدة شروط منها
 أال   ،و  أالّ يصف العـورة بـضيقه      ، و  والكفان البدن إال ما استثنى، أي الوجه     
 أال  ، و أالّ يشبه لباس الكـافرات والفاسـقات       ، و  يشف ما تحته برقته وشفافيته    

 .يكون مبخّراً ومطيباً
        أكدت الدراسة أن كل شبهة ُألصقت بالحجاب لها عند العلماء ردود شافية ،فلـم

حرية المرأة المسلمة ، على     يكن الحجاب يوما تخلفاً أو رجعية أو قهرا وقمعا ل         
العكس تماً فالحجاب طهر وعفة وأمان للمرأة وحفظًـا لهـا مـن الفاسـدين ،             

  .وصونا لألمة كلها ، ألنه تشريع من رب العالمين
               التزام المرأة باللباس الشرعي ال يمنع من علم وال يعوق عن عمل ،فقد أبدعت

لم والجهاد والـدعوة بـالء      المرأة المتحجبة في مختلف الميادين وأبلت في الع       
    .حسناً تشهد به صفحات التاريخ قديماً وحديثاً

              التزام المرأة باللباس الشرعي يكفل سعادتها في الدارين ويجعلها داعيـة إلـى
                                                .الحق وإن لم تتكلم

دائم المنتـشر ،والحمـد هللا رب   واهللا الكريم أسأله أن يجعل النفع به من العام ال         
العالمين ، وصلواته وسالمه األكمالن على سيدنا محمد وعلى آلـه وأصـحابه        

 .إلى يوم الدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٣٨٠٧(

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم:أوالً

  مكتبة المعارفأحكام الجنائز وبدعها ، للعالمة الشيخ محمد ناصر الدين األلباني ،. 
 م١٤١٧عمرو عبد المنعم سليم ، مكتبة السوادي للتوزيع  لنساء أحكام العورات لل. 
 م ١٩٦٧الطبعة السادسة عباس كراره :أركان اإلسالم على المذاهب األربعة ،وضع 
         إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر الشهير بـابن

  دار المعرفة –مد حامد الفقي مح/  تحقيق وتصحيح –هـ ٧٥١قيم الجوزية المتوفي 
        لشيخ اإلسالم أحمد بـن عبـد        –اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 

   .دار عالم الكتب  ،  ناصر عبد الكريم العقل:وتحقيق. الحليم بن تيمية
      إحيـاء                       طبعـة دار   –ي شجاع وبهامشه تقريـر البـاجوري        أباإلقناع في حل ألفاظ

  .الكتب العربية
      دار الشريف للنشر والتوزيع     ،  عبد اهللا ناصح علوان   ،  إلى كل أب غيور يؤمن باهللا– 

 .م١٩٩٤ -ه ١٤١٤،الرياض
         من سلسلة   – محمد سعيد رمضان البوطي      - د –إلى كل فتاة تؤمن باهللا واليوم اآلخر 

  .يع دار اإلعتصام توز– إصدار اتحاد طالب الجمهورية –صوت الحق 
 بكـر،   أبـو  المنـذر  بن إبراهيم بن واالختالف، لمحمد  واإلجماع السنن في األوسط

 - ١٤٠٥ ،   الرياض –دار طيبة   حماد ،    أبو حنيف محمد بن أحمد بن تحقيق صغير 
١٩٨٥  

       عالء الدين أبي بكر بن سـعود       /  تأليف العالمة    –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
 –مطبعة الجمالية بمـصر     –هـ  ٥٨٧ الملقب بملك العلماء المتوفي      الكاساني الحنفي 
  .م١٩١٠الطبعة األولى 

           تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،أبو العلي محمدبن عبدالرحمن بن عبد الـرحيم
م،تحقيـق  ١٩٦٧هــ ،  ١٣٨٧المباركفوري ،مطبعة الفجالـة الجديـدة ،القـاهرة ،        

   .عبدالرحمن محمد عثمان
    الطبعة الـسادسة والـسابعة سـنة        – عبداهللا علوان    - د –في اإلسالم   تربية األوالد 

 . دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع– م١٩٨٣
           تفسير البحر المحيط لإلمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلـسي المتـوفي 

هـ، وبهامشه تفسير النهر الماد من البحر ألبي حيان ، وكتاب الدر اللقيط مـن          ٧٥٤
 .م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣ - لبنان - بيروت – دار الكتب العلمية –حر المحيط الب



– 

  )٣٨٠٨(

 الدمـشقي  القرشي كثير بن عمر حفص ألبي) كثير ابن تفسير (العظيم القرآن تفسير 
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤- األولى الطبعة –  المكتبة القيمة هـ٧٧٤ المتوفي

          الحافظ أبي عمر يوسـف     اإلمام  / التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد تأليف
 مؤسـسة  –هــ  ٤٦٥بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المتـوفي         

  قرطبة
    الطبعـة  بن إسماعيل البخاري ،دار التقوى للتراث ،       الجامع الصحيح أبوعبداهللا محمد

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١محمد عبد القادر   : تحقيقاألولى ،
      ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبـي         ) القرطبيتفسير  (الجامع ألحكام القرآن الكريم

  . القاهرة– دار الريان للتراث –هـ ٦٧١بكر بن فرج القرطبي المتوفي 
             جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ،محمد ناصر الدين األلباني ،مكتبة المعارف

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣،١،الرياض ،ط
 البـن  ) األبـصار  تنـوير  شرح مختارال الدر على المختار رد ( عابدين ابن حاشية  

 الطبعـة  – لبنان – بيروت – العربي التراث إحياء دار – هـ١٢٥٢ المتوفي عابدين
 .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧ – الثانية

                  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالمة شمس الدين الشيخ محمـد بـن عرفـة
  .ر دار الفك–هـ على الشرح الكبير للدردير١٢٣٠الدسوقي المتوفي 

             حاشية الشيخ حجازي العدوي على شرح مجموع اإلمام األمير في فقه مذهب مالك. 
 .هـ ١٤٢٦ األولى،: مالك الطبعة اإلمام مكتبة - تاشفين بن يوسف دار: الناشر

   الطبعة األولـى الحسن الماوردي ،دار الكتب العلمية ، الحاوي في الفقه الشافعي ،أبو ،
   .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

    المكتـب   – للشيخ ناصر الدين األلبـاني       –المسلمة في الكتاب والسنة     حجاب المرأة 
  .اإلسالمي

    اإلمارات /تأليف عمرو عبد المنعم سليم ،مكتبة الصحابة        .الدروس المهمة لنساء األمة
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،٢مكتبة التابعين القاهرة ،عين شمس ط/الشارقة 

        منـشورات   – محمد علي الصابوني     /روائع البيان تفسير آيات األحكام من القرآن د 
  .          .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧ – الطبعة الثانية – سوريا – دمشق –مكتبة الغزالي 

 شـهاب  الفـضل  أبي للعالمة المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح 
 العربي التراث إحياء دار - هـ١٢٧٠ المتوفي البغدادي اآللوسي محمود السيد الدين

  .لبنان – روتبي –



 

 )٣٨٠٩(

 المعـروف  الحنفـي  الحـسن  أبي اإلمام بشرح - هـ٣٢٧ المتوفي ماجة ابن سنن 
 . لبنان– بيروت –دار المعرفة طبعة  - هـ١١٣٨ المتوفي بالسندي

      الحافظ المصنف أبي داود سليمان بـن األشـعث السجـستاني     /سنن أبي داود لإلمام
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، الفكر دار –-هـ ٢٧٥األزدي المتوفي 

    طبعة دار الفكر وطبعة مجلس دائـرة المعـارف العلمانيـة بالهنـد              –سنن البيهقي 
 هـ ١٣٥٣

 المتـوفي  سورة بن عيسى بن محمد عيسى ألبي ") الصحيح الجامع ( الترمذي سنن 
 .لبنان – بيروت – الثقافية المكتبة – شاكر محمد أحمد/ أ وشرح بتحقيق – هـ٢٧٩

 الـسيوطي  اإلمامين بشرح هـ٣٠٣ المتوفي نسائيال شعيب بن ألحمد النسائي سنن 
 – القاهرة – الحديث دار – الذهبي حسين محمد مصطفى/ د أصوله ضبط– والسندي
 .م١٩٩٩ / هـ١٤٢٠

          محمد بن علي الـشوكاني   / السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار لشيخ اإلسالم
األولـى الـشاملة     الطبعـة    –محمود إبراهيم زايـد     /  تحقيق   –هـ  ١٢٥٠المتوفي  

    .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥–لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية –بأجزائها األربعة 
 المتـوفي  النـووي  الـدين  شرف بن يحيي / لإلمام مسلم صحيح على النووي شرح 

 .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧ – للتراث الريان دار – هـ٦٧٦
 بلبـان  بـن  علـي  الدين عالء / األمير تأليف – بلبان ابن بترتب حبان ابن صحيح 

 – األرنـؤوط  شعيب / عليه وعلق أحاديثه وخرج حققه – هـ٧٣٩ المتوفي الفارسي
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤ – الثانية الطبعة – الرسالة مؤسسة

     أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيـسابوري المتـوفي          / صحيح مسلم لإلمام
 . بيروت–ي  دار الكتاب اللبنان– القاهرة – دار الكتاب المصري –هـ ٢٦١

  ٢٠٠٦ -ه١٤٢٧، دار طيبة ،  المقدممحمد بن إسماعيل. دعودة الحجاب.  
      طبـع   للعالمة محمد ناصر الدين األلباني     المسلمة،أختها  عورة المرأة المسلمة أمام ،

  .مطويات أهل االحديث
 ـ ٢٢٤ المتوفي الهروي سالم بن القاسم عبيد ألبي الحديث غريب  الكتـب  دار – هـ

 .م١٩٨٦ / هـ١٤٠٦ – األولى الطبعة – لبنان – روتبي – العلمية
            هــ   ٨٥٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقالني المتوفي– 

طه عبـد الـرؤوف      / وثق نصوصه وحقق أصوله وضبط أحاديثه ووضع فهارسه أ        
 ..م١٩٩٣/ هـ١٤١٢ – الطبعة األولى – القاهرة – دار الغد العربي –سعد 



– 

  )٣٨١٠(

  الطبعـة   درويش مـصطفى حـسن ،      -د/ في مسألة الحجاب والنقاب      فصل الخطاب
 .االعتصام دار الثانية،

  دمشق- دار الفكر– الدكتور وهبه الزحيلي –الفقه اإلسالمي وأدلته .   
             ، الطبعـة  فقه األلبسة والزينة ،عبد الوهاب عبد السالم طويله ،دار السالم ،القـاهرة

 م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ دار السالم ، القاهرة ، ، األولى ،
  ٢٠١٠/ه ١٤٣١دار الفتح لإلعالم العربى، الطبعة السابعة سيد سابق ،للفقه السنة  
  مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع الجمل  محمد إبراهيم،فقه المرأة المسلمة ،. 
        ثانيـة   الطبعـة ال ، مكتبة اإليمان ، الجيزة ،فقه النظر في اإلسالم لمحمد أديب كلكل

 .ه١٤٠٩/م١٩٨٩
         ، محمد بكـر إسـماعيل             -د الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب األربعة 

  . القاهرة–المجلد األول ،دار المنار للنشر والتوزيع 
   تقـديم  –عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري / الفقه على المذاهب األربعة للشيخ 

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ –لى  الطبعة األو– دار المنار –محمد بكر إسماعيل / د.أ
   القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن الفـراء           ،  كتاب الروايتين والوجهين

مكتبـة  ،  عبدالكريم بن محمد الالحم   .  د  تحقيق   )هـ٤٥٨ - ٣٨٠(البغدادي الحنبلي   
 م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ -األولى  :الطبعةK  الرياض–المعارف 

 البهـوتي  إدريـس  بن يونس بن صورمن/ تصنيف - اإلقناع متن على القناع كشاف 
 – هـالل  مصطفى مصيلحي هالل / الشيخ عليه وعلق راجعه – هـ١٠٥١ المتوفي

 ..م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ – الكتب عالم
               الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيوب األقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسـم جـاراهللا

   . بيروت-محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ،دار الفكر
 يات المعاصرة للمرأة المسلمة ،عيادة بن أيـوب الكُبيـسي، دار             لباسالتقوى والتحد 

 .م٢٠٠١هـ ،١٤٢٢ ،٢البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ،دبي ،ط
 مؤسسة الرسالة، محمد عبد العزيز عمرو.اللباس والزينة في الشريعة اإلسالمية  د.  
          دار إحيـاء التـراث      –هــ   ٧١١ لسان العرب لمحمد بن كرم بن منظور المتوفي 

/ هـ١٤١٦ – الطبعة األولى    – لبنان   – بيروت   – مؤسسة التاريخ العربي     –العربي  
                                                                                      .م١٩٩٦

         الوجيز   ويليه فتح العزيز شرح    –المجموع شرح المهذب ،لإلمام محيي الدين النووي 
 . دار الفكر– ويليه التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير –للرافعي 



 

 )٣٨١١(

          عبد /  جمع وترتيب    –هـ  ٧٢٨ مجموع فتاوي شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية المتوفي
 طبعة مكتبة ابـن  –الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد     

   .هـ١٤٠٣ – الطبعة الثالثة –تيمية 
      منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيـع   –المحلى البن حزم الظاهري 

 أحمد محمد شاكر بيروت ،وطبعة أخرى لمكتبـة النهـضة ،دار            األستاذ تصحيح   –
 .الفكر

   ه مكتبة  ٧٣٧أبى عبد اهللا محمد ب محمد العبدرى المالكى المتوفى        بن الحاج   الالمدخل
 .دار التراث ، القاهرة

  محمـد  :، تـأليف ين الجاهلية واإلسالم، دراسة مقارنة على ضوء اإلسـالم    المرأة ب 
 .ه١٤١٣الناصر وخولة درويش ، مكتبة الرسالة ، المملكة العربية السعودية ، 

 المتـوفي  النيـسابوري  الحاكم اهللا عبد أبي الحافظ /لإلمام الصحيحين على المستدرك 
 – الشريفة األحاديث بفهرس يدةمز طبعة – الذهبي للحافظ التلخيص بذيله ، هـ٤٠٥
تحقيق األعظمي  – عبد الرزاق الصنعاني     –المصنف  .لبنان - بيروت - المعرفة دار

   .م١٩٧٢المجلس العلمي بالهند ، 
       هــ  ٢٤١مسند اإلمام أحمد أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفي– 

 بيروت – المكتب اإلسالمي  –ل  وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن األقوال واألفعا       
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ – الطبعة الخامسة –

 العبسي الكوفي شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد للحافظ واآلثار األحاديث في المصنف 
 بيروت – الفكر دار – اللحام محمد سعيد/ أ عليه وعلق ضبطه – هـ٢٣٥ المتوفي

 –ة معاني ألفـاظ المنهـاج     مغني المحتاج إلى معرف   .م١٩٩٤ / هـ١٤١٤ - لبنان –
 .م١٩٣٣طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ،

 هـ٢١١ المتوفي الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبي الحافظ ،لإلمام المصنف – 
 نـصوصه  بتحقيـق  عنـي  – األزدي راشـد  بن معمر / لإلمام الجامع كتاب ومعه

 المكتـب  – األعظمي نالرحم حبيب /المحدث الشيخ عليه والتعليق أحاديثه وتخريج
 .م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣ – الثانية الطبعة – بيروت – اإلسالمي

            هــ   ٣٦٠ المعجم األوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفي– 
 – دار الحـديث     –أيمن صالح شعبان وسيد أحمد إسماعيل       / حققه وخرجه وفهرسه    

 .م١٩٩٦/هـ ١٤١٧ – الطبعة األولى –القاهرة 



– 

  )٣٨١٢(

 أمينـة  وزوجتـه  الـصالح  العلي صالح / تأليف – العربية اللغة في الصافي عجمالم 
 – األولـى  الطبعـة  – الريـاض  – األوسط الشرق مطابع – األحمد سليمان الشيخ

  .١٩٨٩ / هـ١٤٠٩
         محمـد بـن الخطيـب الـشربيني          / مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ

 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ – لبنان – بيروت –دار الفكر –هـ ٩٧٧المتوفي 
              تصحيح   –هـ  ٦٢٠المغني ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفي 

 القاهرة- دار الكتاب اإلسالمي –محمد خليل هراس 
 ، بن محمد المعـروف بالراغـب    م ألبى القاسم الحسينالمفردات في غريب القرآن 

  .طبع نزار مصطفى البازاألصفهاني ،
 ل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية ،عبد الكـريم زيـدان          المفص

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥،الطبعة الثانية،مؤسسة الرسالة ،بيروت 
     الصادق عبد الرحمن الغريـاني ،دار الكتـب الوطنيـة        -من حياة المرأة المسلمة ،د 

  .م ١٩٩٨ ،الطبعة األولى
    ن شهاب الرملي ،ومعه حاشـية أبـي الـضياء     اب–نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

للشبراملسي القاهري ،حاشية الرشيدي ،طبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه.  
                نيل األوطار من حديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،محمد بن علي بن محمـد

  .الشوكاني ،مكتبة دار التراث ،القاهرة
        يف صالح بن إبراهيم البليهى ،دار البخاري       يا فتاة اإلسالم اقرئى حتى ال تُخدعي ،تأل

                                                                                                                                                                                   .ه١٤٠٨للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة 
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  الملَخَّص

 َأمل شعر في السينمائي اإلخراج أسلوب (على الوقوف إلى البحث هذا يهدف
 في المرئية العناصر تَكَاثُف طريق عن ،بوضوٍح ،عنده األسلوب هذا ظهر وقد  ،)دنْقُل

   . الشعر في الفني التعبير تقنيات على الشعري المتَخَيل
 من يستفيد أن واستطاع ،عصره في الفنون جميع على دنْقُل َأمل انفتح لقد

 هي المصور أو الشاعر وظيفة أن ىري ألنه ؛اسينمائي شعره إخراج في الفنية أدواتها
 تْزيمتَ لذا ؛منَظَّم بشكل تصويرها المراد المختلفة العناصر وترتيب ،المنظر تكوين

مالطابع بهيمنة قصائده مظَع والبناء والمضمون الشكل في السينمائي فقد ؛للقصيدة الفني 
 اآلخر الجانب وعلى ،الراوي لسان على القصيدة لحكاية شارحة مقدمات بعمل اهتم
   . كبيرا اهتماما القصيدة خاتمة أولى

 الحوار فيها كَثُر نوِإ ،عاِطقَم إلى مقَسم سيناريو شكل في القصيدة جاءت وقد
 ،بالتفاصيل اهتمامه ذلك ويؤكد ،صغير سيناريو بكتابة أشبه القصيدة بةكتا فَِإن ،قَلَّ أو

   .والشخصيات والزمان للمكان الدقيق ووصفه
 تسيطر أن الضروري فمن ؛السينمائي العمل إنتاج ِمحور المونتاج كان ولَما   

 المشاهد يمتقس فجاء ؛السينمائي األسلوب ذات الشعرية األعمال على ،أيضا ،التقنية تلك
 ِبِصبغَِة ويصبغه ،المونتاج فَن يِجيد ،محتَِرف مونتير أنه على يدلُّ ،عنده ،الحكائية
   . السينمائي والسرد الشعر بين ما يجمع ،أدبيا إبداعا فَيخْرج ؛الشِّعر

   روتَطَو ة موسيقى فأضفى ؛األمرزة تصويرييمِب المكتوبة مشاهده على مِحس 
ا ؛مرئية الصورة جعل ِمما مسموعة المرئيا القصيدة قارئ فأصبح ؛أيضا مشاهدسامع 
   . ِعيان شاهد وكأنه ،للموقف معايشًا

 
 

   قسم اللغة العربية وآدابها - أستاذ مساعد النقد والبالغة
   دمنهور–كلية اآلداب 
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 مقدمة وتناول المبحثُ اَألوُل ،وقد جاء البحثُ في تمهيٍد ومبحثيِن وخاتمة
 َأمل شعر في السينمائي اإلخراج أدوات وعرض المبحثُ الثَّاِني ،وخاتمتها القصيدة

   .دنْقُل
وِمن ثَم ثِْبتُ البحث هذا فَِإني ل َأننْقُل َأمد مخرج الفن سهم أن إال ،سينمائي 

 يجعل كيف -  جيدا - ويعِرفُ ،والروائي الكاتب مميزات يمِلك شاعرا فأحاله ؛أخطأ
   . الحدث عاصر فكأنما قرأها من طوطةمخ كلماٍت المرئي المحكي المشهد

 ودراسة ،الشعري النص تأمل طريق عن  التحليليالوصفي المنهج وقد اتبعتُ
 شعر في السينمائي اإلخراج أسلوب مالمح اهنَكِْتاس ةَيغْب ؛السينما خصائص من فيه ما

   .دنْقُل َأمل
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  :مقَدمة
 يخَاِطر وال ،بالتَّحِكيم يستَمِتع فهو ؛يِسيرا سهالً عمالً النَّاِقِد ُلعم يعد ما كثيرا

 العمل ِخالِلها ِمن يرى نَظَّارة فَالنَّقْد ؛تَماما مخْتَِلفٌ - حِقيقَِتِه ِفي -  اَألمر ولَِكن ،ِبشَيء
وٍح الفَنِّيضق ِبومعو، النَّاِقداِشقٌ وبِلَأل عقٌ دتَذَوم ِللفَن.   

ِذبنْجوي كَِثير النَّقْد إلى - عادةً – النُّقَّاد ِمن ا ؛السلبيفَم تَعَأم النَّقْد لِْبيالس نِلم 
هكْتُبأو ي ُأهقْري، ا َأخْطَر لَِكنم قَد ضرتَعي ِلِه ِفي النَّاِقد لَهمع َأن اِفعدِن يع ؛ِديدالج فََأي 
   !االهتمام تَستَِحقُّ كَانت وِإن ،البشَِرية قَانُون ِفي مقْبولة غَير جِديدة ُأطْروحة َأو ِفكْرٍة

 واِضٍح أثٍر من – والتلفزيون السيِنما - المرِئية للثورة كان ما ذلك ِمن ولَعلَّ
 ِإنَّه ؛مخْتَِلف جِديد ِبكُلِّ متََأثِّر فَهو ؛الفُنُون َأقْدم عرالشِّ َأن وِبما ،الفُنُون َأنْواِع كُلِّ ِفي

 وفْق علَى رفضها أو الجديدة األفكار قَبول ويأتي ،والتحديث للتجديد قابلة مِرنَة خَامة
   .ِفيه وِلدتْ الِذي ِللواِقع مالءمِتها

 قَدلوب كَان واإلخراج ُألس ظهور بعد ما فترة أشعار معظم يف أثره السينمائي 
 وعلى ،الحديث العصر شعراء من كثير شعر في ظَهر ِلذَا ؛عالميا فنا بوصفها السينما

 اَألسطُر ذات القصيدة شكل غَيرت جِديدة ِفكْرةً بوصفه ،دنْقُل َأمل الخُصوص وجه
 مرتَِبطة ،متَتَاِلية محِكية مشَاِهد ىِإل مقَسمة القصيدة فصارت ؛ومضمونها الشِّعِرية
 ،مميزا أسلوبا القصيدة تُعِطي مختلفة وموسيقى ،خَاص طَاِبٍع ِذي ِسيِنماِئي ِبمونتاج

   . القصيدة أحداث عن تُعبر سينمائية صور لتكوين يسعى القَاِرئ يجعل
 طريق عن ،دنْقُل َأمل شعر في ،بوضوٍح ،السينمائي اإلخراج أسلوب ظهر وقد

   . الشعر في الفني التعبير تقنيات على الشعري المتَخَيل في المرئية العناصر تَكَاثُف
 َأمل شعر في السينمائية الخاصية هذه إلى) ١( فضل صالح الدكتور تَطَرقَ وقد

 جيله ونُقَّاد كُتَّاب عظَمم عن - كبيرة بدرجة - مختلفة لشعره رْؤيته وجاءت ؛دنْقُل
 إلى -  النقدية دراسته في - نَظَر حين جديدا فكرا أضاف إنه إذ ؛سبقه الذي والجيل

   .مرِئية وكََأنَّها المتَخَيلة اللمحات تُحقِّق التي الكالم صورة بوصفه دنْقُل َأمل شعر
 ،كتابي شعر في مرئية سينمائية لتجربة ترجمة قصائده بعض في رَأى وقد

 يوميات - َأيلُول – اليمامة زرقاء يدي بين البكاء -  األخيرة سبارتاكوس كلمات : (مثل
  ) . عربي وهب في رسوم - الجنوبي ؛األخيرة الورقة – السن صغير كهل



– 
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 للقصائد شرحه أثناء في وذلك ،دنْقُل َأمل شعر في محاور ثالثة وتناول
 المعهودة الرتابة من شعره اختلف وكيف ،السردي النسيج بجدلية فَبدَأ ؛فًاالمذكورة آن

 الزماني : يِندعالب مضاعفة شعره في تَعمد حيثُ ؛المشَوقَة البصرية السينما لغة إلى
ونَتَاج صياغة وهو ،الثاني بالمحور يتعلق فيما أما . والمكانيصالح الدكتور فيرى ،الم 

 عن الِعالقات يحدد فهو ؛السينما في المونتاج مقام يقوم الشعر لغة في النَّحو َأن فضل
 بهو ِفي رسوم (قصيدة في بكثافة المونتاج تقنية تَمثَّلَتْ وقد ،الصور وتَعاقُب نَقْل طَِريق
رِبيها التي ،)عممشاهد أربعة أو ،لوحات أربع إلى قَس ةسينمائي، يقُبتعليق منها كُّل ع 
 دنْقُل َأمل عن يكشف الذي الثالث المحور إلى انتقل ثم. ) ٢( المشاهد هذه درامية يوضح
 لوحات في ،العربية للذات الجمعي الضمير تمثيل على قادرا ،سينمائيا مخِْرجا بوصفه

 قصيدة جعَل وقد ،الذاتية سيرته عن أعماله في شاهين يوسف أنجزه ما تُشِْبه سينمائية
)ا) الجنوبيثِْبتُ نموذجقه يتَفَو اإلخراجي.   

 يتطرق لم أحدا َأن إال ،المضمار هذا في للبحث ِمصراعيه على بابا فتح وبذلك
 باللوحات مكْتَظَّة فأشعاره ؛المسيرة تلك ِليكِْمل ؛دنْقُل َأمل شعر من الجانب هذا لدراسة
 ال وربما ،السينمائي األسلوب تَخُص ،كثيرة ىرخُْأ فَنِّية بتقنيات محشُوة ،ئيةالسينما

 تقنية (المقَدمات َأول ِمن ،وِعنَاية ِبِدقَّة مرسومة لوحة نِم قصائده من قصيدة تخلو
 اصرعن وهي ،التصويرية والموسيقى ،والمونتاج والسيناريو، ،الخواتيم حتَّى ؛)الراوي
   .شَتَاتَها يجمع من ِإلَى تَحتَاج هشعر في متناثرة

 الدكتور كتاب ،دنْقُل َأمل شعر في القضية هذه درستْ التي األبحاث ومن
 شرحا تضمن وقد ،)٣() المعاصر الشعري البناء في السينمائي األسلوب (عجور محمد
 أربعة وضم ،الحديث العصر في شعرال في بكثرة ظهر الذي السينمائي لألسلوب وافيا

 وطرائق ،السيناريو مفهوم وعرض ،السينمائي السيناريو َأثَر أولها تَضمن : فصول
 الثاني الفصل في انتقل ثم ،الحديث الشعر في القصيدة بناء في توظيفه وكيفية ،كتابته

 ،صناعته في المستخدمة ياتالتقن وأهم ،المونتاج مفهوم وطَرح ،السينمائي المونتاج إلى
 التي ،السينما في والبصرية السمعية المؤثرات لدراسة أفرده فقد الثالث الفصل أما

   .التصوير تقنية الرابع الفصل في ورصد ،الحديث الشعر في - بدورها - َأثَّرتْ
 توظيف في الفائقة مقدرته من الرغم على ،دنْقُل َأمل َأن بالذكر والجدير

 فقد ؛يستحق الذي األمثل باالهتمام الكتاب هذا في يحظَ لم ،شعره في السينمائية التقنيات
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 حبكَة صخُي فيما ،فقط والثاني األول : الفصلين في دنْقُل َأمل أشعار المَؤلِّف أورد
 في ريستالسينا طريقة من استفاد َأنَّه رأى ألنَّه ؛المونتاج تقنية واستخدام ،السيناريو

 كيفية تصف األحداث هامش على جمالً وضع حيثُ ؛مرئية وكأنها األحداث وصف
 ِمما ؛دقيقًا وصفًا المحِكي المشهد يصف فكأنه ؛الحركة ونظام ،الكالم وطريقة ،وقوعها
 من (دنْقُل َأمل بقصيدة ذلك على دلََّل وقد ،لألحداث ِعيان شَاِهد وكأنه القارئ يجعل
 رسم في الشاعر وسيلة بشرح الفصل هذا في األمر وانتهى ،)نُواس أبي اقأور

   . شعره في المونتاج تقنية تناول ثُم ،والثانية األولى الورقة في القصيدة في األحداث
 في ظهرت التي ،المختلفة المونتاج تقنيات تقسيم ِدقَّة نَجحد أن نستطيع وال

 جيدا مستخدما عجور محمد عده الذي ،دنْقُل َأمل عند وخاصة ،الحديث العصر قصائد
 التناقض ومونتاج ،)دال ألف سفر (قصيدة في التَّماثُل مونتاج : مثل ،المونتاج ألنواع

لَة (قصيدة في التصويريقَابة مع خَاصن مط ومونتاج ،)نُوح ابابِني التَّرمقصيدة في الز 
 السينمائية بالتقنيات اهتماما الكَاِتب يوِل ولم ،)الحجرية عكةالك أغنية الخروج ِسفْر(

 َأمل شعر دراسة إلى يهدف ال البحث أن ذلك سبب ولعلَّ ؛دنْقُل َأمل شعر في األخرى
   .الخصوص وجه على دنْقُل

 الظاهرة هذه بوجود تَكْتَظُّ التي ،دنْقُل َأمل قصائد تحليل على عكَفْتُ قد لذا
 تلك على ةالسينمائي العناصر من كثير سيطَرتْ قدف ؛)السينمائي اإلخراج لوبأس(

 ،محترف سيناريست أو ،عظيم شاعر مجرد القصائد لتلك كتابته في يكن فلم ؛القصائد
 وبناء ،المشاهد مسر في َأبدع ؛وموسيقيا اومونتير مخرجا بوصفه أيضا تَفَوقَ إنما

   .راِميةالد الحبكَة
 القصصي السرد عنْصر فيها يظهر التي ،قصائده في بالمقَدمات اهتم وقد

ور إلى إضافةً ،والروائيد في يبدأ الذي ،الراوي شخصية ظُهركانت وقد ،الِحكَاية س 
   .والتشويق الدقَّة من كبير قدٍر على اتمدقَالم تلك

 األفالم وخواتيم تشابهت التي ،القصائد اتيمبخو بالغًا اهتماما َأولَى وقد
 ،المحاِيدة والخاتمة ،المفْتُوحة والخاتمة ،المغْلَقة الخاتمة بين ما نَوع حيثُ ؛السينمائية

 بتقنيات االهتمام فنجد ؛السينمائية بالعناصر مفْعما القصيدة - سيناريو – حشو وجاء
 على أضفى ِمما ؛والحوار والوصف السرد بين ما التنويع جانب إلى ،والزمان المكان
   . ِبالملل يشْعر ال القَاِرئ جعلَت ،خفيفةً مرحةً روحا قصائده



– 
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 َأمل قصائد وخاصة ،الفترة تلك أشعار يميز ما أهم فهي ؛المونتاج تقنية أما
 فعملية ؛قصائده بها تمتاز خاصة تشويقية مادة وتوليفها المشاهد ترتيب يعد حيث ؛دنْقُل

 بناء في نفسها األهمية تبلغ أن الضروري ومن ،السينمائي العمل روحِم هي المونتاج
 ،ايةنَوِع ةقَِّدِب مشَاِهِده ِبرسِم دنْقُل َأمل يكتِف لم لذا ؛السينمائي الطابع ذات القصائد
 الدقيق وصفه نرى حيث ؛بالتفاصيل أيضا اهتم وإنما ،وحسب أفضل بشكل وترتيبها
 معظم بناء محور شعره في بالتفاصيل االهتمام فكان ؛والشخصيات والزمان للمكان
 بالموسيقى أيضا اهتمامه نتجاهل أن نستطيع وال ،السينمائي الطابع ذات قصائده

 فيلما يشاهد وكأنه ،القارئ آذان في تَمكُثُ واألغاني األلحان تجعل التي ،التصويرية
   .السينمائية وعناصره تفاصيله بكل

 ،التقنيات تلك من تقنية ولكل العناصر، هذه من عنْصر ِلكُلِّ أفردتُ وقد 
 القصائد من قدر أكبر جمع محاوالً ،دنْقُل َأمل شعر من االستشهاد مع ،للحديث مساحةً

 قدر أحصرها أن اجاهد فحاولْتُ ؛حقا كثيرة وهي ؛السينمائي األسلوب بغلبة تتميز التي
 وتفاصيل ونهايات بدايات إلى ،السينما تقنيات ظهور حيث من ،وقَسمتُها ،االستطاعة

   .وإخراج سيناريو وحبكة ومونتاج
وِمن ثَم ثِْبتُ البحث هذا فَِإني ل َأننْقُل َأمد مخرج الفن سهم أن إال ،سينمائي 

 يجعل كيف -  جيدا - ويعِرفُ ،والروائي الكاتب زاتممي يمِلك شاعرا فأحاله ؛أخطأ
   . الحدث عاصر فكأنما قرأها من مخطوطة كلماٍت المرئي المحكي المشهد

 ودراسة ،الشعري النص تأمل طريق عن  التحليليالوصفي المنهج وقد اتبعتُ
 شعر في السينمائي اإلخراج أسلوب مالمح استكناه بغية ؛السينما خصائص من فيه ما

  .دنْقُل َأمل
 مقدمة وتناول المبحثُ اَألوُل ،وقد جاء البحثُ في تمهيٍد ومبحثيِن وخاتمة

 َأمل شعر في السينمائي اإلخراج أدوات وعرض المبحثُ الثَّاِني ،وخاتمتها القصيدة
 . دنْقُل

  
  
  
  



 

 )٣٨١٩(

   :تَمِهيد
 بقيمة تَمدها التي ،الخاصة الفنية ووسائلها يةالتعبير أدواتها ةيِرعِش تجربة لكل

 يتصور كما«  األشعار فليست ؛وتعبيرا وبالُسُأ ةدرفَتَم تجربة منها وتجعل ،جمالية
 مدنًا يرى أن المرء على ،واِحد بيٍت وِلِكتَابِة . تجارب إنها ... مشاعر ،ببساطة ،الناس
 عن ما انحرافًا الكلمات أظهرت إذا إال « دوجي ال فالشعر ؛)٤ (» ءوأشيا وُأنَاسا ،عديدة

 االنحرافات هذه تُمثُِّل وعندما ،الفكر عن التعبير في الحساسة غير المباشرة الطريقة
 يمِسك أن الشاعر يستطيع عندئٍذ ،العمِلي العالَم هذا عن يختلف ،العالقات من عالما

 بحصوله إال « ذَِلك يحدثُ وال ،)٥(»  النَِّبيل المجسد الِفطِْري لَمالعا هذا من ِبشَذَراٍت
 أو ،هو تجاربه تكون أن الممكن من كان التي التجارب وهي ،اآلخرين تجارب على
 حوله ِمن لألحداث صورة يكون فهو ؛)٦(»  المستقبل في تجاربه تكون أن يمكن التي
 فالصورة « ؛األدبي إبداعه منها فيتولد ؛األحداث هذه هتجا بمشاعره تختلط ثم ،ذهنه في

 عقل في المتَكَونَة الذهنية الصورة وتلك ،)٧ ( »والمشَاِعر الصور من مزيج الذهنية
 وأحداث يومية مشاهد إال هي ما ،شعرية وأسطر أبيات هيئة في تُتَرجم التي الشاعر،
 في التَّصِويِرية المشَاِهد أن ذلك ؛به المحيط تمعالمج في الشاعر يرصدها وقصص

 يضع أن على الشاعر تُِعين نفسه الوقت وفي ،للقارئ الجاذبة العناصر أهم من الشعر
   .الورق على حالة أو شخصية أو لحدث تصويريا وصفًا

ية مالمح الشخصية الصعيدية عند َأمل دنْقُل من تحليل الصورة الشِّعِر «وتبدو 
التي تتكون جزئياتها من مفردات بيئية تضرب ِبجذُوِرها في أعماق مكونات تلك 

  . )٨(» الشخصية 
 صعيد من وجاء ،م١٩٨٣ وعام م١٩٤٠ عام بين ما دنْقُل َأمل عاش وقد

 الذهبي العصر وينِْشُئ ،مختلفًا شيًئا ليقوَل ؛واإلسكندرية والسويس القاهرة إلى ِمصر
 ،الباهتة لكن ،المظِْلمة أقول ال ،الوسطَى عصوره طالت الذي الحديث يالمصر للشعر
 حين بمصر َألَمتْ التي الفترة«  نِإفَ ؛تاِهالب يةِركْالِف ةقَاهرالم لون إال لها لون ال التي

 راتالفت أكثر كانت فقد ؛)٩(»  دنْقُل َأمل شعر نحو الحقيقية االنطالقة بداية كانت النكسة
   . الِمصِري الشَّعب قَلْب في غائرا زال ما كان الهزيمة جرح َأن ذلك ؛ومرارةً إيالما

                   وزهمر فمعظم ؛المحلية ةالشعري بأدواته يختلف نَأ دنْقُل َأمل استطاع لقد
 عن ،الفني مستوىال على ،إبداعه اختلف وقد ،إسالمية عربية - المثال سبيل على -



– 

  )٣٨٢٠(

 مالمسة الواقع ألشياء المباشرة الِحسية بالمالمسة ،بالفعل ،يتميز « فإنه ؛الشعراء سائر
 يتعامد ما بفضل ،الدراِمي التوتُّر فيها يدب ما سرعان نثرية ولكنها ،النثرية حد تَبلُغ

 وباإلدانة ،أحيانًا والمرارة بالتهكُّم ترتعش حادة ومقابالت تخييلية دالالت من عليها
 ،صادق وطني حس من لديه بما كذلك واختلف ،)١٠( »ُأخْرى أحيانًا بالخَيبة واإلحساس

   .طاغية شعرية وثورٍة
ِإن لغته هذه تمتلك عناصر نقل اإلبداع األدبي إلينا  «: وبوسعنا أن نَقُول 

 ؛تُعاِلج الموضوع الشعري مباشَرةً دون زوائد أسلوبية و،بآليات تعبير قريبة من الواقع
 وبتصويرها المباشر واقتناصها للعارض من ، وخُلُوها من التكلُّف،فهي تتميز بعفويتها

ة عميقة ،أشياء الوجود اليومية شعريالً برؤيمح١١(»  وتقديمه م(.   
بحاٍل ،ينفصل ال الشاعر وألن ا ِمنووِم عن ،ِلاَألحمفهو ؛ِبالِدِه ه » طَالَبم 

 «ِإن  ،)١٢(» الوطنية القضية لخدمة موظَّفًا يكون أن وعليه ،وطني ودور فني ِبدور
 ال يِقفُ فيه ،جدِلية العالقة التي تربط األدب بالواقع اإلنساني بحيث يكون انعكاسا للواقع

 ألنَّها قادرة على كشف ؛دة بل الِمرآة الفاعلةاألدب موقف الِمرآة السلبية الجام
 بعدما يدِرك ، والقيام بدور الوعي في تحريك وتوجيه الواقع االجتماعي،التناقضات

 فتنجح في استدعاء مشاركتهم الوجدانية ؛ وينفعلون بأثرها،المتَلَقُّون مضمون الرسالة
 تعبير نابع من لغة ، طاقة موِحية ومكَثَّفة ومَؤثِّرة وهذا ال يكون إال بتعبير ذي،والفكرية

   .)١٣(» تَنِْبض بروح العصر
 متقشفًا ،الدرجات أقصى إلى عروبيا ،النُّخَاع حتَّى وطنيا « دنْقُل َأمل وكان

 ادئهبمب االستهانة يقبل وال ،بالدين يتَاِجر ال مسِلما ،تُصدق ال حدود إلى بسيطًا متواضعا
 تتسابق ،وجامحة جميلة البرية كالخيول تأتي الوطنية « قصائده فَِإن لذلك ؛)١٤(» وقيمه
 ،وعافية صهيالً الدنْيا وتَمُأل ،ضمائرنا في النار وتَقْدح ،الوقت طَواَل َأعيِننَا حدقَاِت على

 الذي ،والنبيل العميق نالحز ذلك عيونها في تختزن وهي تُحمِحم باكية جاءت وربما
 فيه غَاب زمان في والِعرض األرض على وغيرتها ،للوطن الكبير عشقها على يدلُّ

 استحالت وإن ،وطنيته ِصدق عن التعبير في غَالَى وقَد ،)١٥(»  الساحة عن الفُرسان
 قصيدة ،)اآلتي العهد (ديوان في يقول ،األحيان بعض في طُالبية إلى الشعرية ثورته

  ) : الخُروج ِسفْر(



 

 )٣٨٢١(

   القَاِسيه الساعةُ دقَّتْ
   الخَاِويه الجهمة مياِديِنها ِفي وقَفُوا    
   النَّصب درجاِت علَى واستَداروا    
   لَهب ِمن شَجرا    
   الداِنية الغَضة وريقَاِتِه بين الريح تَعِصفُ    

  " ِبالِدي ِبالِدي : " فَيِئن
   !) البِعيدة ِبالِدي(

 ...   ...   ...  
   القَاِسيه الساعةُ دقَّتْ

   غَاِنيه هتَفَتْ" اُنْظُروا"
  )١٦(  ..الجمرِكي الرقَم ِبسيارِة تَتَمطَّى

دعال يود الخَيدحل وأفكار ،الالمنْقُل َأمة نظره ووجهات ،دبمنزلة ،الخاص 
 تقنيات فيها استخدم التي ،الشعرية فقراته من فقرة كُلَّ عليه بنى الذي اَألول المحرك
 رغبته يلَبي وهو غامرة لَذَّةً يستَشِْعر الشاعر أن في شَك وال ،السينمائي اإلخراج
  .قلمه خالل من وأحالمه

 ،بالضرورة ،ليست إمكانيات له فَن « -  لوزيت فارينو يقول كما - فالسينما
 ِفكِْري لقاء هي ما بقدر ِوجداِني تَواصل هي ... األخرى الفنون سائر في متَوفِّرة
 الفَن هذا يماِرسون الشعراء المخِْرِجين وأغلب ،)١٧(»  الصورة مع جمالي وتفاعل
   . مادي ٍبسكْم أو ،شَخِْصي ٍدجم لجَأ نِم وليس ،نفوسهم في لحاجٍة الساِحر

خَاٍف وغَير الشعر كاميرا َأن دهة كاميرا تُعجوقِْصد ذات عدسة لها ،موقد ،م 
 شاعر عدسة تُداِنيها ال التي ،الجوالة الشعرية بعدسته وتفرد امتاز بل ؛دنْقُل َأمل اختلف

 االهتمام من نوعا بوصفه ،ئيوالسينما المسرحي بالفن اهتمامه وجاء ،حوله ِممن آخر
 ،وحده ،دنْقُل َأمل ينْفَِرد ولَم ،)١٨( درامي بشكل الواقع لتجسيد وسيلةً ،البصري بالتشكيل
 هذا على األقدر كان ،ٍقدِصِبو ،لكنه ،القصصي واألسلوب السينمائية األساليب باستخدام
   . التعبير ازج إن ،القصصي العصر هذا في غيره من األسلوب

وِرِه ألنقْدة المادة إطالق ِبمبشكل الحكائي قَ يِف قاِسنَتَمانتقل وقد ،دهاِئص 
 من ،عنده القصيدة وقامت ،الِحوار أسلوب إلى السرد أسلوب من قصائده بعض داخل«



– 

  )٣٨٢٢(

 مقدرته كْمنوتَ ،)١٩ ( »المتَعددة المشَاِهد أو داِحالو دهشْالم أساس على ،أخرى ِجهٍة
 إلى الدخول وتحسين ،بظالله والتلميح ،النص إضاءة على قدرته في « أيضا الشعرية
 تنطلق الذي التأويل جو وشحن ،الصورة وكثافة الكلمة بثراء متَلَقِّيه وتحفيز ،سياقاته
 ههانِْتبا ضياع ألن ؛النهاية حتَّى قارئها ِبشَد ِفعلها ِلتُواِصل ؛األولى الجملة من شرارته

 مع واالندماج التَّوحد حد إلى الشعرية إمكاناته يمِلك فهو ؛)٢٠ (» الغَاية ضياع يعِني
   . القصيدة في الدرامي السياق

 هذا من تخلو قصيدة لديه نجد ما فنادرا ؛األسلوب بهذا دنْقُل َأمل فُِتن وقد
 – أرى فيما – األسلوب بهذا ،عصره شعراء جانب إلى ،تأثُّره ولَعلَّ ،الرائع األسلوب

   : منها أسباب لعدة يعود
 وزنًا ،الشعر على ثَاروا فقد ؛يمثِّله ما وكُّل القديم على الجيل هذا شعراء ثورة

 تَعوقُه التي الشعر آفات من وعدوه ،المباِشر الغنائية أسلوب ورفضوا ،وألفاظًا وقافيةً
 خَالَف هنَا وِمن ،المجردة الشعرية بالعين المرئية غير الناس بهموم االنصهار عن

 واِحٍد كُّل وِليكون ؛االجتماعية الناس حياة من صورا ليلتقطوا ؛األسلوب هذا الشُّعراء
  . الخاصة) قصيدته (التمثيلية مادته منهم

 والحضارة ،جانب من وافدةال الغربية الحضارة على الجيل هذا وانفتاح
 منتشرا) القصصي (الشعر من النوع هذا يِجدون بالشعراء فإذا ؛آخر جانٍب من اليونانية

«  الدراما كانت حيثُ ؛ويقلدونه به يتأثروا َأن ِإالَّ يملكون فال ؛الغَرب شعر في بكثرة
 أم كان بالنظم التأليف على تُطْلَق وهي ،األداء أو العمل تعني اإلغريقية بمرجعيتها

 اإلشارة بمساعدة ،والفعل ،الِحوار ِقوامه ويكون ،حرسالم على ليَؤدى ؛بالشعر
 في ،القائمة بالقصص محشُوة بالطبع القديمة اليونانية والحضارة ،)٢١ ( »والمالبس

 ومن ،بالشعراء لُنَابا فما ؛الجميع تستهوي خُراِفية قصص وهي ،األساطير على ،أساسها
  . دنْقُل َأمل شعر وفي ،هؤالء شعر في اليونانية الرموز كَثُرتْ هنا

 الذي ،السياسي االضطهاد الشعر من النوع هذا إلى ألجأتهم التي الدوافع ومن
 في ،راجع االجتماعي الرفض شعر أن ذلك ؛اعتقله إال صِريحا حرا قَلَما يتْرك لم

 قبل الِمصِري الشعب منه عانَى الذي والطُّغْيان اإلرهاب أساليب إلى«  ،ِمنْه بيٍرك جانٍب
 ؛)٢٢ ( »م١٩٧١ سنة مايو من ١٥ في التصحيح بثورة المعاصر تاريخنا في يسمى ما
 جعَل حتَّى « ؛فيه مبالغًا الحِرجة الفترة هذه في السياسي واالضطهاد القَمع كان فقد



 

 )٣٨٢٣(

 بها يشْعر أن دون صمٍت ِفي وحدها تَغْرق منْعِزلَة جزيرة إنسان كُلِّ ِمن والشك الخوف
  . منهم الشعراء وخاصة ،)٢٣ ( »أحد

 هؤالء عند الغُموض دافع يكن لم وحده السياسي االضطهاد إن أقول لكني
 حبهم وهو ،الغُموض علَى حثَّهم نفوسهم في آخر شيًئا لَِكن ،الجيل هذا في الشعراء
  : فَِريقَاِن الحب ذلك في وهم ،ِللغُموض

 وهلة أول للقارئ نفسها القصيدة تُعِطي أن يريدون ال ِممن يكونوا أن إما
 أن – مخِْطُئون شَك ال وهم – منهم ظَنا ؛وهلة وتاسع ،ورابع ،وثالث وهلة وثاني

  .ةالتسلي إال منه فائدة ال الذي الساقط الشعر من بسهولة القارئ يفهمها التي القصيدة
 ،نُفُوِسِهم في رسخَ الذي ،االعِتقاد هذَا وسبب ،يفْهم ال الذي هو عندهم فالشعر

 النُّضج استيعاب عن وعجزه ،الذِّهِنية الطُّفُولَة مرحلة تَخَطِّيه وعدم الفَهم قُصور
الِفكِْري.  

 من ويتكون ،انتشارا واألكثر عددا األكثر الفريق فهو ؛اآلخر قالفري أما
 وما بالحداثة يسمى ما بدعوى الغُموض في غَِرقُوا الذين ،وأرباعهم الشعراء أنصاف

 الشعرية األدوات امتالكهم وعدم ،الناس مع التَّواصِل عن لعجزهم إال لشيء ال ،بعدها
  ) .حقيقيا (كامالً شاعرا أحدهم ليكون الالزمة

 أنصاف الزدهار ِخصبا ميدانًا – زالت وما – كانت فالحداثَة هنا ومن
  . الشعراء

 يتَبارون ،هذا وقتنا حتَّى ؛زالوا ما الشعراء من الصنْفَيِن هذين أن في شَك وال
 فَرط من األصابع على يعدون الشعر قُراء جعَل الذي الحد على زادوا بل ؛بألغازهم

   . المثَقَِّفين من ،شَك ال ،الِقلَّة وهِذِه ،الِقلَّة
   : مقَهِقِهين) هـ٣٥٤ت (المتَنَبي الطَّيب أبي بيت رددوا ذلك عن سألتهم وإن

 )٢٤(ولَيـس يِصح ِفي اَألفْهـاِم شَيء      ِإذَا احتَـاج النَّهـار ِإلَى دِلـيـِل 
        ال لكني ل إن أقوَل أن أستطيعنْقُل َأم؛هؤالء الشعراء أنصاف من د لديه ألن 

 ؛)٢٥(» ويعيشه رعالشِّ يتنفس « كان فقد ؛المدعون هُؤالء يدانيها ال إبداعية ةٌشعري  ملَكَة
 َأن فحاول ؛)٢٦ (» القبيح الواِقع لذلك والمواِزي الجميل العالَم  «الشِّعر في رأى حيث

 تسميته على نَصطَِلح مختلف واقع إقامة طريق عن والواِقع الحلْم بين التفاوت يتجاوز«
 جديدة ِبِنسٍب ولكن ،الفعلي الواقع من عنَاِصِره كُلَّ يستمد الواقع وهذا ،)الفني الواقع(



– 

  )٣٨٢٤(

 ال لَِكنَِّني ،)٢٧ (» تركيبه ِعيدوي الواقع يفُك أن أو ،الواقع في الموجودة النِّسب عن تختلف
ههره ُأنَزالتُّ عن وِشعها التي ةمقْتُهَألْص، دتَ ونجالشعراء من المجموعة بتلك ،ن .   

ا أراه آخر سببِهم؛مصر في اإلعالم وسائل انتشار هو المضمار هذا في م 
 ،م١٩٦٠ عام المرِئية رفَتع بينما ،المسموعة اإلذاعة ِمصر عرفَتْ م١٩٢٣ عام ففي

 : ِبِشقَّيها الوسائل هذه تُِذيع كانت حيث ؛الشاعر ِوجدان في بالطبع فارقة نقلةٌ وهي
السمعي ا والمرئيصثَّلةً ِقصمالمسرح انتشار عن فضالً ،م ِرير واقترانه ،الِمص؛بالشِّع 
 الشِّعِري النص فنرى ؛ِمنْه بد ال لدراِميا فَالِحس ثَم وِمن ،للمسرح يكتبون شعراء فظهر

 ليرسم جامحا الخيال يأتي الشعر ففي ؛والسينما المسرح من الدراما تقنيات يستعير
 ومع ،والغموض الوضوح بين ما مكتوبة مشاهد ويصور ،القارئ عقل في صورا
 للمشهد مرئية غير ورةص فَيكَون ،بخياله القارئ ينتقل الشعري الشريط دوران

 نُتَاِبع ثُم ،الشاشة نحو أبصارنا نُوجه أن ِسوى نَمِلك فال « السينما في أما ،المكتوب
   .)٢٨ (» المعروضة الصور سيل

 هِذِه فَوقَ ،لَه نُِضيفَ َأن ونَستَِطيع ،الدرامي وأسلوبه دنْقُل َأمل إلى ونَعود   
 في ،ميولَه ِإن بل ؛وحسب هذا ليس ،والتاريخ للتراث عشقه هو آخر بباس ،اَألسباب

 كُتُبا والدي مكتبة في وجدتُ « : ذلك في يقول وهو ،للرواية موجهة كانت ،البداية
 ،انيحاَأل نِم يٍرِثكَ في الشعر يقِْرض والدي وكان ،واألدب والقصة رعبالشِّ تتعلق كثيرة

 عمِري من عشرة السادسة وفى ... رواِئيا أو قاصا َأكُون َأن ُأِحب كُنْتُ حياتي ايةبد في
 أو روائي بشكل التعبير الممِكن ِمن يكُن لم ... عاطفية تَجِربة اُألولَى ِللمرة واجهتُ
د وإنما ،مكتملة قصة هناك تكن لم ،قصصيرجم تَنْتَ راِعشَمياِتتَفَ أرى عندما يِناب 
  . ) ٢٩ (» االنطباعات هذه عن للتعبير الوسائل أقرب هو الشعر كان ولذلك ؛اُألولَى

 بالمشاعر فإذا ؛روائيا أو قاصا ونكُي أن يتمنى يِبص إزاء هنا فنحن
 أدواته يستعير ،السرد من شكٌل « الشِّعِرية الِقصة َأن ومعلُوم ،شاعرا تجعله االنطباعية

 ممكن أمر والشعر السرد بين التأليف أن بمعنى ،الشعر من والداللية الفَنِّية
 يقْبلُه قد ،أخالقي مغْزى إلى استناده بضرورة القصصي السرد ويتميز ،)٣٠(»ومطلوب
   .يرفُضه أو المجتَمع



 

 )٣٨٢٥(

روالشِّع» فَن اِتهاو الفنون طاقات يستوعب ،كَاِمل كُلِّيكَاِنيولهذا ؛ِإم فإنَّه فَن 
 ويخَاِطب ،َأحاِسيسه الشِّعر يداِعب ،دنْقُل َأمل مأرب والنثر الشعر كان لذا ؛)٣١ ( »الفُنُون
درالس قْلَهب ال هنا منو ،عجنَع ِبغَ ِإنغَة بهذه شعره صبة الصالسينمائي .   

 الشعر بين ُأفَرقَ َأن َأود ،قصائده في نْقُلد َأمل لتقنية أتعرض أن وقبل
ل وشعر ،المعروف القصصينْقُل َأمد السينمائي .   

 ،منهم وَأذْكُر ،المضمار هذا في سبقوه الذين الشعراء عن دنْقُل َأمل يختلف
 ،القصصي اللون بهذا اشتهر الذي وهو ،)ماضي أبو ِإيِليا (الشاعر ،المثال سبيل على
   : )الغَابة المفْقُودة(قصيدة  في يقول ،أرى فيما ،السذاجة حد عن يرتفع لم الذي

   غَابة علَى النَّفِْس لَهفَةَ يا
   ِفيها نَلْتَِقي وِهنْدا كُنْتُ

  
   والصبا الهوى شَاء كَما َأنَا

ِهيا وتْ كَما شَاءاِنيهَأم   
  

   الضحى دِعنْ اَألزهار نُباِغتُ
   نَواِحيها ِفي متَِّكَئاتٌ

  
نَِسير ٍف ِمنل ِإلَى كَهودج  

   ونَطِْويها اَألرض نَكْتَِشفُ
   فََأشْتَاقها ِهنْد وتَخْتَِبي
   )٣٢( فَُأغِْريها عنْها وَأخْتَِبُئ

  ) : الطموح الغدير (قصيدة في يقول ،الطموح الغدير ِقصة يحكي حين أو
   ِلنَفِْسه الغَِدير قَاَل
   كَِبير نَهر لَيتَِني يا
  

   َأو العذِْب الفُراِت ِمثْل
   الغَِزير الفَيِض ِذي كَالنِّيِل



– 

  )٣٨٢٦(

   موِقرات السفَاِئن تَجِري
   الوِفير ِبالرزِق ِفيِه
  

   ِبالحِقير يرضى هيهاتَ
نَى ِمنِقير ِإالَّ الم٣٣( الح(  

تْ وِإنادو ؛هتقنيت زِري فَهجا يِرِه في كثير وهذا ،شخصيِن بين حوار؛ِشع 
  ) : ابتسم (قصيدة في فيقول

   وتَجهما ! كَِئيبةٌ السماء : قَاَل
   ! السما ِفي التَّجهم يكِْفي ابتَِسم : قُلْتُ

  
   ابتَــِسم : لَه فَقُلْتُ ! ولَّى الصبا : قَاَل
لَن ِجعرفَ يا اَألسبا الصمرتَصالم !!   
  

   الهوى ِفي سماِئي كَانَتْ الِتي : قَاَل
   جهنَّمـا الغَراِم ِفي ِلنَفِْسي صارتْ

  
   قَارنْتَها فَلَو واطْرب ابتَِسم : قُلْــتُ
  )٣٤( متََألِّما كُــلَّه عـــمرك لَقَضيتَ

 نصائح إال مجمله في يكن لم ،هذاالقصصي  شعره إن أقول المقام هذا وفى
 فيجاءت  أم ،)وكَانَت كُنْتُ : (قالب في أكانت سواء ،طريق كل في مطروحة وِحكما
  ) . وقُلْتُ قَاَل : (قالب

 حجازي المعطي عبد أحمد عنها يبتعد لم) وقُلْتُ قَاَل : (األخيرة الصيغَة وهذه
 على اتَّفَقْنَا وِإِن ،نفسه دنْقُل َأمل يقول كما ،ِمعطَِفِه من لدنْقُ َأمل خَرج الذي وهو ،كثيرا

 المعطي عبد أحمد يقول ،بمراحل ماضي أبو ِإيِليا طور فاقت الشعرية صناعته أن
  ) : األميرة والفتى الذي يكَلِّم المساء (قصيدة في حجازي
   وَأعِرفُه ،  َأعِرفُها

تْ الِتي ِتلْكضلَ ،موتَقُْل م اع لَهدالو، تَشَْأ لَم   



 

 )٣٨٢٧(

ذَِلكلَى الِذي واِئِه عاتَّكَأ ِإب   
اِهدجي ِنينقِّفه الحوي   

كَان ِنينيحرفه الح   
وَأنْت َأنَا فَهو ...   

   وَأعِرفُه ،  َأعِرفُها
   الِغنَاء تَهوى شَرِقية َأِميرةٌ
اهوتَِرفه ال تَهتَح   

   ! َأقْبلَتْ السمو بةُصاِح -  
ِبحصيو وهالب ِليءِضفَّتَين الم   
ِمستَهتَيِن الشِّفَاه وتَين.. كَِلمكَِلم   

    َأِنيق شَاعر المساء هذَا عِشقَها -
- ما ... نَعِشيق تَِضيقُ فَِإنَّهِبالع   

ِمستَهَأة ورام   
   ثَوب َألْفَ يضم دوالبها -  

ِمستَهَأة ورام   
  )٣٥( حب َألْفَ يضم وقَلْبها -

 الفقير وهذا األميرة بين الحوار يبدأ أن إلى المقدمة هذه في حجازي ويوفَّق
   : يقول ،المساء يكَلِّم الذي
   الفَتَى يسِبقُ الغُالم وَأقْبَل

  ِبِه َأتَيتُ سيدِتي َأِميرِتي
   سِعيده لَيلَتنَا ... الًوسه َأهالً

   المساء وانْقَضى ".. تَفَضْل ... اُدخُْل
   "رَأيت؟ الِذي ما ... "ساءلَتْه الصباح ِفي

   خَير كُلَّ رَأيتُ ِإنِّي.. سيدِتي
   سِعيده َأنَا ... سيدِتي
   المسهده عيِنِه ِفي وعينُها ،لَه قَالَتْ
دعبار وِحو ...  



– 

  )٣٨٢٨(

  " كَِبير شَاِعر َأنْتَ ال : "قَاِئلَة فَابتَسمتْ
   َأِمير ِإلَى ِبحاجٍة َأنَا سيِدي يا

  !َأِمير ِإلَى
دانْسكُوِن ِفي واب الس٣٦( !! ب(  

 يقول حين شاهد وخير ،دنْقُل َأمل بشعر يذَكِّرنَا الذي األسلوب هذا نرى إننا
  ) : القَلْعة مذْبحة (قصيدة في ِحجازي المعِطي عبد أحمد

   المِدينَة َأسوار يحضن الدجى
   رِزينَة وسحاباتٌ

   ِمْئذَنَة خَرقَتْها
   واِهنَة وِرياح
   ِشتَاء ِمن وبقَايا ،ورذَاذ

   حواِفر وقِْع ِفي الصمتُ وتَالشَى
   خَرآل ِتلٍّ ِمن الصوتُ وتَرامى

   المقَطَّم ِفي
   فَاِرس الدكْنَاء الظُّلْمِة ِفي وبدا
   .. يتَقَدم
   حاِرس البرِج ِفي وبدا

ههجشْغَِل ِفي واِقِص المَأقْتَم الر   
   ! متَجهم

نَّتْ ثُماِغ ِفي رِج ِفرره البيحص   
ثُم ارد ابوٍت ِفي البشَِديد ص   

  )٣٧( ... عةقَلْ باب
 أسلوب إلى لجأ الذي ،)م٢٠٠٨ت (درويش محمود عن دنْقُل َأمل واختلف

 تتبادل الشخصيات كانت حيث ؛الغُموض في أوغل الذي ِشعِره طَوِر في الِحوار
 الذي ،الفيلم في فالشخصيات ؛القصيدة على الغُموض سيطرة من ِلتُخَفِّفَ ؛األحاديث

 تقدمه ويِتيح ،الفيلم يسرد الذي ،الحوار خالل من هدفها نحو تَِسير ،الحوار على يعتمد
   .) ٣٨( الممثِِّلين عاِتق على المشهد ديناميكيات وتقع ،األمام إلى



 

 )٣٨٢٩(

  ) : طباق عن إدوارد سعيد( قصيدة في درويش محمود يقول
   الِكنَايِة غَزاَل هنَاك يربي

   كُنو ذَهبتَ َأنَّى ِبالدك فَاحِمْل
   /اَألمر لَزم ِإذَا نَرِجِسيا

   الخَاِرِجي العالَم هو منْفًى
   الباِطِني العالَم هو ومنْفًى

نا َأنْتَ فَممينَه؟ ب   
 ......  

   ؟ الروايةَ كَتَبتَ هْل -
   َأستَِعيد َأن حاولْتُ ... حاولْتُ

   . البِعيدات النِّساِء مرايا ِفي صورِتي ِبها
نلَِكنَّه غَّلْنِفي تَو ِصين لَيِلِهنالح .   
قُلْنلَنَا : و الَمتَِقٌل عسِن مع النَّص .   

   لَيل وال . حبا يشِْبه حب ال
شِْبهنَا . لَيالً يعفَد ددِصفَاِت نُع   

   ! ونَضحك الرجاِل
   ؟ لْتَفَع وماذَا -

   عبِثي علَى ضِحكْتُ
   الروايةَ ورميتُ

   المهمالت سلَِّة ِفي
 ......  

   ،قَبلَك ِمتُّ ِإذَا : وقَاَل
ل ُأوِصيكتَِحيسِبالم   
   ؟ بِعيد المستَِحيل هِل : سَألْتُ
  )٣٩( ِجيْل بعِد علَى : فَقَاَل

   ) :ِجداِرية (قصيدة في يقول حين أو
   ِبشَاِعِرها امرأةٌ تَعبثُ ِريٍح كُلِّ ِفي



– 

  )٣٨٣٠(

   َأهديتَِني الِتي الِجهةَ خُِذ -
   ،انْكَسرتْ الِتي الِجهةَ
   ،ُأنُوثَِتي وهاِت

 ......  
   قُدوِمك النِْتظَاِر نَفِْسي َأعددتُ
   ابتَِعد : قُلْتُ كُلَّما . ابِتعادا ازددتَ

   جسٍد ِفي ،الجسديِن دورةَ ُألكِْمَل عنِّي
ِفيضتَ ،يرا ظَهيِني ميِني ببو   
  " … موِعدنَا تَنْس ال : "ساِخرا

  ؟ متَى -
   النِّسياِن ِذروِة ِفي -  

قُ ِحيندا تُصنْيالد دبتَعا وخَاِشع   
نَا َأينوِعد؟ م   

ِلي َأتَْأذَن ِبَأن َأخْتَار قْهىم اِب ِعنْدِر بح؟ الب   
   تَقْتَِرب ال. … ال -
  من آدم ابن يا ،الخَِطيَئِة ابن يا

  بْل ،ِلتَسَأَل تُولَد لَم ! اهللا حدود
  . … ِلتَعمَل

ِديقًا كُنا صبا طَيوت يم !   
نًى كُنعا مِرك ثَقَاِفيُألد  
كُنْه ِتك٤٠( ! الخَِبيَئِة ِحكْم(  

  : ) جنْدي يحلُم ِبالزنَاِبق البيضاء(قصيدة  في ويقول
   الوطَن ِإن ِلي قَاَل
تَِسي َأنةَ َأحوي قَهُأم   
َأن وداِء ِفي َأعسالم ..   

َألَتْهض : ساَألر؟ و   
   َأعِرفُها ال : قَاَل



 

 )٣٨٣١(

   ونَبِضي ِجلِْدي َأنَّها َأحس وال
   القَصاِئد ِفي ُليقَا ِمثْلَما
   رَأيتُها ،وفَجَأة

   والجراِئد .. والشَّاِرع .. الحانُوت َأرى كَما
َألَتْها : سهتُِحب   
ابي : َأجبة حهة نُزقَِصير   

   مغَامرة َأو .. خَمٍر كَْأس َأو
   ؟ تَموت َأجِلها نِم- 
   ! كَالَّ -
   حبها كَان وكَيفَ -

علْسوِس يِنين .. كَالشُّم؟ كَالح  
   : مواِجها َأجابِني

   بنْدِقية ِللحب وِسيلَِتي -
ِلي قَاَل ثُم كََأنَّه برهي تَنْقَِع ِمنساِء ممالد :   

  البيضاِء ِبالزنَاِبِق حلُمتُ
   .. زيتُوٍن ِبغُصِن
   الصباح يعاِنقُ ِبطَاِئٍر
  لَيمون غُصِن فَوقَ

  ؟ رَأيتُ ما -
 صنَعتُ ما رَأيتُ -

  حمراء عوسجة
-  كَم؟ قَتَلَتْ و   
- بعصي م َأنهدَأع   

َألْتُها سذِّبعنَفِْسي م ، ِإذَن   
   . واِحدا قَِتيالً ِلي ِصفْ
لَحَأص ِتِه ِمنجلْس ، باعدةَ وِريدطِْو الجالمهي   
   : ُأغِْنيه يسِمعِني كََأنَّه ِلي وقَاَل



– 

  )٣٨٣٢(

   الحصى علَى هوى كَخَيمٍة
   المحطَّمه الكَواِكب وعانَقَ

لَى كَانِبيِنِه عاِسِع جالو تَاج م ِمند   
هردصوِن وِبد هَأوِسم   

َألنَّه ِسِن لَمحالِقتَال ي   
   جوال باِئع َأو عاِمٌل َأو عمزاِر َأنَّه يبدو

   ..ومات .. الحصى علَى هوى كَخَيمٍة
  ِذراعاه كَانَتْ

   ياِبسين جدولَيِن ِمثْل ممدودتَيِن
   جيوِبِه ِفي فَتَّشْتُ وِعنْدما

   صورتَين وجدتُ ، اسِمِه عن
   ِلزوجِته .. واِحدةً
   .. لَِتِهِلِطفْ .. واِحدةً
َألْتُهِزنْتَ : س؟ ح   

  محمود صاِحِبي يا : مقَاِطعا َأجابِني
نزض طَير الحيَأب  

   والجنُود . الميدان يقْرب ال
ونتَِكبري اِإلثْم نُون ِحينزح٤١ (ي(  

ا ،يبدو كما ،درويش محمود ِإناِرياألولى بالدرجة ِحو،  كََأنَّـهر  وـرحفـي  م 
  . جريدة

 ؛األولـى  قـصائده  في نفسه عن أيضا اختلف إنه وأقول ،دنْقُل َأمل إلى وأعود
 ) : قَالَت (قصيدة ،)القَمر مقْتَل (ديوان في يقول
   ِإلَي تَعال : قَالَتْ

دعاصو ذَِلك جرالد ِغيرالص   
   تَشُدِني القُيود : قَلُتُ

الخَطْوو ضِسير ال نًىمي   
   بلَغِْت ما َأبلُغُ فَلَستُ بلَغْتُ مهما



 

 )٣٨٣٣(

قَدَأخُور و   
 ......  

  سَأنِْزل : قَالَتْ
  ِلي تَنِْزلي ال معبودِتي يا : قُلْتُ
  سَأنِْزل : قَالَتْ
  المستَِحيل ِفي منْتٍَه خَطْوك : قُلْتُ
  ملْتَِقيان نَحن ما

غْمر حِل ِدتَو٤٢( لالنَِّبي اَألم(   
ل ِإننْقُل َأما كان بدايته في نفسه دعلى) وقالت قلت (سيطرة تَخْفَ فلم ؛قاص 

 الِحوار أسلوب على اعتمد وقد ،سينمائيا مخِْرجا بعد أصبح قد يكن ولم ،األولى قصيدته
بنوعيه الدرامي :  »د نتيجة : الخارجيدوتجاذبها ،الذات وتَالِقي ،التجربة جوانب ِلتَع 

 النفس في األصوات لتعدد تجسيده خالل من أو ،الذوات ِمن ِبِسواها ،تنافرها أو
 أو الداخلي المونولوج : اآلخر والنوع . )٤٣( » وحيرتَها وتمزِقها بقلقها ،البشرية
 حيثُ ؛مباشرة يقةبطر نفسه عن ويعبر ،واحد صوتٌ يتَكَلَّم حيثُ « ؛الفردي الحوار
وردِديث يا وذاته الشاعر بين الحِرزبالصراع م إحدى أو ،يعتريه الذي الداخلي 

 ،)٤٤ ( »وآمال أحالم من يراِوده ما أو ،ومشكالت أحاسيس من ،القصيدة في الشخصيات
 وغَير ،صوِرِه كُّلِب الصراع تُمثِّل ،أساسها في ،الدرامية النزعة َأن ِمحوره الحوار ذلك

 تقابلها فكرة كل « َأن يعلَم ألنَّه ؛واِحدة جهٍة في يسير ال الدرامي التفكير َأن خَاٍف
   .)٤٥ ( »باطن وراءه يستخفي ظاهر كل وأن ،فكرة

 ،الجيد ِرجالمخْ مَؤهالت يمتَِلك ألنَّه ؛السينمائي اِإلخْراِج فَن دنْقُل َأمل َأتْقَن وقد
 النص ترجمة « عن المسُؤول هو فالمخرج ؛الشِّعِري فَنِِّه على تطبيقها وبمقدوره
الكلمات (السينمائي (ات إلىطَيعة مِريصب) من ؛المونتير إلى تسليمها يتم ،)اللقطات 

   .)٤٦(  »السينمائي الفيلم شكل لتأخذ سِويا ربطها أجل
فَِإن خِْرجيِه«  المِرفة لَدعة ماِسعقْل وذُو ،ِبالفُنُون وتَّع عتَمة يِوييال ،ِبالحكُفُّ وي 

 ،وتفسيرات افتراضات عن ويبحث ،اآلخرين حياة ِفي يغُوص َأن ويِحب ،التَّساُؤل عن
ِجبا يكون أن ويا منهجينَظَّموم، وِإن ا نفسه الوقت في كَاناآلخرين مع يتفاعل شخص، 
 السابقة افتراضاته من التخلُّص على وقادرا ،رسمي غير وبشكل ،ببساطة األمور ويأخذ



– 

  )٣٨٣٤(

 األفكار عن يبحث عندما الداِئميِن واِإلصرار ِبالِعنَاد ويتَِّسم ،الطِّراز عتيقة أصبحت إذا
   .)٤٧ (» العظيم واإلنجاز ،الكبيرة

 وجدنا ،عنه الحديث ِبصدد نَحن الذي ،دنْقُل َأمل شعر إلى نظرنا وإذا 
   . قصائده في بارزة وتقنياته السينمائي اإلخراج أسلوب خصائص



 

 )٣٨٣٥(

   :وخَاِتمِتها القَِصيدة مقَدمة : اَألوُل المبحثُ
   : ِبالمقَدمات االهِتمام : َأوالً

ة ةالرؤيم ِهي للفيلم اإلخراجية َأهالفيلم بناء في خُطْو خِْرج ،السينمائيوالم 
ُؤول هو السينمائيسؤخَذُ « ،نهايته إلى بدايته من الفيلم عن الموي هأيصغيرة كل في ر 

 فَهو ... الفيلم عمل في تُسِهم التي التخصصات جميع وفي ،الفيلم تنفيذ أثناء في وكبيرة
 تحقيقها يريد التي الفنية الرؤية لتحقيق ؛فةالمخْتَِل الفُروع بين التَّفَاهم عن المسؤول
 المخِْرج ِفكْرة « اإلخراجي السيناريو ِكتَابة ِعنْد تَتَحدد ألنَّه ؛)٤٨ (» جميعا بمعاونتهم

 الذي الفيلم عن واِضحا تَصورا يعِطي جيدا المصنوع اإلخراجي فالسيناريو ؛اَألوِلية
 أكثر العمل تحليل كان ،أدقّ اإلخراجي السينَاريو ِكتَابة كَانَت وكُلَّما  ...سينَفَّذُ
  .)٤٩(»عمقًا

 على العزف يتَعلَّمون حيثُ ؛األوركسترا قيادة تَعلُّم يشِْبه األفالم إخراج وتعلُّم
 تَنِْظيم تَعِني التي ،اُألوركسترا ةِقياد يتَعلَّمون ثُم ،الموِسيقى فَن ويتِْقنُون ،موِسيِقية آلَة

 بدُؤوا ،باإلخراج يعملُون الذين ِمن وكثيرون ،الباِرعين الموِسيِقيين من مجموعة عزف
 ؛)٥٠( المونتاج أو ،السينمائي التصوير أو ،السيناريو كتابة : مثل ،سينمائية حرفة بإتقان

   .بالمخِْرج وينْتَِهي مخِْرجبال يبدأ للفيلم الفني فاإلبداع
 الضوء إلقاء أو ،بالبدايات السينما ِفي يعرف ما وهو ،بالمقَدمات واالهتمام

 نُسميه َأن يمِكن ما أو ،بالتفصيل المنشود الموضوع معالجة قبل كَكُّل العمل على
 ،الفعل أساس ألنَّها ؛باِرزا ادور الدراِمي الحدث في الحكاية لهذه َأن ذلك ؛بالحكاية
 تتحرك بل ،نفسية لحظات بوصفها للشاعر الذاتية التجربة تتحرك ال الحكاية وبوجود

 ؛المتَتَاِلية المشَاِهد ِمنْها تَنْمو التي الِبذْرة فهي ؛)٥١ (متَكَاِمل وِحسي بصِري عالَم أنها على
فَِمن موط َأهشُر قَدة مةالمة السينمائيديالج َأن ا تَتَِّسعد دائرة ِفيهشْها المتصوير 

 الناقد يقول كما ،اآلخر تلو مشهدا التالية المشاهد منه تنبثق ،مستمرا اتساعا ،وموِسيقَى
ة الدراسات وأستاذ السينمائيهندرسون سكوت السينمائي )Scott Henderson( )٥٢ (  .   

 اإلتقان من كبير قدٍر على تكون أن المقدمات هذه في يشْتَرط ذلك أجل ومن
 وغير الدنقلية (القصيدة في أو ،السينمائية المادة في األهم العنصر وهو ،والتشويق

 هو الذي الراوي « عنصر وجود أيضا ويشْتَرط ،باالستفزاز يسمى ما وهو ،)الدنقلية
   .)٥٣ ( »المعِرفَة/السرد حامل



– 

  )٣٨٣٦(

 مستغرقًا القارئ ِذهن يظَلَّ حتَّى ؛حد أبعِد إلى قَاِرَئه يستفز َأن عليه فالشاعر
 اليوم قصائد أرباع ثالثة تُولِّده الذي ،بالسأم الشعور ينتابه أو يتشتت وال ،القصيدة في

   .ويزيد
 ،خراسا وتبتسم ،إعجابا تَضحك تجعلك ال التي القصيدة إن أقول هنا ومن

 ساقطة هي ،نفسك في دواخلها َأثَّرتْ ِلما ؛محزونًا ظهرك على وتستلقي ،دهشةً وتُصفِّقُ
 االكتشاف إلى دفعا ويدفعه ،القارئ يستفز الذي ذلك هو المبدع فالعمل ؛شك ال

  .  ) ٥٤() هيوم. إ. ت( اإلنجليزي والناقد الشاعر يقول كما ،والتفكيك
 ،بالتصوير المقَدمات تمتزج دنْقُل َأمل عند لكن ،عام بوجٍه الشعر في هذا

 سبارتاكوس لمقالة السبيل ِلتُمهد وظَّفها التي ،المقَدمة هِذه ِمن وأدهش أبلغ نجد لم ولعلنا
   : يقول ،األخيرة

   :) لَأو مزج(
دجود .. ِللشَّيطَان المبعم احيالر  

نِه ِفي" ال "قَاَل مجو نقَالُوا م" منَع "  
نم لَّمع انِزيقَ اِإلنْستَم مدالع  
نال "قَاَل م .. "تْ فَلَممي..   

  )٥٥( ! اَأللَم َأبِدية روحا وظَلَّ
 يفَصُل سوفَ ما يجِمُل ،محايدا ليس ،خفيا صوتًا هناك َأن المقدمة هذه في نرى

   : قائالً رتاكوسسبا يبدأ حينما القصيدة في
  مطِْرِقين الميدان ِفي يعبرون الِذين ِإخْوِتي يا

ِدِريننْحِة ِفي مايِنه اءسالم  
  : اَألكْبر اِإلسكَنْدِر شَاِرِع ِفي
  ِإلَي عيونَكُم ولْتَرفَعوا .. تَخْجلُوا ال

َألنَّكُم لَّقُونعاِنِبي ملَى .. جشَاِن عِقم رالقَيص  
  ِإلَي عيونَكُم فَلْتَرفَعوا

   : عينَي ِفي ِبالموِت عيونُكُم التَقَتْ ِإذَا .. لَربما
تَِسمبي اِخِلي الفَنَاءد .. َألنَّكُم تُمفَعر كُمْأسه .. رر٥٦ ( !م(  



 

 )٣٨٣٧(

 .. ِللشَّيطَان المجد: (يقول إذ ؛الشيطان تمجيد مثَّلَه قد االستفزاز أن في شك وال        
 إبليس وقصة ،الديني الشعور يهِضتَقْي امِل ؛وهلة أول ساحقة كلمة وهي ،)الرياح معبود

 العزيز عبد الدكتور يسميهم كما ،)العقول ِصغَار (بعض جعل ما وهذا ، اهللا مع
   .بالكُفْر يتهمونه ،المقالح

 َأمل تََأثُّر « َأن ويبدو ،القصيدة هذه في جلية ةالسينمائي الخصائص وتظهر
 ،قصيدته بناء في) المونتاج (تقنية استخدام إلى دفعه الذي هو سبارتاكوس بفيلم دنْقُل
 المشَاِهِد ِمن داال مشهدا يقَدم ،مزج بمنزلة منها مقطع كل ،مقاطع أربعة على تقوم التي
 التي الثَّورة فَشَلَِت َأن بعد ،روما َأبواِب علَى المصلُوب رتاكوسسبا فيها ينْطَقُ التي
 ،)السن صِغير كَهل يوميات (قصيدة مقَدمة أيضا المعبرة المقدمات وِمن ،)٥٧( » قادها
   : يقول

   ! مات قَد قَلِْبي ِفي العالَم َأن َأعِرفُ
   : الحجرات وتَنْغَِلقُ .. ِمذْياعال يكُفُّ ِحين لَِكنِّي
   الشَّمِعي الجسد هذَا ُأخِْرج ،قَلِْبي َأنْبشُ

   اآلالم سِريِر فَوقَ وُأسِجيِه
َأفْتَح هِقيِه ،فَمه نَِبيذَ َأسغْبالر   
   الصلْبه الباِردِة اَألطْراِف ِفي ضينِْب شُعاعا فَلَعَل
تَفَتَّتْتَ .. لَِكن تُهشْركَفِّي ِفي ب   
  )٥٨( وِعظَام جمجمٍة : ِسوى .. ِمنْه يتَبقَّى ال

 يقَدم فهو ؛ِبها نُْؤِمن نَكُن لَم مفْردات إلى ِلنَِصَل ؛المقَدمة بهذه دنْقُل َأمل يَؤرقُنَا
 ،بها يفَاِجُئنَا أخرى جديدة وصورة ،ماروالد الخَراب ِإلَى يقُود ما ِبكُلِّ تُرحب شخصية

 المقصود القلب ذلك يستلزم ،طارئ واقع مع تَماِشيا مستَحدثَة إنها القول نستطيع وربما
 الجديد النَّص ِليذُوب ؛الشخصيات كلِْت وِتعنُِل المقصود القلب ومعه ،األحداث لمجرى
 نرى ذلك بعد فنحن ؛)٥٩ (الغنائي الِجذْر على الدرامي الصوت ويعلو ،الغائب بقرينه
   . القصيرة المقَدمة هذه عن تخرج ال لكنها ،القصيدة في متَباِينَة صورا

 في اَألول اإلصحاح فَعلَه) السن صغير كهل يوميات (قصيدة مقَدمة فَعلَتْه وما
   : ليقو ،)ِسفْر َأِلف داّل( قصيدة ،)العهد اآلتي(ديوان 



– 

  )٣٨٣٨(

  )اَألول اِإلصحاح(
   ! سيكُون ما -  كَان ما : قَِضيبيِن فَوقَ تَرحُل الِقطَاراتُ
اءمالسو : ادمِبِه .. ر نَعوتُ صالم تَهوقَه..   

ثَم اهكَي ذَر الكَاِئنَاتُ تَتَنَشَّقَه  
  هواَألفِْئد الشَّراِيين بين فَينْسّل        

  : يِفر -  الزجاِج ِخالَل -  شَيٍء كُلُّ
  الضوِء بقْعِة علَى الغُباِر رذَاذُ      
   ..الريِح ُأغِْنيةُ      
   ..النَّهِر قَنْطَرةُ      

باِفيِر ِسرصالع هِمداَألعو   
   ..يِفر شَيٍء كُلُّ

   ..اليد تُمِسكُه الماء فَال      
      لْمالحقَّى ال وتَبلَى يفَاِت عشُر وني٦٠ (الع(  
 وال ،الحزين بطابعها القصيدة الرِخيمة نَبرِتِه ِفي يحِمُل المتَشَاِئم الصوت فهذا

ِفي شَك ة األفالم صناعة في بكثرة يوجد هذا َأنظَم بداية ففي ؛السينمائيعنجد األفالم م 
نم قُومِهيِدِبالتَّ يوتًا مثَ كما ،صدجائزة على الحائز الفيلم في ،المثال سبيل على ،ح 

 ميل (فيه األدوار بتمثيل قام الذي ،)الشُّجاع القَلْب (أو ،)Brave Heart( : األوسكار
   . )موكاهان باتريك(و) جيبسون

 ،محاِيد غير – دنْقُل َأمل قصائد في كما – بصوٍت الصوتية المقَدمة تبدأ حيث
حضوا ،م١٢٨٠ عام اسكتلندا حال يا ،موضحمباِفع رنظر في كاذب أنه ،االستفزاز ِبد 

ِخينَؤر؛اإلنجليز الم األبطال شَنَقُوا الذين كتبه قد التاريخ ألن، في ذلك بعد يبدأ ثُم 
 ؛الفيلم أحداث حوله تدور الذي ،)واالس ويليم (ابنه ثُم ،)واالس مالكوم (حال وصف

 ولكنه ،الِقصة زمن يطَاِبق ِبشَكْل اَألحيان بعِض ِفي السرد يبتدئ قد«  الراوي أن ذلك
قْطَعد ذلك بعد ير؛الس ودعد زمن ترتيب في سابقة تأتي وقائع إلى ِليرمكانها عن الس 

ِن في الطبيعيمة زاِرد ؛الِقصرة يقطع فَالسِتينِّظَامال و ِنيملِْسل الزتَس؛الم ِجعتَرسِلي 
 األحداث وقائع إلى يتَعرف ِبحيثُ ؛السرد في األحداث يستبق قد أو ،الماضية األحداث

   .)٦١(  »وقوعها قبل



 

 )٣٨٣٩(

 أو سلسلة من ، يمِكن النَّظَر إلى الزمن بوصفه تتابعا«ففي العمل الفني 
عنًااألحداث التي تستغرق زمنًا مة من األحداث التي ،يتَتَاِبعكما في تلك السالسل الم 

ِإن ...  ويتم رصدها أو تصويرها في األعمال السينمائية والتليفزيون ،تحدث فعالً
   .)٦٢( »الزمن يمِكنُه َأن يكُون ِضمِنيا أو تتم محاكاته أيضا 

   : ِبالخَاِتمات االهِتمام : ثانيا
اة يلقَِب ِمناعرة الثنائيات أو النَِّظير مِويللثنائية نتعرض ،يقولون كما ،البنْي 

 كما ،وِهي ،)المقَدمة (مقَاِبل في) الخَاِتمة (وهي ،األذهان في الحاضرة الغائبة اُألخْرى
 التي األخيرة ةالنقط هي النِّهاية أو الخَاِتمة فَِإن ؛األفالم صناعة في اَألهم العنْصر ،نعلم

 ؛المقدمة عن أهمية تكتسب لكنها ،المقَدمات ِمن ذلك في قريبة وهي ،شيء كل تُلَخِّص
شَاِهد ألنلن « الم غِْفرنهاية حتى تشويق حالة في يتركونه الذين السيناريو لكُتَّاب ي 

 ؛)٦٣( » قصتك نهاية نأي : فَِرعتَ نَأ الكتابة في تبدأ أن قبل ِإذَن الضروري فَِمن ؛الفيلم
 ما غالبا الذي ،ورهمالج آراء إال شيء بعدها يأتي فال ؛األخيرة النقطة هي ألنها هذا

 خطأ بها كان فلو ؛المقدمات عكس على ،الخاتمة تُمثِّلُه الذي ،األخير انطباعه فيه يتحكم
   . بعد فيما يعالَج نَأ الممِكن فَِمن ما

 فإذا ؛القصيدة في كذلك هي السينما في األهمية هذه تالخاتما لهذه أن وكما
 في رغبته إكمال - أدقّ بمعنى -  أو ،القراءة إكمال على القارئ تَحفِّز المقدمة كانت

 أفسده ما وتُصِلح ،القصيدة إلى األخيرة نظرته تُحدد فالخاتمة ؛القراءة في الشُّروع
 ؛القراءة عاِبتَوي يثَاِبر القارئ لكن موفَّقة غير البداية تكون فقد ؛القصيدة في ما عنصرا

   . ةمدقَالم عليه جنته ما ويغفر تختلف بنظرته فإذا
 فَال ؛معنًى من الكلمة تحمله ما بكل) خاتمة (ونكُتَ أن الخاتمة في طرتَويشْ

ِصح؛شيء بعدها ي فَِإن حها صدعلُّ فَِهي ؛شَيء بخِْرجها / شاعرها ةقدر عدم على تَدم، 
   . أدواته من تَمكُِّنِه وعدم

 وانقسمت ،ذلك في ،اإلجادة كُلَّ ،أجاد قد مخِْرجا / شاعرا بوصفه دنْقُل وَأمل
   : أنواع ثالثة إلى خاتماته

  :مغْلَقَة خَاِتمة) أ
كَةَ ِإنبفي سئلةاأل توليد « ووظيفتها ؛القصة ببناء وثيقًا ارتباطًا مرتبطة الح 

 كُّل تبدو أن ويِجب ،والتوتُّر االهتمام من عاٍل مستوى على والمحافظة ،المتَفَرج ذهن



– 

  )٣٨٤٠(

 ِسلِْسلَة يضِعفُ المصادفة وليد أو متعسفًا يبدو ما وكُّل ،حتِْمية الشخصيات تتخذها خُطْوة
 فهي ؛)٦٤ ( »ماماأل إلى الدفع بقُوة اإلحساس عليها يعتمد التي ،والنتيجة السبب عالقة
 مضتْ وكُلَّما ،للشخصيات تقع التي األحداث يرتِّب أو ينَظِّم الذي والتصميم الخُطَّة
 ِمن سبقَه ما إلى بالنسبة معنى وذات منطقية عالقة في حدث كُّل يكُون َأن يِجب ،الِقصة
  . ) ٦٥( يتلوه أن الحتِْمي نِم َأنَّه يبدو ما إلى يَؤدي أن ويلْزم ،َأحداث

 بمنزلة وتكون ،والشعر السينما في استخداما األكثر هي المغْلَقة الخاتمةو
 أو مختلف بشكل ولو األول المشهد يستَدعى وفيها ،القصيدة في األخيرة الحبكَة
 والمؤرخ ناقدال يقول كما ،الكالسيكية السينما أفالم من كثير في نجده ما وهو ،)٦٦(معدل

السينمائي بلور ريمون الكبير الفرنسي)Raymond Bellour ()؛)٦٧ كَات جميع فَِإنبالح 
 فالسرد ؛)٦٨(»النهائييِن والحّل الذروة عند بها ستنتهي التي النقطة على تُركِّز « العِظيمة
 تنتِه لم يرويها التي األحداث كانت لو حتى ،وِنهاية ِبداية له « تَكُون َأن بد ال المغْلَق

 عن تُعبر أصوات تجسيد هو النص في الدراِمية الحبكَة تُبِرزه ما وأهم ،)٦٩(  »بعد
 كثيرا دنْقُل َأمل استعملها وقد ،األحيان أغلب في بالهدوء وتَتَِّسم ،صراع بينهم أشخاص

كبحاغ واحٍد اتجاٍه في تسير ال التي قصائده ِليقصيدة في قوله مثل ،الب) كَالباء بيني ي د
زقَراء اليمةام : (  
   زرقاء يا َأنِْت ها

   !عمياء .. وِحيدةٌ
اواُل ماتُ تَزُأغِْني بالح. .. اءوواَألض   

   ! واَألزياء .. الفَاِرهاتُ والعرباتُ
ُأخِْفي فََأين ِهيجو هشَواالم   
  المموها .. اَألبلَه .. الصفَاء ُأعكِّر ال كَي
   ؟ !والنِّساء الرجاِل َأعيِن ِفي

   ..زرقَاء يا وَأنِْت
   !عمياء .. وِحيدةٌ
  )٧٠ ( !عمياء .. وِحيدةٌ

  ) :نالس يرِغص لهكَ اتيوِمي (قصيدة في يقول هذا لثْوِم  
 ..الَمات قَلِْبي ِفي العم ..   



 

 )٣٨٤١(

   : الحجرات وتَنْغَِلقُ .. الِمذْياع يكُفُّ ِحين لَِكنِّي
هُأخِْرج ِجيِه .. قَلِْبي ِمنُأسِريِري فَوقَ وس   
   الرغْبه نَِبيذَ َأسِقيِه
   الصلْبه الباِردِة اَألطْراِف ِإلَى يعود الدفْء فَلَعَل
تَّتْتَتَفَ .. لَِكن تُهشْركَفِّي ِفي ب   
   !وِعظَام جمجمٍة : ِسوى .. ِمنْه يتَبقَّى ال

  )٧١( !! وَأنَام...   ...   ...   ...  ...   ... 
 قد دنْقُل َأمل أن غير ،وخاتمتها القصيدة هذه مقدمة بين ابهشَالتَّ حملْنَ ولعلنا

   : يأتي كما المقدمة من وغير حذف
 العالم موت بتقرير مباشرة ليبدأ ) َأن َأعِرفُ : (ةلَمج عن ىنَغْتَاس بدايةال في

   . قلبه في
 والهاء ،)قَلِْبي ِمن ُأخِْرجه (: ) الشَّمِعي الجسد هذَا ُأخِْرج ،قَلِْبي َأنْبشُ (جعَل

  . قلبه في ماتَ الذي العالَم على تَعود ،شك ال ،هنا
 امهفَ وسريره اآلالم سرير بين فرق وال ،)سِريِري: () اآلالم يِرسِر (جعَل

يا شيًئا الِنثِّمواحد .   
عن ىنَغْتَاس) َأفْتَح هفَم(.   

 يعود الدفْء فَلَعَل: () الصلْبه الباِردِة اَألطْراِف ِفي ضينِْب شُعاعا فَلَعَل( جعَل
  ) . الصلْبه اِردِةالب اَألطْراِف ِإلَى

...   ...   ...   ...  ...    (كلمة  دنْقُل َأمل يضيف والتغيير الحذف وبعد
 ؛يشأ لم أو ختامها القَاِرُئ شَاء ،القصيدة ِختَام ِلتُقَرر ؛هذا الكتابي بشكلها !! ) وَأنَام... 
 على شعره في النهايات غأبل من عندي وهي ،وتثاؤب إرهاق ِمن الكلمة تَحِملُه ِلما

   . اإلطالق
  : )الِقراءة يعِرفُ ال الحزن (قصيدة في قوله النوع هذا من البليغة النهايات ومن

   .. يسنُدها ال  .. تَسقُطُ رُؤوسنَا
   ! المنْتَِصبه الياقَة حوافّ ِإالَّ

محذَاِبي فَارا عهاَأللَم َأي ..   
  )٧٢( . المنْهار اِميحطَ سنُدواُ



– 

  )٣٨٤٢(

 ،نزالح هو واِحد مِعيٍن في تَصب ،كثيرة حاالٍت ِمن تتكون قصيدة إزاء فنحن
   . باُألمية دنْقُل َأمل وصفه الذي

 ،ارتَخْالم مكانه في وذوبانه ،الصمت طاحونة في دنْقُل َأمل دوران فبعد
 ،السخِْرية تُِثير التي المرتَِخية السيدة وجوارب ،امالحم نافذة على المخَبأ الخاتم وذكريات

 جاء ،الشجار يوف استرداده في الرغبة وفقدانه ،الستَار يرتفع أن قبل مقعده وفقدانه
   . القصيدة في زفْرة آِخر وتُخِْرج ،المواقف هذه بين تُوحد التي ِبخَاتمته

 على تتعامد التي الضدية وبالمفارقات ،الحكائي األفقي بالتعبير«  استطاع لقد
 مفْردات وباستخدام ،بالغنائية ،الدراِمي التوتُّر حد َأحيانًا وتَبلُغُ ،فقياُأل التعبير هذا

 نَأ ... بينهما والمزاوجة ،تراثية وشخصيات ومفردات ،اليومية الحياة وشخصيات
 عن معبرة ،بالمرارة مليئة ،أبدا متَوفِّرة حادة ساخرة حارة ةمتَِّسقَ شعرية ةيْؤر يصوغَ

 في المجتمع حال بها يصور ،)٧٣( » فَاِجعة مفَارقَات من الواقع في ما رفض بل نقد
   .النكسة بعد فيما السياسية ةبقْالِح

غْلَقة الخاتمة في الكالم ونَخِْتمديوان في يقول ،عالنو هذا من أخرى بخاتمة الم 
  ) : الطيور (قصيدة ،)٨ الغرفة أوراق(

ورالطُّي .. ورالطُّي  
  !اَألِخير السقُوِط ِفي .. جثْمانَها اَألرض تَحتَِوي

ورالطُّيال الِتي و تَطير..   
  واستَسلَمتْ .. الريشَ طَوِت

  عِلمتْ تُرى هْل
َأن رمنَاِح عقَِص الجير .. ؟ !قَِصير  

نَاحاة الجيح   
نَاحالجى ودر  
نَاحالجاة ونَج  
نَاحالجى .. ود٧٤( ! س(  



 

 )٣٨٤٣(

   :مفْتُوحة خَاِتمة) ب
 الخاتمة أيضا واستخدم ،أجادها التي المغْلَقَة بالخاتمة دنْقُل َأمل يكتِف لم

 ،حاِئرة تَكُون َأن الخَاتمة هِذه اِبعطَ وِمن ،نفسها بالجودة عنده كانت التي ،المفتوحة
   . الشاعر أراده لسبب كذلك تكون لكنها ،قَِلقَة معنى تعطي ال هنا وحائرة

 جاءت وربما ،داللة من أكثر تَحِمُل غامضة جملة أو بسؤال تنتهي وهي
 ،الشكل ناحية ِفي قَةالمغْلَ النِّهاية مع الخاتمة هذه تتشابه وقد ،واحدة داللة تَحِمُل صريحة
 على السينمائية للدالالت حاسما حال – المغْلَقة الخَاِتمة ِبِخالف - تُقَدم ال ولكنها

 العاطفية والحالة ،الحكائية الحالة في واالستغراق ،الدراِمية الحبكَة : (األربعة مستوياتها
 السينمائي والناقد والمنتج المخرج قولي كما ،)اإليديولوجية واالفتراضات ،للمشَاِهد

برايس إيران األمريكي )Eran Preis( )ا بل ؛)٧٥هعمستمرة تكاثفات في تَد.    
 ال الِذي والجرح اَألرض (قصيدة في قوله دنْقُل َأمل عند الخاتمات هذه ومن

  ) : ينْفَِتح
قَ لَمبي قَال شَيٍء ِمني     
   : َأرض يا

  )٧٦ (؟ الرجاْل ِلدي هْل
 من ويسأل األرض يسأل فهو ؛والوضوح السهولة من كبير قدٍر على وهي

   ؟ الرجال يِلد هْل : عليها
حديث خاص مع ( قصيدة ،)البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(ديوان  في ويقول

ِريى اَألشْعوسأبي م : (  
 ..ِبِطينتَهسلَى ووع عمالج   

   الدموع خَلْفَ  .. عيونُهم تَراِك فَال .. ِرِفينوتُرفْ
قَِّفينلَى تَتَووِف عيالس اِقفَهالو   

ِعينماِت تَتَسمهماله اِجفَهالو   
ِلينحتَرسِبال و وعجر !   

 ...    ...   ...   ...  
كُونيو وعج !   
كُونيو وع٧٧( ! ج(  



– 

  )٣٨٤٤(

  ) : زهور (قصيدة في له الزهور حديث بعد ويقول
   .. باقَه كُلُّ
ينٍة باءِإغْم ِإفَاقَهو   

تَتَنَفَّس ةً – ِبالكَاِد -  ِمثِْلىثَاِني .. هثَاِني  
   .. راِضيه – حملَتْ صدِرها وعلَى

ما اسِفي قَاِتِله ٧٨( ! ِبطَاقَه(  
إلـى أنـور    ( البطاقـة الـسوداء      قـصيدة  ،)متفرقة قصائد (ديوان في ويقول

   : )المعداوي
   .. وفَجَأةً
   اكِْتراثْ دون ورقَةً ِإلَينَا َألْقَى

وندو لْتَِفتَا َأني ..   
   الخَاِرج ِإلَى مضى
   ِبطَاقَتَه الحيرى الِمنْضدة علَى تَاِركًا
   سوداء ِبطَاقَةً كَانَتْ

...................  
  )٧٩ ( !المساء يِف وماتَ

 شاعر لكلمة أضيف وال - شاعر إال يجيدها ال الخاتمات هذه أن في شك وال
   . اقوذَ قارئ إال بها يشعر وال – تكفي ألنها نعتًا
   : محاِيدة خَاِتمة) ج

 من النوعين بهذين نكتفي لن انفإن ؛أكثر بإتقان دنْقُل َأمل ديوان تصفحنا إذا
   . المحايد ُأسميه آخر نوعا سنَِجد ألننا ؛)وحةتُفْوالم ةقَلَغْالم (الخاتمات

 خاتمته في الشاعر يكون وأن ،ِللخَاِتمة الِفكِْري الِحياد هنَا ِبالمحاِيد َأقْصد ولستُ
 لكني ،السليم العقل منطق عن خارج بالطبع هذا ،وأفكاره آلرائه اٍزحنْم غير محايدا
 تتشابه المحاِيدة فالخاتمة ؛الخاتمات من السابقيِن النوعيِن بين الحياد اهن بالحياد أقصد

   . أفصلها جعلني ما وهذا ،عنهما تختلف لكنها ،كبيرة بدرجة والمفتوحة المغلقة مع
 ،القصيدة أجزاء بين الربط تُمثِّل أنها في المغْلَقَة الخاتمة مع تَتَشَابه إنها

 واحدٍة كل مع تتفق أنها في االثنين عن وتختلف ،غالبا شكلها يف المفتوحة مع وتتشابه



 

 )٣٨٤٥(

 إدوارد األمريكي السينمائي الناقد تعبير استعارة ِشْئنَا ِإن أو ،ما شيء في امنهم
 فيها ينْتَِظم رؤية تَطْرح المحاِيدة الخاتمة هذه فإن ؛)Edward Branigan( برانيغان
 الجمالية الفضاءات مع ،القصيدة في السينمائية المشَاِهد إليه يتنته الذي الجمالي الفضاء

 كذلك وليست ،تماما بمفتوحة ليست عالقة في ،قبل من القصيدة في تَفَتَّحتْ التي
 ،القصيدة على األخير المعلِّق ِبدور ِلتَقُوم الخاتمة هذه تَْأِتي ثَم وِمن ،)٨٠( سلفًا محسومة

 ،)البكَاء بين يدي زرقاء اليمامة (ديوان في يقول ،بارٍع بشكٍل دنْقُل ملَأ فيها أجاد ولقد
  : ) من مذَكِّرات المتَنَبي في ِمصر(قصيدة 

.. ِة ِعيداٍل ِبَأيتَ حدا عي ؟ ِعيد  
 ؟ تَهِويد ِفيك َألرِضي َأم ؟ مضى ِبما
  اعساِكِره عن) ِمصر نَواِطير نَامتْ(

   !اَألنَاِشيد ِمنْها بدالً وحاربتْ
  دما الِمياه تَجِري هْل ِنيُل يا : نَاديتُ
 ؟ نُودوا ِإن اَألهل ويصحو .. تَِفيض ِلكَي

)ِة ِعيداٍل ِبَأيتَ حدا عي ٨١ ()؟ ِعيد(  
  ) : أبو نواس( قصيدة من أوراق ،)العهد اآلتي( في ديوان ويقول

  ماء جرعِة َأجِل ِمن ماتَ
  مساء صباح غُالم يا فَاسِقِني
  .. غُالم يا اسِقِني
  .. ِبالمدام علِِّني

  )٨٢( ! الدماء َأتَنَاسى
 ،المتَنَبي مذكرات من صفحات يوِرد أن بعد السابقتين الخاتمتين في فهو   

 تعليٍق شكل على للقصيدتيِن ألخيرةا الحبكَة يضع) هـ١٩٩ت (نُواس أبي وأوراق
مٍزوج عرِفيِه ب  .   

 بصورٍة استطاعت التي ،الموجزة الخَاِتمة تلك ،شعره في أيضا النوع هذا ومن
   : يلي كما وهي ،)اللوحات (القصيدة أجزاء بين تُوحد أن مدهشة

   . الشمس لمغيب ترنو الحمراء شرفة من الدمشقية لليلى األولى اللوحة -
   . الرواق يحترق أن قبل األقصى للمسجد إطار بال التي ىرخْاُأل اللوحة -



– 

  )٣٨٤٦(

   . سرحان اسمه الِجفَان محترق لعاشق الخيوط والواهية الخطوط الدامية اللوحة -
   . سيناء اسمها األجزاء مبتورة لخريطة األخيرة اللوحة -

 في يقول ،الجميع على معلِّقًا الرائعة هبخاتمت دنْقُل َأمل يأتي اللوحات هذه وبعد
   : )رسوم ِفي بهو عرِبي( قصيدة ،)العهد اآلتي(ديوان 
   : االسِتقْبال دفْتَِر ِفي ِكتَابة

   يِلدا وَأن يعِطي َأن النِّيَل تَسَأِلي ال
   َأبدا .. تَسَأِلي ال

   !) اَأفْتَحه ِحين (عيِني َألفْتَح ِإنِّي
  )٨٣ ( !َأحدا َأرى ال ولَِكن.. كَِثيٍر علَى

 بِصبغَة صبغَه الذي الخاتمات من العنْصر بهذا اهتمامه مدى نلمح هنا من
 الحوارية النهاية تلك اإلطالق على -  عندي - الخاتمات أفضل ولَعلَّ ،سينمائية

تعليق على ما (ديوان  في يقول ،المفتوح النوع من وهي ،قُلْتُ ما تُوِجز التي ،السينمائية
  : ) فصل من قصة حب( قصيدة ،)حدث
ككَْأس !   

- انح وِعداِإلغْالقْ م .   
- قَ لَمةٌ ِإالَّ تَبة قَطْرَأِخير :   
- ككَْأس !   

 ..ا لَنهاقْ تُِعيد٨٤( !! اَألشْو(  



 

 )٣٨٤٧(

   :دنْقُل َأمل ِشعِر ِفي اِئيالسينم اِإلخْراج َأدوات : الثَّاِني المبحثُ
  ) : والزمان المكان وصف (السينَاِريو : أوالً

 في السيناريو إن ونقول ،دنْقُل َأمل شعر في السينمائية العناصر لنستكمل نعود
 صناعة ارتبطت وقد ،)ِبالِسينَاِريست (يسمى من أو الكَاِتب مِهمة ِمن ،السابع الفن محيط

 ِكبار كان ما وكثيرا ،السيناريو كتابة بتطور الماضي القرن ثالثينيات منذ ينماالس
 والناقد المنظِّر يؤكد كما ،الرفيع الطِّراز من سينمائيين كُتَّابا الغرب في السينما مخِْرجي

السينمائي بازان أندريه الكبير الفرنسي )André Bazin( )٨٥ (.  
 يطْلَق (بالسيناريو صنْعها يبدأ«  الروائية اَألفْالم عظَمم ِإن نقول أن وبوسعنا

   .)٨٦ (» السينما من جيدا ومكْتُوبا ،مبتَِكرا يكُون َأن ويِجب ،")ةيِكلْالِم "أيضا علَيه
 هي المتحركة والصور ،بالصور تُروى قصة « يعني السينما في السيناريوو 

 عن النظر ضغَوِب ،ما ٍةصِق في الرئيسة األحداث درامي نحو على ينقل مرئي وسط
 فَن « السيناريو فكتابة ؛)٨٧(  »ونهاية ووسط بداية للسيناريو يكون أن بد ال القصة نوع

 انطباعا وتترك تثيره ،قارئ ذهن في بصرية صور إلبداع الورق على الكلمات وضع
 ترتيبها في بعضا بعضها يعقُب فيلم أي سياق في راِظنَالم « نِإ حيث ؛)٨٨(»  لديه حسنًا

خُْل لم ما ،الزمنيدفيه ي ل من نوعثُ كما ،الوراء إلى التحودحاستذكار في مثالً ي 
 الجزيئات هذه خالل من ينقلنا أن الفنان وعلى ،)٨٩(»  وذكريات وأحالم مغامرات
 اللقطات من مجموعة ترتيب « ويجيء ،)٩٠( محدد غَير شَامل شُعور إلى المحدودة
 معنًى – الترتيب هذا خالل من – اللقطات هذه تُعِطي بحيث معين نحو على السينمائية

   .)٩١ (» منْفَِردة قُدمتْ أو ،مختلفة بطريقة رتِّبتْ لو فيما لتعطيه يكن لم خاصا
 أكثر يكون أن بد ال األمكنة صفوو السرد أسلوب إيقاع«  أن المعروف ومن

 السرعة إلى يميل الذي ،الحوار أو المحادثة أسلوب إيقاع من والبطْء الهدوء إلى ميالً
 حيث ؛)٩٢(»  وإجابات أسئلة يحمل الذي الحديث عنصر على يقوم لكونه ؛اإليقاع في

 يعبر ،ناريوسي إلى المسرحيات أو القصص أو األفكار بتحويل « السيناريو باِتكَ يقوم
 ويقوم ،وأزمنة وأماكن مشاهد إلى مقَسم ويكتبه ،والصوت بالصورة الموضوعات عن

 بالتنسيق ،للفيلم العام اإليقاع يحقِّق تَتَابع في الصراع وتطور الشخصيات ِبرسم
 ناريووالسي ،)٩٣( » بأول أوالً الموضوع في نظره وجهة ليأخذ ؛المخِْرج مع والتشاور



– 

  )٣٨٤٨(

 ،الوصفية المقدمة يعِرض حيثُ ؛السينمائية الكتابة عرف في للحوار المكَمل الجزء هو
   .الحوار فيها سيجرى التي واألجواء والزمان المكان وصف من

ِديرأن بالذكر وج  »خِْرِجينإنهم ،بأنفسهم سيناريوهاتهم يكتبون الذين الم 
 ،الكامنة اإلمكانات من العديد هناك أن كيف ،المونتاج ةمرحل خالل ،الحقًا يكتشفون

  . )٩٤(»  السيناريو في تستكشف لم والتي
 اللفظتيِن وحمتَ فإنها وبهذا ،والمخِْرج الكَاِتب بين الفروق تَنِْفي الشِّعر وطبيعة

 بين عمجتَ التي ،)الشاعر (لفظة هي واحدة لفظة محلهما لتُِحلَّ ؛)والكَاِتب المخِْرج(
 طريق عن ،واستفزازه المتلقي إثارة يبغي فكالهما ؛بينهما الفروق انتفاء بعد يِنتَظَفْاللَّ

 يضع هاروِح يكتب عندما فالكَاِتب ؛الفني بالعمل االنفعال بغْيةَ ؛ودالالتها الجميلة الصور
 شيًئا ،لباغا ،يكون الذي) الديكور (عن يختلف وهو ،يتخيله كما الحوار لهذا هامشًا
   . هو بأسلوبه الهامش هذا بتنفيذالمخِْرج  ويقوم ،كالسيناريو أساسيا ليس ،مكَمالً

 والكلمة اللوحة تَضم التي ،القصيدة في أما ،السابع الفن محيط في هذا
 وغير ،ذاته الشاعر هو المنَفِّذ والمخِْرج فالكاتب ؛األمر فيختلف ؛والحركة والموسيقى

 يرِبض الذي الموقع أو ،الجغرافي الموقع مجرد « ليس القصيدة في المكان أن خَاٍف
 والخطوط والحدود التُّخُوم مجرد أيضا وليس ،بداخله يتَجولُون أو الممثِّلُون ساحته في

 الرياضية والمسافات واألبعاد الشكل هو ليس وأخيرا ،المكان من مواضع بين الفاصلة
 هو ذلك كل نِم األهم ولكن ... دعوالب المسافة لحساب الفيزيقي بالمعنى ِللقُرب أو للبعد

 في والسيناريو ،)٩٥(  »ومشاعر أحاسيس من يقِّلَتَالم وِوجدان خيال في ينطبع ما
 الحوار عن يستغني قد دنْقُل َأمل أن لدرجة ،الحدود أبعد إلى ،مِهم) الدنقلية (القصيدة

 ِقلَّة من الرغم وعلى ،القصيدة خدمة في بالطبع وهذا ،األجواء وصف في مسترسالً
 يتِْقن الذي السيناريو بفضل مدهشًا سينمائيا فيلما القصيدة جرخْتَ ،وانعدامه الحوار

   . صناعته
  : ) رباب( قصيدة ،)تعليق على ما حدث(ديوان  في بقوله قُلْنَا ِلما نُمثُِّلو

   .. ِبالفُضوْل المِليَئتَاِن وعينَاِك : ولَىاُأل ِجلْستُنَا
   .. الحِديِث ِبدايِة عن تُفَتِّشَاِن

   .. خَجوْل وابِتسامةٌ    
   .. يطُوْل وارِتباكُنَا .. العذْبتَيِن شَفَتَيِك ِفي



 

 )٣٨٤٩(

   . والظَّمْأ الصمِت لَحظَاِت ِفي
  )٩٦ (المقْعِد ِمسنَِد فَوقَ نَقَّرتُ

   : يقول ،الِحوار يوِجز الوصف هذا وبعد
  )٩٧ ( ..الطَّقِْس رداءِة عن يقَاُل ما قُلْتُ

قائالً للوصف يعود ثُم :   
  الياقَِة اسِتدارِة ِفي عينَاي تَسمرتْ

   الجِميْل ِمعطَِفِك ِفي
 ......  
   .. عنُِقي ِرباِط ِفي َألِْوي وكُنْتُ

   .. قَلَِقي هرظَ أربتُ   
   حسِق خَيطَ َأمرِئيَل العالض .   

رصخًا : ُأباِج ِفي شَرجاِب زالب ..   
ِف لَونخْرنْقُوِش الزفَاِرِش ِفي الماِئد موالم ..   

   ..الكُوِب ِفي تَنْحِني وِهي .. الوردةَ
  )٩٨( الذُّبوْل شَفَّها    

 مكتوبة قصيدة أمام أننا أنسانا حتَّى ؛كبيرة بدرجة الوصف اهذ في أبدع لقد        
 فإذا ؛المدهش الوصف بهذا وخَدرها البصر حاسة على استحوذ فقد ؛ورق على

 علَى ِمن ونمسح ،القلق ويعتَِرينا ،باللفتات نشعر بنا وإذا ،أعيننا أمام تتحرك باألشخاص
   . الضِئيل العرِق خَيطَ جِبيِننَا

  ) : أبو نواس( قصيدة من أوراق ،)العهد اآلتي(في ديوان  ويقول
 "ِلكَأم م ه؟ ِكتَاب"   

احاِحِبي ِبي صو .. صهلِْقي وِمِه يهِفي ِبِدر اءواله  
ثُم لْقُفُهي ..  
)خَاِرِجين ِس ِمنركُنَّا الد .. رِحبفَوقَ الطُّفُولَِة و اءدالر   

   .. البيوِت عبر تَمرقُ ِفيروالعصا
  )٩٩ () !دالبِعي النَِّخيِل فَوقَ وتَهِبطُ



– 

  )٣٨٥٠(

 فبدالً ؛الشعري بالقالب يضحي أن دون التقنية هذه من يستفيد أن الشاعر حاول
 ألبي مذَكَّرات وكأنها ،ورقات إلى قَسمها ،مشاهد أو لقطات إلى المقَطَّعات تقسيم من

   .دوره الشاعر تَقَمص ذيال نُواس
 أوراق من ورقة تُشِْبه نجدها نُواس أبي أوراق من األولى الورقة تأملنا وإذا

 من بقطعة يلعباِن طفليِن قصة في تتلخص ،ِجدا قليلة فاألحداث ؛السيناريو كراسة
 المتَفَرع والتصوير التفاصيل سرد على المعتَِمد المشْهِدي الحدِثي الوصف أما ،النقود
 -  يلْقُفُه ثُم - الهواء ِفي ِبِدرهِمِه يلِْقي وهو .. صاِحِبي ِبي صاح (« : مثل ،فكثير

خَاِرِجين ِس ِمنرالد - رفَوقَ الطُّفُولَِة ِحب اءدالر - اِفيرصقُ العرتَم ربوِت عيالب  - 
 الملك وجه تصوير -  بابتسامة اليد فتح - اللعب أثناء بةالذبا رفيف - العينين التماع
   .)١٠٠(  »مهابة في باسما - العملة على

 الصوت هذا أن إلى يشير ثم ،)؟ ِكتَابه َأم مِلك( : فرق ال أنه بتأكيد الحوار يبدأ
 ثُم ،الهواء ِفي ِبِدرهِمِه يلِْقي وهو (قالها فصاحبه ؛وضعه واصفًا ،صاحبه مصدره

لْقُفُهي(، ثُم كْتُبقَ بين وضعه الذي ،كامالً الموقف سيناريو يوكان ،ينوس لُّهحفي م 
   . االنتباه إثارة في) ؟ ِكتَابه َأم مِلك (لفظة ألهمية ربما ؛َأخَّره لكنه ،البداية

حضووِقفَ ويواصفًا الم :   
- خَاِرِجين ِس ِمنرالد.   
- رفَوقَ الطُّفُولَِة ِحب اءدالر.   
- اِفيرصقُ العرتَم ربوِت عيالب.   
   . !دالبِعي النَِّخيِل فَوقَ وتَهِبطُ -

   : يقول ،للتوضيح نفسها القصيدة من آخر مشهدا ونأخذ
  الحرس وسِمعتُ .. جاِنبه كُنْتُ نَاِئما

وِقظُونَأِبي ي !   
- خَاِرِجي   
  !؟ .. نَاَأ -
  ماِرقٌ -
  - نَأنَا ؟ م !  

   ُأمي صدِر ِفي الطِّفُْل صرخَ



 

 )٣٨٥١(

  ) المنِْزِليه مالِبِسها ِفي واِقفَةٌ الشَّعِر محلُولَةُ وُأمي(
   اخْرسوا -

  الِجداِر وراء واخْتَبْأنَا
   اخْرسوا -

  الدِم ِمن خَيطٌ الحلِْق ِفي وتَسلََّل
َأِبي كَان ِسكمي حرالج..   

ِسكمي تَهتَه .. قَامابهمه واِئِليالع !  
  َأِبي يا -  
   اخْرسوا -

  نَبس ما صدِرها ِفي والطِّفُْل .. ُأمي ثَوِب ِفي وتَواريتُ
   ِبَأِبي ومضوا
لَنَا تَاِرِكين تْما اليتَِّشحم س١٠١( ِبالخَر(  

 ،البصِري الحدِثي الوصف تقنية من – االستفادة تمام - يستفيد أن عاستطا لقد
 هذا باستخدام الشعري البناء ىرثَْأ بل ،الشعرية القصيدة بإمكانات يضحي أن دون

 القالب بوتَقَة إلى فأضافها ؛السابع بالفن تَخْتَص مزايا يحِمل الذي ،السينمائي التكنيك
ا وآتَتْ ،حسنًا نباتًا أنبتتف ؛الشعريفَيِن ُأكُلُه١٠٢( ِضع(.   

 هذا سبب يكون وقد ،وحوار سيناريو ،متكامل سينمائي مشهد أمام ووضعنا
 السيناريو « إن حيث ؛السينما في األهم العنصر هو الذي ،الحوار غلبة التكامل

 ... لبصريةا العناصر إيجاد على التركيز إلى يهدف ألنه ؛مختصرا يكون المحترف
   .)١٠٣ ( »ِإنْساِنية تَجِربة عن ويعبر

ا (نواس أبي/نفسه وصف في يبدأ ثُمكُنْتُ نَاِئم اِنبهتُ ،جِمعسو سرالح وِقظُوني 
 فَةٌواِق الشَّعِر محلُولَةُ : (وهي ،ُأمِه صدِر في الطِّفْل يصرخُ : الِحوار يجِري ثُم ،)! َأِبي
  ) .المنِْزِليه مالِبِسها ِفي

اِصُل ثُموي وهار َأبوا (الِحوسخْتَِبُئوا ؛)اخْرفَي اءرار والِجد .   
: يقولها وهو دنْقُل َأمل يصفه المرة هذه في لكن ،)اخْرسوا (الِحوار َأبوه يعاِودو

 ومهابتَه ،قَامتَه يمِسك ،الجرح يمِسك َأِبي انكَ ،الدِم ِمن خَيطٌ الحلِْق ِفي وتَسلََّل(
  ) .!العاِئِليه



– 

  )٣٨٥٢(

  ) .اخْرسوا -  َأِبي يا : (وأبيه أمل بين اروالِح يعودو
س ما الذي الرضيع أخيه وحال ،حاله يصف المرة هذه فيونَب .   

 ،ِبَأِبي واومض : (أباه أخذوا أن بعد العام الحال يصف المشهد نهاية وفى
لَنَا تَاِرِكين تْما اليتَِّشحم سِبالخَر(.   

) شاعر (بجانب آخر لقب يمنَح أن المشهد بهذا يستحق دنْقُل َأمل أن في شَك ال
   . جدارة عن) مخِْرج (لقب هو

 فيها لدنْقُ َأمل يكْتُب التي العمِليات لغُرفَة سيناريو فهذا ؛شعره في كثير وهذا
  :  )ِضد من ؟( قصيدة ،)٨أوراق الغرفة (ديوان  في يقول ،قصيدته

  العمِليات غُرِف ِفي
كَان اِء ِنقَابض اَألِطبيَأب..   
اِطِف لَونعض الميَأب..   
اِت تَاجِكيمالح ضيةُ .. َأبِدياِت َأراِهبالر..   

  المالءاتُ
ِة لَونِبطَةَُأ ،اَألِسرالقُطْن الشَّاِش رو  

صِم قُرنَوةُ .. الموبِل ُأنْبصالم..   
ن كُوباللَّب  

  )١٠٤( الوهن ِبقَلِْبي يِشيع هذَا كُّل
 في األخير للجزء ؛سيناريو كُلَّها) نوح ابن مع خَاصة مقَابلَة (قصيدة أن وأرى

   : يبدأ دنْقُل فَأمل ؛القصيدة
اءج طُوفَان نُوح !  

   فَشَيًئا .. شَيًئا تَغْرقُ المِدينَةُ
تَِفر اِفيرصالع  

اءالملُو وعي   
 )الخَاِلِدين َأجداِدنَا (التَّماِثيِل - البنُوِك – البِريِد مبنَى -  الحواِنيِت - البيوِت درجاِت علَى

  – الِواليِة داِر - السجِن بوابِة - الِوالدِة اِتمستَشْفَي -  القَمِح َأجِولَِة - المعاِبِد-
  الحِصينه الثَّكَنَاِت َأرِوقَِة

اِفيرصلُو العتَج .. 



 

 )٣٨٥٣(

   ..رويدا
   ..رويدا

   ..الماِء علَى اِإلوز ويطْفُو
  .. اَألثَاثُ يطْفُو     

   .. ِطفٍْل ولُعبةُ        
  نَهحِزي ُأم وشَهقَةُ   

   ! السطُوح فَوقَ يلَوحن الصبايا
اءج طُوفَان نُوح .  
   السِفينَة نَحو يِفرون" الحكَماء "هم ها

غَنُّونالم  - اِئساَألِميِر خَيِل س - المونابر-  
  القُضاِة قَاِضى  

.). لُوكُهممو (! –   
  عبِدالم راِقصةُ -  السيِف حاِمُل

  )المستْعار شَعرها انْتَشَلَتْ ِعنْدما ابتَهجتْ(
   - السالِح شَحنَاِت مستَوِردو - الضراِئِب جباةُ       

   ! الصبوح اُألنْثَِوي سمِتِه ِفي اَألِميرِة عِشيقُ
اءج طُوفَان ١٠٥( . نُوح(    

 ِفرار رصد « حيثُ ؛ُأخْرى لقطات ِعدةِب دنْقُل َأمل المخِْرج استعان وقد
 ثُم ،الماء صفحة على يطْفو الِذي اَألثَاث رصد إلى تَطَرقَ بل ؛اِإلوز وطَفو ،العصافير

 الِذي الطُّوفَان ذَِلك جراء ِمن ؛شيء بكل لَِحقَ الذي الدمار على تَدلُّ لقطٍة في ،طفل لُعبة
 تُعاِنق تصويره آلة ِإن حتَّى ؛تَدِميره وقُوة فَداحته ِليظِْهر ؛نُوح وفانطُ وبين بينه قَرن
 أبناءها أصاب ما على حزنًا تَشْهقُ ُأم هجوِل انقضاض ولقطة اللقطات تلك بين

  .) ١٠٦(» وأقاربها
  :)السِكينَة حلُوِل قَبَل الفُلْك سيد (لحوار ةيِفصو مقَدمة فنرى ؛قصيدته ويستكمل
"انْج لٍَد ِمنب .. لَم دِفيِه تَع وحر !   

   :قُلْتُ
   ..خُبزه طَِعموا ِلمن طُوبى



– 

  )٣٨٥٤(

  الحسن الزماِن ِفي       
   الظَّهر لَه وَأداروا     

ومي ن١٠٧( ! الِمح(  
 ،ببراعٍة نمائيالسي الشعري الفيلم لذلك « دنْقُل َأمل المخرج وجهز َأعد هكذا

 حتَّى ؛بارعا ومضمونًا ،ِبكْرا قالبا للقصيدة ِلينِْحتَ ؛متعددة سينمائية وسائل مستَخِْدما
 الشعرية نفثاتها آخر إلى لقطاتها أول من ،جديٍد ثوٍب في) المشَاِهد/للمتلقي (أوصلها
 فوقعت ؛مكانها في جاءت التي ةالحزين اةاجنَالم بتلك اختتمها ىتَّح ؛المحسوسة المرئية

  .) ١٠٨(»  موقعا القارئ من
  ) : المونتَاج (التَّوِليف : ثانيا

 التي ،المونتاج تقنية دنْقُل َأمل شعر في ظَهرتْ التي السينمائية التقنيات أهم من
 كمالها تَبلُغَ نَأ تستطيع ال  ِإن القصيدة؛السينما في اهغُلُبتَ التي نفسها األهمية تَبلُغُ تكاد
 ؛)١٠٩(»  الِفيِلم ِبنَاء في الرئيس الزاِوية حجر تُمثِّل « التي ؛اجتَونْالم عملية إتمام بعد إال

 لصناعة يكن ولم ،)١١٠(»  السينَماِئية الحِقيقة ِفي قةالخَالَّ القُوة « يعد السينمائي فالمونتاج
 كما ،المونتاج لوال ،بالِجدة لتتسم تكن ولم ،تْروطَتَ ما نحو على تتطور أن السينما
   .)١١١( )Gilles Deleuze( دولوز جيل الفرنسي الفيلسوف يقول

 في الفكرة على ِبنَاء « يقُوم إنما ،اعتباطًا يتأتى ال السينما في والمونتاج
 وتُركَّب ،الصور طَّعتُقَ المونتاج عملية ففي ؛)١١٢( » الممثِّل حركة أو ،الكلمة أو ،الحدث

 بشكل األحداث وتتسلسل ،ياِمرالد درالس بناستَيِل ؛بوتُرتَّ المشَاِهد وتُلْصق ،اللَّقَطَات
لَى ،منطقيع ن َأنامَؤثِّر ِيتَزالم وِتيوِسيقَى أو الصة المِويِرية مع التَّصورالص 

 الفن من أسبق الشعر كان وقد ،األحداث وسير واإلضاءة الممثِِّلين وحركة السينماِئية
 النوع هذا في التشبيه معنى استعارت التي هي فالسينما ؛المعنى هذا توظيف في السابع

   .)١١٣( األدب من التماثُِلي التشبيه تقنية واستعارت ،عطْالقَ من
 ببعض بعضها ةالسينمائي اللقطات وصل فَن « بأنه السينمائي المونتاج ويعرف

 فني شكل وفي ،دقيق تَزامٍن في وصوتًا صورةً الفيلم يكْتَِمَل حتَّى ؛مداخلها جميع في
 في المونتاج فعملية ؛)١١٤ (» المتَفَرج على واستحواذه وقعه في الفيلم عليه يعتمد ،خَالَّق

 المخِْرج يريد الذي لألثر تبعا وإنما ،للحدث الطبعي التسلسل وفْق على تَحدث ال السينما
 آخر في ،ينِْتج ،للقطات ُأفُِقي رصف«  على المونتاج يعتمد وال ،)١١٥( المتلقي في تركه



 

 )٣٨٥٥(

 لبناء ؛الصوِري البناء داخل ِفكِْري تَصادم هو بل ؛الفيلمية األحداث عرض سياق ،األمر
 هاصوقَ توافقها يةعمل ال ،اللقطات محتويات تصادم نتيجة يأتي مونتاجي شكل

 في المعاني دكَِّؤوي ،الفيلم بتركيب يقوم الذي الشخص هو المونتيرو ،)١١٦ (»لألحداث
 أو ،الممثِِّلين أحد أو ،المخِْرج عمل في تظهر التي العيوب بعض ويعاِلج ،المشَاِهد
 عن بريع حتَّى ؛للفيلم الالزميِن والتوازن اإليقاع يعِطي الذي وهو ،اإلضاءة

   .)١١٧(الموضوع
 اللقطات من مجموعة تقديم « الشعرية القصيدة في المونتاج تقنية وتَعِني

  .)١١٨( » معينًا تأثيرا مجموعها في وتُحِدثُ ،واحد بموضوع ترتبط التي المتتالية
 لغة في النحو به يقوم ما السينما لغة في يمثِّل المونتَاج « إن نقول أن وبوسعنا

 ؛مكَملَة وفضالت ومفعولية فاعلية من المختلفة األجزاء بين العالقات تحديد من الشعر
 ِفيها تَتَمدد مبعثَرة غُرفَة منْظَر شاهدنا فلو ؛"المرِئية اآلجروِمية "سطور أبرز إذن فهو

 فَِإنَّه ؛الباِب ِمن روِبِباله يهم رجٍل وجه على التركيز ذلك وأعقب ،مثالً مغتصبة امرأة
 عن العالقة بتحديد قام المونْتَاج َألن ؛الجريمة هذه فاعل أنه في شَك لَدينَا يصِبح ال

 يقوم وعندما . السينمائي المعنى ينِْتج الذي هو الصور فَتَجاور ؛والتعاقُب النقل طرق
 تُغِْويه الذي القَرِوي الشاب صورة من لباالنتقا" امرأة شباب "فيلم في مثَالً المخِْرج
 يغْمى يكَاد حتَّى ؛الساقية في يدور الذي" لغْالب "إلى ،جنسيا وتستنزفه المنِْزل صاحبة

 لَفَقَد واحدة دقيقة الثَّاِني المشْهد تََأخَّر فلو ؛المونتاج ربع يتم التَّمِثيلي المجاز فَِإن ؛عليه
اقَهلَتْو ِسيدِكن وال ،داللته تَبمد يرللس كَثَّف السينمائيوهذه . المونتاج دون يتم أن الم 
 يتم مختلفة عوالم من شذرات ؛قصائده في دنْقُل َأمل عند المثْلَى التقنية هي لنا يبدو فيما

 لكن ،والمكان الزمان في متخالفة شذرات غالبا وهي ،محسوب بإيقاع ولصقها قطعها
 هو ،سواه دون الشكل بهذا متعاقبة أنساق في إدراجها ؛واحدة قولية سبيكة في وغهاص

  . ) ١١٩(»  الجمالية لبنيتها الرئيس المكَون
 بوصفه المختلفة وأساليبه بأنماطه) المونتاج (بأسلوب « دنْقُل َأمل استعان لقد

 منها أكثر مرئية صيدةالق ليجعل ؛)١٢٠( » القصيدة بناء في الدرامية العناصر أحد
 من حية انتقاالت هناك فإن ؛متراكبة حوارية مونتاجية قطعات هناك أن وكما ،سمعية
    .)١٢١ (المتَراِكب القَطْع باستخدام آخر إلى مشهد



– 

  )٣٨٥٦(

 يجمع المتقَن التوليف هذا نجد سوف قصائده في دنْقُل َأمل شذرات تتبعنا وإذا
 خالل من شكلي مستوى « على تجري المونتاج تقنية نِإفَ ؛ئمةمال بصورة جميعا بينها

 في هذا نجد ،)١٢٢(  »اُألخْرى عِن مخْتَِلفَة صور ِمنْها كُلٌّ يحِمُل التي الشعرية المقاطع
) مزامير(و )إصحاحات(و) مذكرات(و) يوميات(و) لوحات (بين ما قصيدة غير

   . محدد ِإطَاٍر دون هذا غير في اونجده ،)بكائيات(و) رسوم(و) أوراق(و
البكاء بين يدي زرقاء (في ديوان ) يوميات كهل صغير السن(قصيدة  ولنأخذ

   : بقوله قصيدته ويبدأ ، دنْقُل َأمل شعر في التوليف هذا على مثاالً )اليمامة
   ! مات قَد قَلِْبي ِفي العالَم َأن َأعِرفُ
   : الحجرات وتَنْغَِلقُ .. الِمذْياع يكُفُّ ِحين لَِكنِّي
   الشَّمِعي الجسد هذَا ُأخِْرج ،قَلِْبي َأنْبشُ

   اآلالم سِريِر فَوقَ وُأسِجيِه
َأفْتَح هِقيِه ،فَمه نَِبيذَ َأسغْبالر   
   الصلْبه الباِردِة اَألطْراِف ِفي ضينِْب شُعاعا فَلَعَل
تَتَفَتَّتْ .. لَِكن تُهشْركَفِّي ِفي ب   
  )١٢٣( وِعظَام جمجمٍة : ِسوى .. ِمنْه يتَبقَّى ال

 أثناء في الِمصِري المجتمع بقضية - االهتمام غايةَ - دنْقُل َأمل اهتم وقد
 من وكانت ،١٩٦٧ سنة الهزيمة حدوث عِقب البالد اهتَاشَع التي « ،االستنزاف حرب
 سلوك في وحورتْ ،االجتماعية القيم من كثير في َأثَّرتْ التي ،القاسية المريرة تالفترا

 وانعدام ،الهزيمة وحر لسريان نتيجة ؛كبيرة نفسية تداعيات عبر ،المصرية الشخصية
 غيرو ،القائمة األوضاع من رمبوالتَّ ،اإلحباط مَؤشِّر وارتفاع ،العسكرية القيادة في الثقة
 الشعر على وانعكست ،ِمصِري بيت كل في بصماتها تركت التي اإلفرازات من ذلك

 الماليين داخله يعيش مجتمع عرض الرائعة القصيدة تلك يفو ،)١٢٤(»  عموما والكتابة
 وكُّل ،وصديقته دنْقُل ألمل صوٍر رسم خالل من ،االجتماعي مراله قاع سكَّان من

   ) . يرتَجى أمل ال (أنه النهاية في ِلتُخِْبر منْحِنية رةمنْكَِس تأتينا صورة
   : بقوله صديقته دنْقُل َأمل يصف السابقة المقدمة وبعد

ِلِقينتَنْز اٍع ِمناع شُعِلشُع   
   الحداِئق ِفي اَألغْصاِن تَشَابِك ِفي -  تُطَاِلِعين - تَمِشين وَأنِْت



 

 )٣٨٥٧(

   الفَنَاِدق ِفي القَِصيِر العسِل شَهِر غُرفَاِت ِفي يِفِبالص .. حاِلمةً
   .. النَّهر ِفي ونُزهةً
  )١٢٥( ! ِشراع علَى واتِّكَاءٍة

   : براعة في نفسه إلى ينتقل ثم
   .. تَنْكَِمشَاِن الِقطَِّة عينَا
   ! صباحا الخَاِمسةَ الجرس فَيدقُّ

سسةَ .. تَةَالنَّاِب ذَقِْني َأتَحا الطَّاِفحثُوراحا بِجر١٢٦ (و(  
كِّز ثُمرفيقول ؛الشارع على ذلك بعد الضوء ي :   

   الشَّاِرع ِفي
   الفارغ ِبِظلِّي - الصبح ضوِء ِفي - َأتَالقَى

افَحام نَتَص١٢٧ ( !ِباَألقْد(  
   : يقول ،حِبيبِتِه ِإلَى سِريعا يعود لكنه

   المجاِوره الغُرفَِة ِفي حِبيبِتي
عمَأس قْعا وٍة ِفي .. خَطِْوهوحيَئه رجو   
عما َأساِتهقَهِريَئه الخَاِفتَة قَهالب   
عما َأساِتهتَمه تَماِذرحالم   
  )١٢٨ (ِبالمغَادره تَهم .. مكَاِنها ِفي تَدور وِهي .. ثَوِبها حِفيفَ حتَّى

ثُم يودع ِسمرةً ِليورالليل منتصف في له ص :   
   اللَّيل منْتَصِف ِفي صِديِقي باب َأطْرقُ

)الِقطَّةُ تَِثب اِخِل ِمنوِق دنْدالت صالفَض (  
   بابه .. ِإالَّ تُفْتَح ،والسفِْلية العلِْوية .. اَألبواِب كُلُّ
   َأطْرقُ .. َأطْرقُ وَأنَا

 ......  
   واَألصوات .. واَألعين .. المغْلَقُ الباب يتَالشَى

  )١٢٩ ( !!الدرجات علَى وَأمواتٌ.. 



– 

  )٣٨٥٨(

 ،الكاتبة اآللة على تَدقُّ وهي ،إليها ينقلنا مباشرةً الليلي المشهد هذا وبعد
 بقهوته تَارالمخْ مكانه في تَراه ،الصفحتيِن افتراق في الجميل رأسها ترفع وعندما
   : لكنها ،مرتيِن النوم قُبيل جسدها عن آثارها تَغِْسُل التي الشهوانية ونظرته

   اُألسبوع آِخِر ِفي.. 
كَان دعاِحكًا -  يا -  ضنَانَهكَِتفَيه ِفي َأس   

   .. ُأذُنَيه فَقََرصتْ
ِهيو سا تَدهنَفْس ينيه باعتَشْكُو .. ِذروع و١٣٠ ( الج(  

   : ليقول دنْقُل َأمل علينا يطُلُّ يليه والذي المشهد هذا وبين
ِحين ِعي تَكُوِنينَأنِْت م   

ِبحِدي ُأصحو ..   
  )١٣١( ! بيِتي ِفي

   : ِعنْدما ِفيِه يلْتَِقياِن مشْهد َألول ِليمهد ربما
   واروالد الغَثَيان تَشْكُو وِهي ِإلَي جاءتْ
   !) الحمْل منِْع َأقْراِص علَى راِتِبي َأنْفَقْتُ(.. 
فَعِوي تَرا نَحههجتَّل وبالم ..   

    )١٣٢ ( !حّل عن تَسَألُِني
 َأن األخير هذا ِمن وطَلَب ،الطَِّبيب إلى صاحبته بحطَاص النهار آخر وفى

نِْهيي ر؛فثار ؛اَألم فَضور رخْشَى ألنَّه ؛ارِبِإصطَة اَهللا يوالتجار والشُّر . !   
   : الزفَاف مشْهِد إلى لينقلنا المشهد هذا دنْقُل َأمل ويستثمر

   المرِهق التَّوهِج ِفي .. الزفَاِف لَيلَِة ِفي
    )١٣٣( المشِْرق المنْتَِصر وجهها الوجوِه ِفي تُِدير ظَلَّتْ

   :المشهد بهذا يفاجئنا الزفاف ةليل تفاصيل وبعد
   اللَّهفَه َأوِسمةَ -  الحاِئِط فَوقَ - علَّقْنَا مذْ

ِهيقْفَةَ تُِطيُل وفَه ِفي الوالشُّر !   
   ! واليوم
   ! النَّوِم ِعنْد تُقِْلقُها الصوِتية ِحباِلي ِإن قَالَتْ
    )١٣٤( !! ِبالغُرفَه وانْفَردتْ.. 



 

 )٣٨٥٩(

قَدل مينْقُل َأمتَالِحقَة المشاهد هذه في يومياته دبتوليف الم ؛سينمائي رربوتَ ِليم 
   . ينَام َأن فَيقَرر ؛سدى الرغْبة نَِبيذَ ِليسِقيه قَلِْبِه ِمن يخِْرجه الِذي ،قَلِْبِه ِفي العالَم

 وإصحاحات ،)لوحات في وتالم (قصيدة داِهشَم في نجدها اليوميات هذه لثْوِم   
   . دنْقُل َأمل سفر

قَى أراه آخر نوٍع من له توليف على مثاالً وسأوردوهو ،للقصيدة وأجدى َأر 
   . يحتويها التي المشَاِهد من الرغم على ،القصيدة روح عن يتخلى ال الذي

   : دنْقُل َأمل عند األخيرة الورقة وهي ،)الجنوبي (قصيدة في يقول
ورةص   

  ِطفْالً كُنْتُ َأنَا هْل
َأم الِذي ِإن اي ِطفْالً كَان؟ ِسو  

   ..العاِئِليةُ الصور هِذِه
      ا َأِبي كَاناِلسَأنَا ،جاِقفٌ ولَّى .. واي تَتَددي  
  فَرس ِمن رفْسةُ      
   .حتَِرسي َأن القَلْب وعلَّمِت .. شَجا جِبيِني ِفي تَركَتْ
َأتَذَكَّر..   
  دِمي ساَل

َأتَذَكَّر  
  نَاِزفًا َأِبي ماتَ

َأتَذَكَّر..   
   ..قَبِره ِإلَى الطَِّريق هذَا

َأتَذَكَّر  
   .الرِبيعيِن ذَات الصِغيرةَ ُأخِْتي

  قَبِرها ِإلَى الطَِّريق حتَّى َأتَذَكَّر ال
     نْطَِمس١٣٥( الم(   

 الطِّفْل هذَا َأن َأم ،طفالً كَان الِذي هو هْل : الغَِريب ِبالسَؤال دنْقُل َأمل ويبدأ
   : تَحتَِوي الِتي العاِئِلية صورِتِه ِفي ينْظُر وهو هذَا يقُوُل ،غَيره

   .جاِلس أب -



– 

  )٣٨٦٠(

   .يداه تَتَدلَّى واِقف ِطفْل -
) دنْقُل َأمل (الطفل هذا جِبين في رأى عندما ِفيها ومن الصورة يكِْمْل لم لكنه

   . يحتَِرس َأن قَلْبه وعلَّمتْ ،شجا هجِبين في تَركَتْ ،فَرس ِمن رفْسةً
 ِإتْمام عن صرفَه جِبيِنِه في الطفولي األثر هذا مالحظَة إن نقول أن وبوسعنا

   . دمه ساَل عندما ماليو هذا ِليتَذَكَّر ؛الصورة وصف
   . نازفًا مات الذي أبيه دم إلى -  قصٍد دون -  الدم هذَا ِذكْرى تَقُوده ثم

   . قبره إلى الطريق ذهنه في يحضر أبيه موت ومن
 ذات الصغيرة أخته يذْكُر أن إال يملك ال والقبر والموت الدم ذكرى وبفعل

   . الرِبيعيِن
ثُم قْطَعذَ ياِعي اهالتَّد اِويْأساِقف المولٍَة الطُّفُولَة ِلممة غَير ِبجقِّعتَوال (م َأتَذَكَّر 

   . المفاجأة ليستقبل عنْه رغْما العقَْل ِليسكُتَ ؛)المنْطَِمس قَبِرها ِإلَى الطَِّريق حتَّى
 المقارنةيبدأ في  ،الصورة في الذي الطفل هو أنه دنْقُل َأمل يتأكد أن وبعد

   : الصغير أمل صورة ومالمح اآلن أمل بين ةيِلكْالشَّ
   ..ُأحدقُ
لَِكن الِمح ِتلْكِة ذَات المذُوبالع  
   .ِلي اآلن تَنْتَِمي ال

ونيالعق الِتي وقْرِة تَتَرِبالطِّيب  
ِلي تَنْتَِمي ال اآلن  

  غَِريبا عنِّي ِصرتُ
لَمقَّ وتَبي اِت ِمننَوِة السالغَِربي  
   ..اسِمي صدى ِإالَّ

   اءمَأسو نم مهَأة -  َأتَذَكَّرفَج -  
ينِة بِمدي َأعالنَّع .   

ُأولَِئك وناي ِرفَاق : الغَاِمضِصب.   
قِْبلُوني ِت ِمنما الصهجا وهجفو  
   ..صباٍح كُلَّ الشَّمُل فَيجتَِمع

  )١٣٦( نَْأتَِنس كَيِل



 

 )٣٨٦١(

أ ثُمدبا بيان في هذا بعد يبديوانه يليق رائع توليف إنه ؛الغامضين لهؤالء صور 
  ) . ٨ الغرفة أوراق (األخير

 بصورٍة) المونتَاج (التوليف يجيد دنْقُل َأمل إن أقول أن بي يجدر هذا بعد
 أمام فنحن ؛أرى فيما ،أنهكها قد الدنقلية القصيدة في التقسيم من الكم هذا ولكن ،رائعة
 يراها ال قد ،بينهما تربط خفية ويد ،والحقه هسابق عن مستقل منها جزء كل قصائد
   . ِبمفْرِده قَِصيدة يكَون منها جزء فكل ؛العادي القارئ

   : ِبالتَّفَاِصيل االهِتمام : ثَالثًا
 السينما لغة إلى وتنتمي ،دنْقُل َأمل شعر في تُوجد التي األخرى العناصر من

 في الدراما أساس التفاصيل وتُعد ،المدهشة عدسته تلتقطها التي الدقيقة التفاصيل
 إليه تَتَسلََّل ولكنها ،المتلقي إلى مباشرة تنتقل ال الدراما في األفكار « إن حيث ؛السينما

 السينمائي هدالمشْ ويعِني ،)١٣٧( » والتفاصيل والمواقف والشخصيات األحداث عبر
 يشَاهد أو يسمع ما كل يشمل وهو - الحدث ساحة مكان – الفعل فيه يقع الذي الحيز«

 من سلسلة « السينما في المشْهد تقنية وتَعِني ،)١٣٨(»  نَقْله يرام الذي الحدث إطار في
 بينها طيرب ،فيلم من المنْفَِردة اللقطات من مجموعة أي ،ببعض بعضها مرتبطة اللقطات
 دنْقُل َأمل يتناوله الذي الحدث تفاصيل تَحِمُل المشَاِهد تلك ،)١٣٩(  »مشترك ما عنصر

   . قصائده خالل من
 بينهما لَِكن ،)السيناريو (مع العنصر هذا تَوحد األفهام في اختلط وربما

 والزمان المكان وصف في أخص) السيناريو (فَِإن ؛وصفًا منهما كُّل كان فَِإن ؛اختالفًا
 يكون وبهذا ،أخرى أوصاف إلى تَتَعدى فهي ؛هذا من أعم) التفاصيل (بينما ،والهيئة

   . العكس وليس) تفصيل) (سيناريو (كل
 بين البعد تُقَاِبل وهي ،هذا بعد وصف بصيغة تأتي ال ربما التفاصيل إن ثم

 أسلوب إلى المعاِصر الشاعر يلجأ ما اوكثير ،المعتَاد الغنائي الشعر في التشبيه أطراف
 واللقطات المشاهد من مجموعة يجعلها حيثُ ؛الشعرية قصيدته في السينمائي السيناريو

 أن بالفعل حاولت قصائد ةمثَ نِإ بل ؛سينمائي سيناريو جعلها يمكن بحيثُ ؛اللوحات أو
   .)١٤٠( السينمائي الشكل تستعير

البكَاء ( ديوان في يقول ،دنْقُل َأمل فيها برع لتيا التفاصيل بعض ونستعرض
  : ) السويس( قصيدة ،)بين يدي زرقاء اليمامة



– 

  )٣٨٦٢(

   الدخَّاِنيه المِدينَة هِذِه عرفْتُ
   فَشَاِرعا شَاِرعا .. فَمقْهى مقْهى
   والبراِقعا اَألسود) اليشْمك (ِفيها رأيتُ

   ! واللُّصوِصيه ِءالِبغَا َأوكَار وزرتُ
   .. الحِديِديه السكَك مقَاِعِد علَى
   اُألولَى اللَّيلَِة ِفي حقَاِئِبي علَى ِنمتُ

)تُ ِحيندجقَ والفُنْد والً اللَّيِليْأه١٤١() ؟ م(   
  تَاِبعقائالً -  الدقيقة بتفاصيلها - قصيدته مشاهد وي:   

ننَحنَا واهه .. ضاِم ِفي نَعِلج االنِْتظَار !  
  ! اِإلفْطَار ِببيضِة فَمنَا نَحشُو ونَحن .. َأنْباِئها ِإلَى نُصِغي
  )١٤٢( والمالِعقْ اَألطْباِق عِن اَأليِدي فَتَسقُط

  ) :السيف انتظار في (قصيدة ،)حدث ما على تعليق (ديوان في ويقول
  ..الميداِن يِف الواِقفَ ِتمثَالَه فَانْظُِري

)تَزهي عيِح مالر (!   
   : الشُّباِك فُرجِة ِمن اُنْظُِري

   .. مقْطُوعةُ ِصبيٍة َأيِدي
  السنَان فَوق .. مرفُوعةُ      
  )الِحصان ظَهِر علَى الحبلَى زوجِته مرِدفًا(.. 

   :اَألرِض علَى القَاِني الدِم خَيطَ اُنْظُِري
  )هنَا .. مر هنَا       (
 ......  

   :المهزوِم قَدر هذَا
  ماَل وال .. َأرض ال

   .. ِفيِه الباب يرد بيتَ وال
وند َأن قَهطْراب يج ..  

ينْدجَأى ور تَهوجز نَاءسيِت ِفي الحقَاِبْل الب١٤٣ ()الم(   



 

 )٣٨٦٣(

 كهل يوميات (قصيدة ،)اليمامة زرقـاء يدي ينب البكَاء (ديوان في ويقول
  ) :السن صغير

   .. تَنْكَِمشَاِن الِقطَِّة عينَا
   ! صباحا الخَاِمسةَ الجرس فَيدقُّ

سسةَ .. النَّاِبتَةَ ذَقِْني َأتَحا الطَّاِفحثُوراحا بِجرو   
 ..)عمَأس ِة خَطْوارقْف فَوقَ الجالس  
ِهيتَ وداِكِن عا ِلسفَِتهغُر  

اممالح وِميالي (! ..   
   الصنْبور خَِرير .. اَألغِْطية ِدفْء

   المبهور جسِدي عذُوبة .. الِمذْياع خَشْخَشَةُ
 ..)الخَطْوو ددتَرفَوِقي الم كُف لَيسي (! ..   
   : اَأللْباِن باِئعِة دقَِّة ِفي لَِكنِّي

  )١٤٤( ! اَألسنَانُ فرشَاة .. فَكِّي ِفي تَوقَّفُتَ
 أنور إلى (السوداء البطاقة قصيدة ،)متفرقة قصائد (ديوان في ويقول  
  ) : المعداوي

اهاِفِذ ِفي َأرو نَولَى .. الِمتْرطَّاِت عحقُوف مالو   
   الِجدار ِإلَى اليسرى ِبكَِتِفِه مستَِندا

ِديرِفي ي بِسلِْسلَةً ِعِهِإص   
   اِإلطَار ِفضية

   القَِصير المنَاِكِب تَزاحم -باِسما - بيرقُ
 ......  
   المرح موجةُ .. الطَِّريق ِفي وَأصِدقَاِئي تَحِملُِني وِحينَما
تَِردنَسنَا ووحِحكَاِت ِفي رالِغنَاء الضو .   
هِصراِنِب ِفي ُأبنُو ِراآلخَ الجرا يتَِخفسا ماِسمب   

فَِإن نَاهزاوَألْقَى .. تَج قْبِتِه عارلَى ِسيجع الطوار   
هاسدا وِغمغَمم ..   

اخْتَفَى ثُم ..   



– 

  )٣٨٦٤(

كََأنَّه ح١٤٥ ( !شَب(  
 قبيل من السابقة السيناريو شواهد إلى إضافةً ،دنْقُل َأمل شعر في كثير وغيرها

   . مدهشة بصورٍة أتقنه الذي الخارجي أو سيالح الوصف
 قد التي ،الخفية الشعورية التفاصيل دصر إتقانه هذا من أكثر يدهشنا الذي لكن

 قصيدة ،)تَعِليق علَى ما حدث(ديوان  في يقول ،بها يقوم الذي اإلنسان إليها يلتفت ال
  : ) رباب(

حِك َألْمهجو ِضيءا .. المي رابب   
   .. يشُع ِعنْدما النُّوِر مستَِطيِل ِفي
   باب انِْفراِج ِفي
   اَألِخيرةْ اللِّفَافَِة وهِج ِفي
   المزوقَه المنَاِفِض لَمعِة ِفي
   المعلَّقَه اللَّوحِة لَمساِت ِفي
   ..السقِْف ِفي الفَراِش دورِة ِفي

   تَابالِك انِْغالقَِة وِفى   
   اَألكْواب ِفي الثَّلِْج ذَوباِن ِفي
   الصِغيره المالِعِق رنَِّة ِفي
   قَِصيره برهةً الِمذْياِع صمتَِة ِفي
  )١٤٦( الثِّياب ِفي الظِّلِّ ثَنَياِت ِفي

ال ( قَِصيدة ،)َأقْوال جِديدة عن حرِب البسوس(ديوان  في يقول حين أو
   :)تُصاِلح

  ،وبينَك َأِخيك بين الطُّفُولَِة ِذكْرياتُ
   .. ِبالرجولَةْ -  فَجَأةً - ِحسكُما

  ،تُعاِنقُه ِحين .. الشَّوقَ يكِْبتُ الِذي الحياء هذَا
   ..ُأمكُما ِلتَْأِنيِب - مبتَِسِمين -  الصمتُ

  وكََأنَّكُما
  ! ِطفْلَيِن تَزاالِن ما    

ْأِنينَةُ ِتلْكةُ الطُّمِديا اَألبينَكُم١٤٧ ( :ب(  



 

 )٣٨٦٥(

  تَاِبعوي نفسها القصيدة في الدقيقة التَّفَاِصيل ِذكْر:   
  السواد الالِبساِت ِللنِّسوِة قَلْبك الن ِإذَا(

َألطْفَاِلِهنالِذين و مهه تُخَاِصمامِتساالب(  
ِبنْتَ َأن َأِخيك" اممهالي"  

  – الصبا سنَواِت ِفي تَتَسربُل زهرةٌ
   ..الِحداد ِبِثياِب    

   : عدتُ ِإن .. كُنْتُ 
   ..القَصِر درِج علَى تَعدو   

        ِسكتُم اقَيس وِلي ِعنْدنُز...   
  - ضاِحكَةٌ وِهي - فََأرفَعها        
   . الجواد ظَهِر فَوقَ        

   صاِمتَةُ .. اآلن ِهي ها
   : الغَدِر يد حرمتْها

   اِت ِمنا كَِلمَأِبيه ..   
   الجِديدة الثِّياِب ارِتداِء   

نم َأن كُونا يوٍم ذَاتَ - لَهأخٌ - ي !  
نَأٍب م مستَبا ِفي يِسهرع..   

ودتَعِإذَا ِإلَيِه و وجا الزهبَأغْض  ..  
  ،َأحضاِنه نَحو َأحفَاده يتَسابقُ .. زارها وِإذَا

   .. الهدايا ِلينَالُوا
  ) مستَسِلم وهو (ِبِلحيِته ويلْهوا
  )١٤٨(  ..الِعمامة ويشُدوا

 فتُعِطي ؛الدقيقة المشْهد تفاصيل تلتقط التي ،عدسته بِدقَّة دنْقُل َأمل نقل لقد
   . األسلوب هذا شعراء لِّكُ من يميزه ،عميقًا نَفِْسيا بعدا صيدتهلق

   :التَّصِويِرية الموِسيقَى : راِبعا
 وتَجِذب ،المشَاِهد ِفي تَُؤثِّر السينمائي الفيلم في التصويرية الموسيقى إن

 التعبير يصعب التي ِفيةالخَ العميقة المشاعر عن التعبير من المخِْرج وتُمكِّن ،انتباهه



– 

  )٣٨٦٦(

 في عنه ِغنَى ال عنصر فهي ؛منتقاة ِحسية ةبصري مشاهد مع تزامنها طريق عن ،عنها
 أشد نفسه في أثرها فيكون ؛بذلك منه وعٍي دون المشَاِهد عقَْل في تَتَسرب إذ ؛السينما

 Peter( الرسن بيتر إلنجليزيا والموسيقي السينمائي الناقد يقول كما ،وكثافةً وقعا
Larsen( )؛)١٤٩  ا فقط من حياتنا  «فِإنثِّل جانبتُم دِمثَْل هذه الثقافة البصرية لم تَع
 كما أشار نيكوالس ميرزويف ، بل أصبحت هي حياتنا اليومية؛اليومية

)N.Mirzoeff( )١٥٠(.   
 « نَأ ذلك ؛األحوال من بحاٍل التصويرية الموسيقى دور إنكار يمكن وال

 إلحدى الحزن أو بالكرامة إحساسا تُعِطي أن يمكن جيدا الموضوعة الموسيقى
 الدوافع إلى تشير ولكنها ،فقط الشخصية معطيات ليس تؤكد أن نِكموي ... الشخصيات

 ما تُعِطيك َأن يمِكن الموِسيقَى فَِإن ؛الِبنَاء ناحية ومن ،مِهم بفعل تتنبأ أو ،المرئية غير
 كما ،الفصول بين أو المشَاِهد في االنتقاالت خالل من ،فيلمك لفقرات تحديد من تحتاجه

 صورة إلى تنتمي كانت إذا مِفيدة تَكُون َأن يمِكن األلحان من شذرات أو أجزاء أن
  .)١٥١(»  أكبر موسيقية

 فقد ؛وحسب اآللية وسيقيةالم السيمفونيات عند التصويرية الموسيقى تتوقف وال
 ؛التعقيد وشديدة متنوعة أصوات مجموعة عن عبارة أحيانًا الصوتي الجانب « يكون
 ضجيج نسمع انَنََّأ يِنعي وهذا ،مفْتُوحة النَّواِفذَ ِإن ،غُرفَة داخل يجِري مشهد فمثالً

 واِحدة لَقْطَة ِضمن طَورتَتَ ال الصوتية السيمفونية ولكن ،قصيرة اللقطة إن ،الشارع
 والمسموع القصير الصوِتي المقْطَع هذا فَِإن وهكذا ،بكامله المشْهد ِضمن بل ،منْفَِردة
 جاءت ثَم وِمن ،)١٥٢( » الصوتية السيمفونية تلك كل بتطور يرتبط ،المعينَة ِللَّقْطَة مراِفقًا

 ،الشاعر إليها يشير التي األلحان فتلك ؛نسمعها وكأننا أهانقر التي الشعرية الموسيقى
نقرأ ونحن ،نتخيل يجعلنا فهذا ؛)العزيز عبد شارع في الظهيرة وقت : (مثال يقول كأن 

   . لألحداث المصاِحبة الضوضاء ،القصيدة حكاية
 للخطاب امةًعِد بوصفها السينما في التصويرية الموسيقى إلي ينْظَرو

   .السينمائية الصورة وتعزيز ِإثْراء َأجِل ِمن تَُؤلَّف ،نمائيالسي
 بالعنصر كذلك اهتم ،والمعنوية الخارجية بالتفاصيل دنْقُل َأمل اهتم ومثلما

ة قصيدته في الصوتيد به يكتمل حيث ؛األهمية بالغ عنصر وهو ،السينمائيشْهفي الم 
 ِمن الموِسيِقي ِبالتَّنَوع ،كَِثيرة َأحياٍن ِفي ،الملْتَِبس ،األصوات دتَعد«  ويظَلُّ ،القصيدة



 

 )٣٨٦٧(

 ،َأحيانًا ،يِصُل قد ،متَفَجر ِدراِمي ِسياِقي ِمحور علَى قَصاِئِده تَحِريك ِفي شَاِعِرنَا وساِئل
 ،محسوسة ريقةوبط ،األمر ختام في قَدميِل ؛)١٥٣ (» المسرحي اإلطار مشارف إلى

 جاز إن ،صوتية صورةً يرِسم قصائده بعض في نجده لذلك ؛للصورة الداخلي اإليقاع
   :  )السويس( قصيدة ،)البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(ديوان  في يقول ،التعبير
   العِتيقْ" المحجِر "ِقطَاِر ِمن يهِبطُون" السماد "عماَل رَأيتُ

   التُّراِبيه ِبالمنَاِديِل نيعتَِصبو
نِْدنُونداِويِل يوِزينَِة ِبالمه الحنُوِبي١٥٤( الج(  

   : )يوميات كهل صغير السن(قصيدة  ،نفسهديوان ال في ويقول
   والتَّعانُق الرقِْص ضِجيِج ِفي ،المساء وِفي.. 

ِلِقينتَنْز اٍع ِمناع ِذرِلِذر !   
ون ِفي تَنْتَِقِلينيخَان ِفي .. العالد ِبيصخُونَِة ِفي .. العاِإليقَاع س   
   الدواِرق تَحطُِّم ِفي الشَّراب ينْسِكب .. وفَجَأةً

 ......  
ِحينو فْغَرغَنِّي يالم هتَِبكًا فَمرم   

ِحكًا تَتْفَِجِرينض !   
ِحكًا تَشْتَِعِلينض !   
تَخْلَِعينالثَّ واِت ِفي وبداعاِرخ النَّغَِم تَصطَاِرق .. الصالمو  
تَخْلَِعينشْتَِبكَا خُفَِّك والم   

ثُم ..   
اِصِلينِك تُوقْصنُون رجات فَوقَ .. المه الشَّظَيتَنَاِثرالم !!   
 ......  
   المجاِوره الغُرفَِة ِفي حِبيبِتي
عمَأس قْعا وٍة ِفي .. خَطِْوهوحيَئه رجو   
عما َأساِتهقَهِريَئه الخَاِفتَة قَهالب   
عما َأساِتهتَمه تَماِذرحالم   
  )١٥٥( ِبالمغَادره تَهم .. مكَاِنها ِفي تَدور وِهي .. ثَوِبها حِفيفَ حتَّى



– 

  )٣٨٦٨(

 أن قبل ،اُألذُن بها تَشْعر صوتية ألفاظًا ينتقي قصيدة غير في دنْقُل َأمل ونجد
موت مغَنِّية ( قصيدة ،)البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(ديوان  في يقول ،صورا نتخيلها
  : ) مغْمورة
   .. البيضاء النَّاِفذَِة ِفي العذْبة المطَر نَقَراتُ

   .. الِقطَِّة تَمتَمِة ِمن الدفِْء دفْقُ
  )١٥٦( شَةْالموِح السكُوِن موِسيقَى

   : مثل ،أقول ما على تَدلُّ ألفاظًا يستخدم القصيدة تلك وفي
  ) : ١ (صوت -
  ) : تقاسيم (-
   : منفرد -
  ) : ٢ (صوت -

بكَاِئية اللَّيل ( قصيدة ،)البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(ديوان  في ويقول
  : ) والظَِّهيرة

الطَِّريقُ كَان ِديري نوِت لَحالم - كَان نَِّميهوت جالص -   
   .. التَّسِجيل شَراِئِط فَوقَ
   .. المحنَِّك هاِتِفه َأسالِك ِفي
   .. الغَوايِة صدِأ ِمن الباِب صِريِر ِفي
   .. الكَِبيرِة الصيِف مراِوِح َأِزيِز ِفي
  " الحاِفالت "محركَاِت هِديِر ِفي

   .. الشُّرفَاِت ِفي لسوِقيا النِّسوة ِشجاِر وِفي
   .. المصاِعِد سَأِم ِفي
  )١٥٧( النِّداء مصلِْصلَة .. تَعدو ِإطْفَاِئية َأجراس صدى ِفي

 السينما في يسمى ما - ولُالغُ من بقليٍل - دنْقُل َأمل شعر في نعدم وال
 يكْتَِمَل حتَّى ؛المشَاِهد آذان ُلغَشْتَو ،المشهد تُراِفق موسيقى وهي ،التصويرية بالموسيقى

   . سرورا أو حزنًا المشَاِهد ذلك نَفِْس في التأثير
ثُرأيلول( قصيدة ،)البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(ديوان  في عليها نَع ( :  

  ) :خَلِْفية ةوقَج (        ) :صوت(



 

 )٣٨٦٩(

   َأيلُول يا نَحن ها                                    العام هذَا ِفي الباِكي َأيلُول
خْلَعي نْهِن ِفي عجِة السوام قَلَنْسداِإلع                          ِرِك لَمنَه نُدالطَّع   
   اللَّعنَه فَحلَِّت          ! اَألرقَام ... الزرقَاء ِستْرِتِه ِمن تَسقُطُ
   ! المخْبول ِجيِلنَا ِفي                    الدمِويه ِبنُبوءِتِه بشِّري : اَألسواق ِفي يمِشي

  ...    ...    ...           الحجِريه القَصِر درجاِت علَى وقَفَ َأن لَيلَةَ
   منْكَِفًئا الجاِلس سلَيمان ِإن : لَنَا ِليقُوَل
   اللَّعنَه حلَِّت قَد                                                   عصاه فَوقَ

ات قَدلَِكنَّا ! مو هبسغْفُو نَحي اه ِحينول ِجيِلنَا ِفي          !! نَرخْبالم!   
   َأيلُول ِفي فَنَحن                                                         .َأواه
   ! الطَّعنَه نُدِرِك لَم                        الذَّاِهلَتَيِن عينَيه فَقَْأنَا .. فَكَممنَاه .. قَاَل

  ...    ...    ...                              الذَّهِبييِن الخُفَّيِن قَدميِه ِمن وسرقْنَا
نَاهشَرحقَِة ِفي وواِح َأره اَألشْبِحمدز١٥٨( الم(  

   : من تتكون غريبة دنقلية قصيدة فهذه        
   . القصيدة في األساس العنصر وهو ،)صوت (-
-) ِفلْخَ ةوقَجل (الثانوي الصوت وهي ،)ةيكَمه والذي ،القصيدة في) المدا َأعمن نوع 
  ) .الشعرية التصويرية الموسيقى(

 لم أنها إال ،كاملةً تكون تكاد دنْقُل َأمل قصيدة في السينما عناصر نجد هنا ومن
   . قليالً إال قصيدة كونها عن تخرج

 كما يميل إلى ،أمل دنقل إلى استخدام الحروف المجهورة في قوافيه «ويميل 
بين الشدة :  أو بالتعبير القديم ،بين االحتكاكية واالنفجارية(استخدام الحروف المتوسطة 

   .)١٥٩( » لرخوة وحدهاأكثر من الحروف الشديدة وحدها أو ا) والرخاوة
 خَاٍف َأن ر الداللة  «وغَيرة في تَطَوشيوع : من أبرز المؤثرات الخارجي

 مثل ، وهناك وسائط خارجية أخرى، واالحتكاك باللغات والثقافات األجنبية،العامية
 ، تقوم بدور ملحوظ في نشر العامية والدخيل من الثقافات األجنبية،وسائل اإلعالم

كفي للتدليل على ذلك أن نرى أي جمل عادية أو كلمة تردد أكثر من مرة على لسان وي
 وسرعان ما تتلقفها ألسنة العامة فأقالم ،بطل فيلم سينمائي أو تليفزيوني عدة مرات

   .)١٦٠ (»الصحفيين وأساليب الكتابة 



– 

  )٣٨٧٠(

ِإن رل حياة في الشِّعنْقُل َأمالذٌ دتَِلذُّ مسأو ،مخطوطة كلمات قطف وليس ،به ي 
 ،ِفيِه ُأسجن ِشعِري ُأقَنِّن حين « : يقول ،عمد عن أو ،الصدفَة ِبمحض كُِتبتْ نصوص

 اَألعصاب ِفيها تَتَوتَّر حِقيِقية أزمة ِعنِْدي والَِقصيدة ،ِفيِه َأِضيع ماِسٍك ِبال ُأطِْلقُه وِحين
 َأخْتَِنقُ ،كافية غير ِرَئِتي ِإلَى الداِخلَة الهواء ِكِمية َأن َأحس ،الكَِلمات ثَم وِمن ،والمرِئيات

 -  فالقصيدة ؛)١٦١( » حالتي سابق إلى َأعود القصيدة تَِجيء وحين ،عدائيا أبدو وربما
 عن يختلف أن غريبا فليس ؛)١٦٢( » معط ردخَ ،لذيذ عجو ،رائع عالج«  - عنده
 الوهلة منذ ،القصيدة كاتب إلى تَتَعرف يجعلُك ،مميز طابع لشعره يكون وأن ،خريناآل

 ،الشعراء من جيله حال ولسان ،الرسمي المتَحدثَ كان لقد ،عقلك قبل بحدِسك ،األولى
في اختلف فقد ؛القليل في معهم اتَّفَقَ وِإن مذَا كان فقد ؛الكثير الج طَ ِحسوِني قَِوي 

 في وبالتمحيص ،اآلخرون به يشْعر ال بما يشْعر ما -  دائما - المبدع واإلنسان ،ِللغَاية
 َأمل أن نجد ،)١٦٣( » الجماعة ضمير عن معبرا بوصفه للمبدع اإليديولوجي المنظور «

 شاعرا كان فقد ؛وأجملها اللحظات أحلك في ،مجتمعه ضمير عن معبٍر خير دنْقُل
   . آنذاك مجتمعه لحال واصفًا ومصورا وقاصا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٣٨٧١(

  الخاتمة ونتائج البحث 
 رأيه ويؤخَذُ ،نهايته إلى بدايته من الفيلم عن المسُؤول هو السينمائي المخِْرج

 في تُسِهم التي التخصصات جميع وفي ،الفيلم تنفيذ أثناء في وكبيرة صغيرة كل في
 والسيناريو والموسيقى والصوت والمونتاج واإلضاءة والديكور الممثِِّلين : الفيلم عمل

 الرؤية لتحقيق ؛المخْتَِلفة الفُروع بين التَّفَاهم عن المسؤول فَهو ؛والمالبس والمكياج
 إلى) الكلمات (يالفَنِّ النص بترجمة يقُوم حيثُ ؛جميعا بمعاونتهم تحقيقها يريد التي الفنية

 الفيلم شكل لتأخذ سِويا ربطها أجل من ؛المونتير إلى تُسلَّم ،)اللقطات (بصِرية معطَيات
ال لذا ؛السينمائي ديِه يكون أن بِرفة لَدعة ماِسعال ،ِبالفُنُون وكُفُّ واُؤل عن يالتَّس، 

ويباثُحلْو ،وتفسيرات افتراضات عن  دومي َأن مزتَِّسمار ِبالِعنَاد يريِن واِإلصاِئمالد 
   .العظيم واإلنجاز الكبيرة األفكار عن يبحث عندما

 ،الجيد المخِْرج مَؤهالت يمتَِلك ألنَّه ؛السينمائي اإلخراج فنَأمل دنْقُل  َأتْقَن وقد
 العنَاِصر يرتِّب أن عليه ،مصورا اِعرالشَّ جعَل لقد ،الشعري فنه على تطبيقها وبمقدوره
 لتغطية المناسبة الكاميرا زاوية ويختار ،منَظَّم شكٍل في تصويرها المراد المختلفة
 في اإلخراج ُأسلُوب وتَبلْور ،شعره في بكثرة السينمائي السرد ظَهر ثَم وِمن ،الحدث

 ابه يستمتع ،دقيقة ِدراِمية حبكة ذات ةسينمائي دمشاه أحالها حتى ؛الشعرية المقاطع
  .  القارئ

 طريق عن ،قصائده في وتقنياته السينمائي اإلخراج أسلوب خصائص وتتجلى
 لذا ؛الشعر في الفني التعبير تقنيات على الشعري المتَخَيل في المرئية العناصر تَكَاثُف
 وكََأنَّها المتَخَيلة اللمحات تُحقِّق التي الكالم ورةَص بوصفه شعره إلى نَنْظُر أن يمكننا
   . مكتوب ِشعر في مرئية سينمائية لتجربة ترجمة هِداِئصقَ كثير من جاءت فقد ؛مرِئية

 الفنية أدواتها من يستفيد أن واستطاع ،عصره في الفنون جميع على انفتح لقد
 تْزيمتَ لذا ؛الدراِمية الحبكَة وِبنَاء ،المشَاِهد رسِم في دعوَأب ،اسينمائي شعره إخراج في

   .للقصيدة الفني والبناء والمضمون الشكل في ،السينمائي الطابع بهيمنة قصائده معظم
 فيها يظهر ،ياِوالر لسان على القصيدة لحكاية شارحة مقَدمات بعمل اهتم وقد

 في يبدأ الذي ،ياِوالر شخصية ظُهور إلى إضافةً ،والروائي قصصيال السرد عنْصر
   .والتشويق الدقَّة من كبير قدٍر على المقدمات تلك كانت وقد ،الِحكَاية سرد



– 

  )٣٨٧٢(

 األفالم وخواتيم تشابهت التي ،القصائد بخواتيم بالغًا اهتماما َأولَى وقد
   .المحاِيدة والخاتمة ،المفْتُوحة والخاتمة ،المغْلَقة الخاتمة بين ما نَوع حيثُ ؛السينمائية

تَِك فَِإنووسط بداية له ،صغير سيناريو بكتابة أشبه - عنده – القصيدة ةَاب 
 المشهد بتفاصيلالبالغ  اهتمامه ذلك ويؤكد ،وأزمنة وأماكن مشاهد إلى مقَسم ،ونهاية

 السرد بين ما التنويع جانب إلى ،خصياتوالش والزمان للمكان الدقيق ووصفه ،الحكائي
 ال القَاِرئ جعلَت ،خفيفةً مرحةً روحا قصائده على أضفى ِمما ؛والحوار والوصف

رشْعلل يِبالم .   
 حيثُ ؛مرئية وكأنها األحداث وصف في السيناريست طريقة من استفاد فقد

عضالً وم؛الحركة ونظام ،الكالم قةوطري ،وقوعها كيفية تصف األحداث هامش على ج 
   .لألحداث ِعيان شَاِهد وكأنه القارئ جعَل ِمما ؛دقيقًا وصفًا المحِكي المشهد يصف فكأنه

 جميع في ببعض بعضها السينمائية اللقطات وصل  فَن السينمائيالمونتاجإن 
 ،الصور تُقَطَّع  حيث؛قدقي تَزامٍن في وصوتًا صورةً الفيلم يكْتَِمَل حتَّى ؛مداخلها
 األحداث لسلْستَوتَ ،الدرامي درالس ليتناسب ؛بوتُرتَّ المشَاِهد وتُلْصق ،اللَّقَطَات وتُركَّب
 الممثِِّلين وحركة السينماِئية الصورة مع الصوِتي المَؤثِّر ِيتَزامن َأن علَى ،منطقي بشكل

   .األحداث وسير واإلضاءة
 يِجيد ،محتَِرف مونتير أنه على ، َأمل دنْقُلعند ،الحكائية المشاهد تقسيم دلَّ وقد  

غَِة ويصبغه ،المونتاج فَنر ِبِصبج ؛الشِّعخْرا فَيا إبداعوالسرد الشعر بين ما يجمع ،أدبي 
أحد فهبوص المختلفة وأساليبه بأنماطه) المونتاج (بأسلوب استعان قدف ؛السينمائي 
 أن وكما ،سمعية منها أكثر مرئية القصيدة ليجعل ؛القصيدة بناء في الدرامية العناصر

 آخر إلى مشهد من حية انتقاالت اكنَه نِإفَ ؛متراكبة حوارية مونتاجية قطعات هناك
 ترتبط تيال المتتالية اللقطات من مجموعة مدقَيحيثُ  ؛المتَراِكب القَطْع باستخدام
   . معينًا تأثيرا مجموعها في وتُحِدثُ ،واحد بموضوع

 وتَجِذب ،المشَاِهد ِفي تَُؤثِّر السينمائي الفيلم في التصويرية الموسيقى إن
 الصورة وتعزيز ِإثْراء َأجِل ِمن تَُؤلَّف ،السينمائي للخطاب ةًامعِد بوصفها ،انتباهه

 يصعب التي الخَِفية العميقة المشاعر عن التعبير من المخِْرج كِّنتُم فهي ؛السينمائية
 ِغنَى ال عنصر فهي ؛منتقاة ِحسية ةبصري مشاهد مع تزامنها طريق عن ،عنها التعبير



 

 )٣٨٧٣(

 في أثرها فيكون ؛بذلك منه وعٍي دون المشَاِهد عقَْل في تَتَسرب إذ ؛السينما في عنه
   .وكثافةً عاوق أشد نفسه

 بالعنصر كذلك اهتم ،والمعنوية الخارجية بالتفاصيل دنْقُل َأمل اهتم ومثلما
ة قصيدته في الصوتيد به يكتمل حيث ؛األهمية بالغ عنصر وهو ،السينمائيشْهفي الم 
 ِمن الموِسيِقي نَوعِبالتَّ ،كَِثيرة َأحياٍن ِفي ،الملْتَِبس ،األصوات تَعدد ويظَلُّ ،القصيدة
 ،َأحيانًا ،يِصُل قد ،متَفَجر ِدراِمي ِسياِقي ِمحور علَى قَصاِئِده تَحِريك ِفي شَاِعِرنَا وساِئل

 اإليقاع ،محسوسة وبطريقة ،األمر ختام في قَدميِل ؛المسرحي اإلطار مشارف إلى
كُثُ انيواألغ األلحان جعلي يذال ،للصورة الداخلييشاهد وكأنه ،القارئ آذان في تَم 

   .أيضا مسموعة المرئية الصورة جعلي ِمما ؛السينمائية وعناصره تفاصيله ّلكُِب فيلما
 كان بل ؛وحسب شاعرا يكن لم دنْقُل َأمل إن قُلْتُ ِإن مغاليا أكون ال هذا بعد

 ،ببراعة واستفزته رآها التي مشاهده الورق على يخِْرج أن استطاع ،سينمائيا مخرجا
 وأدهشنا ،أشد ببراعِة إليها نلتفت أن دون بنا تَمر التي المشاهد عن التعبير في ونجح
 ةفلسفي ال ،ةواقعي بطريقة ونفسه الفرد بين تدور التي النَّفِْسية المشَاِهد إلى تَسلََّل حين
  . الِمضمار هذا في آخرون يفعل كما تائهة

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 
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 الحواشي
                                         

م، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ِقراءةُ الصورِة وصور الِقراءِة، دار الشروق، القاهرة، ط: صالح فضل : انظر ١) (
  .٤٨ – ٣٤ص 

، بصورة موجزة، حينما تَحدثَ في )رسوم ِفي بهو عرِبي(عطا قصيدة أمل دنقل درس الدكتور جمال محمد ٢) (
  . عن األسلوب السينمائي في شعر أمل دنقل ) تشكيل صورة الموت في شعر أمل دنقل(كتابه 

رة، تشكيل صورة الموت في شعر أمل دنقل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاه: جمال محمد عطا :  انظر -
  .٢٩١ – ٢٨٦م، ص ٢٠١٣

 البحوث اُألسلوب السيِنماِئي ِفي الِبنَاء الشِّعِري المعاِصر؛ دراسة نقدية، قسم: محمد عجور : انظر ٣) (

 . م ٢٠٠٩المتحدة،  العربية بالشارقة، اإلمارات واإلعالم الثقافة والدراسات، دائرة

أحمد نصيف الجنابي ومالك ميري وسلمان حسن إبراهيم، الصورة الشعرية، ترجمة : سيسل دي لويس ٤) (
  . ٩٧م، ص ١٩٨٢مراجعة عدنان غزوان إسماعيل، دار الرشيد للنشر، العراق، 

، المجلس الوطني للثقافة والفنون )١٦٤(بالغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة : صالح فضل ٥) (
  . ٢٨٤م، ص ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣واآلداب، الكويت، 

          م، ١٩٨٦، ١ضرورة الفن، ترجمة أسعد حليم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط: إرنست فيشر ٦) (
  . ٩ص 

  . ٢٠ت، ص . ، د ١اإلحساس السينمائي، ترجمة سهيل جبر، دار الفارابي، بيروت، ط: سيرجي آيزنشتاين ٧) (

سلسلة كتابات ألمل دنقل، ) زرقاء اليمامة( في ديوان لغة الشعر الحديث؛ دراسة تطبيقية: مصطفى رجب ٨) (
  .٢٨٣م، ص ٢٠٠٠، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، الطبعة األولى، أغسطس )١٠٦(نقدية 

  . ٥٦م، ص ٢٠٠٨رؤية الموت عند أمل دنقل، دار المعرفة، القاهرة، : أسامة عطية عثمان ٩) (

، عبلة الرويني، )ِسفْر َأمل دنقل(الداخلية، ضمن كتاب .. طوط الثأرشاعر على خ: محمود أمين العالم ١٠) (
  .١٤٩م، ص ١٩٩٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة األولى، 

جمالية التقرير في شعر أمل دنقل، مجلة فصول؛ دراسات نقدية، الهيئة المصرية : علي عبد رمضان ١١) (
  . ١١٧م، ص ٢٠١٥م، شتاء ٢٠١٤، خريف ٩٢، ٩١ن العامة للكتاب، القاهرة، العددا

  .٢٣م، ص ١٩٨٤، ١قضايا الشعر الحديث، دار الشروق، القاهرة، ط: جهاد فاضل ١٢) (

  . ١١٦جمالية التقرير في شعر أمل دنقل، ص : علي عبد رمضان ١٣) (



 

 )٣٨٧٥(

                                                                                                     
، إعداد وإشراف )جيالأمل دنقل عابرا لأل( في ميزان النقد الفلسفي، ضمن كتاب : محمد شبل الكومي ١٤) (

  .١٢١م، ص ٢٠١٣أسامة األلفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة األولى، 

 –أمل دنقل : (الموضوع الشعري؛ دراسة تحليلية في الرؤية والتشكيل عند : فاروق عبد الحكيم دربالة ١٥) (
، إيتراك للطباعة )د مهران السيد، أحمد سويلممحمد إبراهيم أبو سنة، محمد عفيفي مطر، فاروق شوشة، محم

  .٢٠٢ -٢٠١م  ص ٢٠٠٥، ١والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

  .٢٧٤ م، ص ٢٠١٢األعمال الكاملة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، : أمل دنقل ١٦) (

، ١، القاهرة، طلغة الصورة، ترجمة سعيد عبد المحسن، الهيئة المصرية العامة للكتاب: روي آدمز ١٧) (
  .٨م، ص ١٩٩٢

 .٢٨٧تشكيل صورة الموت في شعر أمل دنقل، ص : جمال محمد عطا ١٨) (

) (١٩ ِفيالغُر نسة، ضمن كتاب : حِرينْقُل الشِّعل دتُون َأملَى ماٍش عوح)سلسلة )أمل دنقل؛ اإلنجاز والقيمة ،
  . ٦٩م، ص ٢٠٠٩هرة، ، المجلس األعلى للثقافة، القا)٢٠(أبحاث المؤتمرات 

 . ٣١م، ص ١٩٩٣فن البدايات في النص األدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : ياسين النصير ٢٠) (

 .١٦٤م، ص ١٩٨١الدراما والدرامي، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، دار الرشيد للنشر، بغداد، : دوسين، دبليو ٢١) (

عر العربي الحديث في مصر، دار المعرفة الجامعية، تيار رفض المجتمع في الش: سعد دعبيس ٢٢) (
 .١٣٢م، ص ١٩٩٢، ١اإلسكندرية، طـ

  .٩٤م، ص١٩٩٠شعراء معاصرون، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،: فوزي عيسى ٢٣) (

ِبالتِّبيان ِفي شَرِح ، المسمى )هـ٦١٦ت(ديوان َأِبي الطَّيب المتَنَبي؛ بشرح أبي البقاء العكْبِري : المتنبي ) ٢٤(
الديوان، ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم اإلبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، 

  .٣/٩٢ت، . بيروت، لبنان، د 

  .٢٣٩، عبلة الرويني، ص )ِسفْر َأمل دنقل(كيف كَتَب َأمل دنْقُل قَصائده، ضمن كتاب : أحمد إسماعيل ٢٥) (

  .٢٣٧المرجع السابق، ص ٢٦) (

  .٢٥٩، عبلة الرويني، ص )ِسفْر َأمل دنقل(َأمل دنْقل ِفي ِصياغَِتِه النَّظَِرية، ضمن كتاب : محمود نَِسيم ٢٧) (

، الهيئة ) مراوغات الزمن– تشكيالت المكان –خطابات الحكي (السرد السينمائي؛ : فاضل األسود ٢٨) (
  .١٤٠م، ص ٢٠٠٧القاهرة، المصرية العامة للكتاب، 

  .٦٣٤ -٦٣٣، عبلة الرويني، ص )ِسفْر َأمل دنقل(متَى اكْتَشَفْتَ الشِّعر؟، ضمن كتاب : وليد شميط ٢٩) (



– 

  )٣٨٧٦(

                                                                                                     
، إعداد وإشراف أسامة )أمل دنقل عابرا لألجيال( البعد السرِدي ِفي ِإبداِعِه، ضمن كتاب : حسن لشكر ٣٠) (

  .١٥٢األلفي، ص 

  .١٠٦م، ص ١٩٩٧مقدمة في نظرية األدب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، : المنعم تليمة  عبد٣١) (

  .٤٠٧ت، ص . ديوان إيليا أبو ماضي، دار العودة، بيروت، د :  إيليا أبو ماضي ٣٢) (

  .١١١المصدر السابق، ص ٣٣) (

  .٣٠٦المصدر نفسه، ص ٣٤) (

                   م، ١٩٨٢، ٣ديوان أحمد عبد المعطي حجازي، دار العودة، بيروت، ط: ي َأحمد عبد المعِطي ِحجاِز٣٥) (
  .١٣٤ص 

 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ٣٦) (

  .١٤٩المصدر نفسه، ص ٣٧) (

اإلخراج السينمائي؛ تقنيات وجماليات، ترجمة وتقديم أحمد يوسف، المركز القومي : مايكل رابيجر ٣٨) (
  .٣٩٧م، ص ٢٠١٣، ١رة، طللترجمة، القاه

  .٣٨٢م، ص ١٩٩٤ديوان محمود درويش، دار العودة، بيروت، : محمود درويش ٣٩) (

  .٤٤١المصدر السابق، ص ٤٠) (

  .١٥٦المصدر نفسه، ص ٤١) (

  .٤٣ - ٤٢األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ٤٢) (

) (٤٣ ِفيالغُر نسح :نْقُل الشِّعل دتُون َأملَى ماٍش عوة، ص ح٦٨ِري .  

 . المرجع السابق، الصفحة نفسها ٤٤) (

 القاهرة، واللغوية، المكتبة األكاديمية، الفنية وظواهره قضاياه المعاصر؛ العربي الشعر: عز الدين إسماعيل ٤٥) (

  . ٢٧م، ص ١٩٩٤، ٥ط

مد عالم خضر، المؤسسة فكرة المخِْرج؛ الدليل إلى البراعة في فن اِإلخْراج، ترجمة مح: كين دانسايجر ٤٦) (
  .١٠م، ص ٢٠١٤العامة للسينما، منشورات وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية، دمشق، 

  .٢٨ – ٢٧اإلخراج السينمائي، ص : مايكل رابيجر ٤٧) (

  .٢٥ صم،٢٠١٦، ١حرفيات اإلخراج السينمائي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط: علي بدرخان ٤٨) (

  .٣٨٤المرجع السابق، ص ٤٩) (

  .٢٦ - ٢٥اإلخراج السينمائي، ص : مايكل رابيجر ٥٠) (



 

 )٣٨٧٧(

                                                                                                     
م، ١٩٧٥معالم جديدة في أدبنا المعاصر، دار الحرية للطباعة، بغداد، الجمهورية العراقية، : فاضل ثامر ٥١) (

  .٣٥١ص 

(٥٢) Henderson, Scott. “Youth, Excess and the Musical Moment.” Film’s Musical 

Moments. Eds. Ian Conrich and Estella Tincknell. Edinburgh: Edinburgh University 

Press, ٢٠٠٦, pp. ١٥٧-١٤٦.   
، ٣، ع١٢السرِدي والشِّعِري، مجلة آفاق عربية، دار الشؤون الثقافية، بغداد، س: صدوق نور الدين ٥٣) (

   .١٣٨م ، ص ١٩٧٨
(٥٤) Hulme, T. E. Speculations: Essays on Humanism and the Philosophy of Art, 

Second Edition. Ed. Hurbert Read. Foreword. Jacob Epstein. London: Kegan Paul, 

Trench, Trubner & Co., Ltd., ١٩٣٦, p. ١٤٩.   
  .٨٣األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ٥٥) (

  .٨٤المصدر السابق، ص ٥٦) (

  .٣٤٧، عبلة الرويني، ص )ِسفْر َأمل دنقل(من أقنعة أمل دنقل، ضمن كتاب :  جابر عصفور٥٧) (

  .١١١األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ٥٨) (

قراءة النص في ضوء عالقاته بالنصوص المصادر؛ قصيدة القناع أنموذجا، مجلة : عبد الرحمن بسيسو ٥٩) (
  .١٢٠ – ٩٨م، ص ١٩٩٧، صيف ١ ع ،١٦فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، م 

  .٢٨٦ - ٢٨٥األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ٦٠) (

، ٢لبنان، ط بيروت، العربي، الثقافي المركز السردي؛ من منظور النقد األدبي، النص بنية: لحمداني  حميد٦١) (
  .  ٢٨٥م، ص ١٩٩٣

الهيئة المصرية العامة مكتبة األسرة،  الفنون، الفنون البصرية وعبقرية اإلدراك، سلسلة: شاكر عبد الحميد ٦٢) (
  .١٤٥ ص م،٢٠٠٨ القاهرة، للكتاب،

فن كتابة السيناريو، ترجمة رانيا قرداحي، المؤسسة العامة للسينما، منشورات وزارة الثقافة، : فرانك هاور ٦٣) (
  .٧١م، ص ٢٠١٣دمشق، الجمهورية العربية السورية، 

  .١٩٥لسينمائي، ص اإلخراج ا: مايكل رابيجر ٦٤) (

  .٢٦٩- ٢٧٩المرجع السابق، ص ٦٥) (



– 

  )٣٨٧٨(

                                                                                                     
(٦٦) Hagin, Boaz. Death in Classical Hollywood Cinema. London and New York: 

Palgrave Macmillan, ٢٠١٠, p. ٥٨. 

(٦٧) Bellour, Raymond. The Analysis of Film. Ed. Constance Penley. Trans. Mary 

Quaintance et al. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, ٢٠٠٠, p. ٢٣٨. 
 فن رسم الحبكة السينمائية، ترجمة محمد منير األصبحي، المؤسسة العامة للسينما، :لينداج كاوغيل ٦٨)  (

  .٢٥م، ص ٢٠١٣منشورات وزارة الثقافة، دمشق، الجمهورية العربية السورية، 

 معجم المصطلحات السينمائية، إشراف ميشيل ماري، ترجمة فائز بشور، منشورات :ماري تيريز جورنو ٦٩) (
  .٩٠ت، ص . وزارة الثقافة، دمشق، الجمهورية العربية السورية، د 

 .١٠١ - ١٠٠األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ٧٠) (

  .١٢٠المصدر السابق، ص ٧١) (

  .١٤٦المصدر نفسه، ص ٧٢) (

      ، عبلة الرويني، )ِسفْر َأمل دنقل(الداخلية، ضمن كتاب .. عر على خطوط الثأرشا: محمود أمين العالم ٧٣) (
  .١٥٤ – ١٥٣ص 

  .٣٩١ – ٣٩٠األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ٧٤) (

(٧٥) Preis, Eran. “Not Such a Happy Ending: The Ideology of the Open Ending.” 

Journal of Film and Video, Vol. ٤٢, No. ٣, Problems in Screenwriting (Fall ١٩٩٠), pp. 

٢٣-١٨. 

  .٩٤األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ٧٦) (

  .١٧١المصدر السابق، ص ٧٧) (

  .٣٧٦المصدر نفسه، ص ٧٨) (

  .٤٣٢المصدر نفسه، ص ٧٩) (

(٨٠) Branigan, Edward. Narrative Comprehension and Film. London and New York: 

Routledge, ١٩٩٢, p. ٤٣. 

  .١٧٧األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ٨١) (

  .٣١٦المصدر السابق، ص ٨٢) (

  .٣١٩المصدر نفسه، ص ٨٣) (



 

 )٣٨٧٩(

                                                                                                     
  .٢٢١المصدر نفسه، ص ٨٤) (

(٨٥) Bazin, André. What Is Cinema? Essays Selected & Trans. Hugh Gray. Berkeley, 

LA: University of California Press, ١٩٦٧, p. ٧٣.  

  .١٨١اإلخراج السينمائي، ص : مايكل رابيجر ٨٦) (

 .٢٣صم،١٩٨٩ السيناريو، ترجمة سامي محمد، دار المأمون للترجمة والنشر، دمشق، بيروت، :سدفيلد ٨٧) (

  .٢٥ فن رسم الحبكة السينمائية، ص :لينداج كاوغيل ٨٨)  (

الح التهامي، مراجعة عبد الرحمن فن السينما، ترجمة عبد العزيز فتحي، ص: رودولف آرنهايم ٨٩)  (
  .٢٧ت، ص . الشرقاوي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، د

  . ٢٨ت، ص .النقد األدبي؛ وأصوله ومناهجه، دار الفكر العربي، القاهرة، د: سيد قطب ٩٠)  (

  . ٢٢٧م، ص ٢٠٠٢، ٤اآلداب، القاهرة، ط عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة  :علي عشري زايد٩١)  (

القصيدة العربية الحديثة؛ البنية الداللية والبنية اإليقاعية، منشورات اتحاد الكتاب  : محمد صابر عبيد٩٢)  (
  .٤٦ ص ت،. العرب، دمشق، د 

  .٢٦حرفيات اإلخراج السينمائي، ص : علي بدرخان ٩٣) (

  .٣٩٦ص اإلخراج السينمائي، : مايكل رابيجر ٩٤) (

  .٢٢٢ ص السرد السينمائي،: فاضل األسود ٩٥) (

  .٢١٢األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ٩٦) (

 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ٩٧) (

  .٢١٣ – ٢١٢المصدر نفسه، ص ٩٨) (

  .٣١٠المصدر نفسه، ص ٩٩) (

  . ٦١ِصر، ص اُألسلوب السيِنماِئي ِفي الِبنَاء الشِّعِري المعا: محمد عجور ١٠٠) (

  .٣١٣ - ٣١٢األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ١٠١) (

  . ٦٣اُألسلوب السيِنماِئي ِفي الِبنَاء الشِّعِري المعاِصر، ص : محمد عجور ١٠٢) (

  .١٨٢اإلخراج السينمائي، ص : مايكل رابيجر ١٠٣) (

  .٣٧٣األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ١٠٤) (

  .٣٩٩ – ٣٩٨المصدر السابق، ص ١٠٥) (

  . ١٠٥اُألسلوب السيِنماِئي ِفي الِبنَاء الشِّعِري المعاِصر، ص : محمد عجور ١٠٦) (



– 

  )٣٨٨٠(

                                                                                                     
  .٤٠٠األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ١٠٧) (

  . ١٠٨ - ١٠٧اُألسلوب السيِنماِئي ِفي الِبنَاء الشِّعِري المعاِصر، ص : محمد عجور ١٠٨) (

  .١٨٦م، ص ١٩٨١فهم السينما، ترجمة جعفر علي، دار الرشيد للنشر، بغداد، : لوي دي جلينيتي ١٠٩)  (

فن المونتاج السينمائي، ترجمة أحمد الحضري، المؤسسة المصرية العامة للتأليف : كاريل رايس ١١٠) (
   .١٥م، ص ١٩٦٥والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، 

(١١١) Deleuze, Gilles. Cinema ١: The Movement-Image, Sixth Edition. Trans. Hugh 

Tomlinson and Barbara Habberjam. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 

٢٠٠١, p. ٤. 

، ١أحاديث حول اإلخراج السينمائي، ترجمة عدنان مدانات، دار الفارابي، بيروت، ط: ميخائيل روم ١١٢) (
  . ١٦٨م، ص ١٩٨١

 . ٩٤وب السيِنماِئي ِفي الِبنَاء الشِّعِري المعاِصر، ص اُألسل: محمد عجور ١١٣) (

فن المونتاج، ترجمة أحمد الحضري، الهيئـة المصرية العامة للكتـاب، القاهرة،   :جافين ميالر ١١٤) (
  .١٣م، ص ١٩٨٧

 إلمارات العربيةا الشارقة، الثقافة واإلعالم، دار أدوات جديدة في التعبير الشعري المعاصر، : علي حوم ١١٥) (

   .٦٤م، ص ٢٠٠٠، ١ المتحدة، ط

 كلية الفنون  رسالة دكتوراة،التراكيب الزمنية في سردية الفيلم السينمائي المعاصر، :ماهر مجيد إبراهيم ١١٦) (
  .١١٠م، ص ٢٠٠٥الجميلة، جامعة بغداد، 

  .٢٦حرفيات اإلخراج السينمائي، ص : علي بدرخان ١١٧) (

  . ٢٢٨عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص   :علي عشري زايد١١٨) (

  .٤٠ِقراءةُ الصورِة وصور الِقراءِة، ص : صالح فضل ١١٩) (

) (١٢٠ ِفيالغُر نسة، ص : حِرينْقُل الشِّعل دتُون َأملَى ماٍش عو٦٨ح .  

  .٦٥٤اإلخراج السينمائي، ص : مايكل رابيجر ١٢١) (

في الشعر العربي، مجلة كلية التربية األساسية، الجامعة ) المونتاج(التوليف  : حسين سمير الخليل، إسراء١٢٢) (
  .٢٥م، ص ٢٠٠٨، ٥٣المستنصرية، بغداد، ع 

  .١١١األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ١٢٣) (

  .٢٩٦ – ٢٩٥الموضوع الشعري، ص : فاروق عبد الحكيم دربالة ١٢٤) (



 

 )٣٨٨١(

                                                                                                     
  .١١٢األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ١٢٥) (

  .١١٣المصدر السابق، ص ١٢٦) (

  .١١٤المصدر نفسه، ص ١٢٧) (

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها ١٢٨) (

 .١١٦ - ١١٥المصدر نفسه، ص ١٢٩) (

  .١١٧المصدر نفسه، ص ١٣٠) (

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها ١٣١) (

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها ١٣٢) (

  .١١٨المصدر نفسه، ص ١٣٣) (

  .١١٩المصدر نفسه، ص ١٣٤) (

  .٣٦٦ – ٣٦٥المصدر نفسه، ص ١٣٥) (

  .٣٦٧ – ٣٦٦المصدر نفسه، ص ١٣٦) (

، ١سينمانيا؛ الولع باألفالم ورؤية مختلفة لقراءتها، دار الشروق، القاهرة، ط: محمود عبد الشكور ١٣٧) (
  .٤٢م، ص ٢٠١٦

  .٢٠٩م، ص ٢٠٠٨صناعة السيناريو، مطبعة زنكنة، بغداد، : محمد حماد ١٣٨) (

كتابة السيناريو للسينما، ترجمة أحمد الحضري، دار الطناني للنشر والتوزيع، القاهرة،   :ت سون دواي١٣٩) (
  .٦٢م، ص ٢٠١٠، ٢ط

  . ٢٢١ عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص  :علي عشري زايد١٤٠) (

  .١٠٧األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل ١٤١) (

  .١١٠المصدر السابق، ص ١٤٢) (

  .١٨٣ – ١٨١المصدر نفسه، ص ١٤٣) (

 .١١٤ - ١١٣المصدر نفسه، ص ١٤٤) (

  .٤٢٩ – ٤٢٨المصدر نفسه، ص ١٤٥) (

  .٢١٥المصدر نفسه، ص ١٤٦) (

  .٣٢٨ - ٣٢٧المصدر نفسه، ص ١٤٧) (

  .٣٣٢ -٣٣٠المصدر نفسه، ص ١٤٨) (



– 

  )٣٨٨٢(

                                                                                                     
(١٤٩) Larsen, Peter. Film Music. London: Reaktion Books, ٢٠٠٧, p. ١٩٣.  

  .٥٦٢ن البصرية وعبقرية اإلدراك، ص الفنو: شاكر عبد الحميد ١٥٠) (

  .٦٧٦اإلخراج السينمائي، ص : مايكل رابيجر ١٥١) (

  .٣٦٥حرفيات اإلخراج السينمائي، ص : علي بدرخان ١٥٢) (

  .٦٢، عبلة الرويني، ص)ِسفْر َأمل دنقل(، ضمن كتاب إنتاج الداللة في شعر أمل دنقل: صالح فضل ١٥٣) (

  .١٠٨لة، ص األعمال الكام: أمل دنقل ١٥٤) (

  .١١٤ – ١١٢المصدر السابق، ص ١٥٥) (

  .١٢٦المصدر نفسه، ص ١٥٦) (

  .١٥٠ – ١٤٩المصدر نفسه، ص ١٥٧) (

  .١٠٣ – ١٠٢المصدر نفسه، ص ١٥٨) (

  .٣٠٣ ص لغة الشعر الحديث،:  مصطفى رجب١٥٩) (

  .٢٦٦ ص ،المرجع السابق١٦٠) (

   .٦٩م، ص ٢٠١٢لكتاب، القاهرة، حوارات أمل دنقل، الهيئة المصرية العامة ل: أنس دنقل ١٦١) (

  .المرجع السابق، الصفحة نفسها ١٦٢) (

   .١٦٣م، ص ١٩٨٠، ٢ منهج الواقعية في اإلبداع الفني، دار المعارف، القاهرة، ط:صالح فضل ١٦٣) (
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 )٣٨٨٣(

                                                                                                     
اِجعروالم اِدرصالم  

  :المصاِدر : أوال 
  :َأحمد عبد المعِطي ِحجاِزي * 
  .م ١٩٨٢، ٣أحمد عبد المعطي حجازي، دار العودة، بيروت، ط ديوان - ١
  : أمل دنقل * 
  .م ٢٠١٢ األعمال الكاملة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، - ٢
  :إيليا أبو ماضي *
  .ت .  ديوان إيليا أبو ماضي، دار العودة، بيروت، د - ٣

  ):هـ٣٥٤ت( أبو الطيب أحمد بن الحسين –المتَنَبي * 
٤ - ِريكْبي؛ بشرح أبي البقاء العتَنَبب المان ِفي )هـ٦١٦ت( ديوان َأِبي الطَّييى ِبالتِّبمسالم ،

شَرِح الديوان، ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم اإلبياري وعبد الحفيظ 
   .  ت. شلبي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د 

  :محمود درويش * 
 .م ١٩٩٤ن محمود درويش، دار العودة، بيروت،  ديوا- ٥

 :المراِجع العرِبية : ثانيا 
  :أسامة األلفي * 
  . م٢٠١٣  أمل دنقل عابرا لألجيال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة األولى،- ٦

  :أسامة عطية عثمان * 
  . م ٢٠٠٨ رؤية الموت عند أمل دنقل، دار المعرفة، القاهرة، - ٧

  :أنس دنقل * 
   .م ٢٠١٢ حوارات أمل دنقل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، - ٨

  :جمال محمد عطا * 
  . م٢٠١٣  تشكيل صورة الموت في شعر أمل دنقل، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،- ٩

  :جهاد فاضل * 
  .م ١٩٨٤، ١ قضايا الشعر الحديث، دار الشروق، القاهرة، ط-١٠
  
  



– 

  )٣٨٨٤(

                                                                                                     
 :لحمداني  حمید* 

ّالسردي؛ من منظور النقد األدبي، النص  بنیة- ١١  ،٢لبنان، ط بیروت، ّالعربي، ّالثقافي المركز ّ
  .  م ١٩٩٣

  :سعد دعبيس * 
 تيار رفض المجتمع في الشعر العربي الحديث في مصر، دار المعرفة الجامعية، -١٢

  .م ١،١٩٩٢اإلسكندرية، طـ
  :سيد قطب * 
  . ت .قد األدبي؛ وأصوله ومناهجه، دار الفكر العربي، القاهرة، د الن-١٣
  : شاكر عبد الحميد * 
الهيئة المصرية العامـة  مكتبة األسرة،  الفنون البصرية وعبقرية اإلدراك، سلسلة الفنون،       -١٤

  .  م ٢٠٠٨ القاهرة، ،للكتاب
  :صالح فضل * 
  . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١ر الشروق، القاهرة، ط ِقراءةُ الصورِة وصور الِقراءِة، دا-١٥
، المجلس الوطني للثقافة )١٦٤( بالغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة -١٦

  . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣والفنون واآلداب، الكويت، 
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم علٰى سيدنا محمٍد، وعلٰى آله وصحبه أجمعين،             
وبعد:  

فإن للفتيا واألحكام في الشريعة مكانة كبرى، وأهمية عظمى، نظرا لما يتعلق بهـا مـن       
ـ            ام ابـن   الصحة والفساد في إجزاء العبادات وترتب آثار العقود والمعامالت، يقول اإلم

إن التصنيف في علم األحكام، وتبيين الحالل من الحرام، وإن كانت شـدة             «: دقيق العيد 
الحاجة إليه توجب وقف الهمم عليه، ووقوف اإلمكان بين يديه، فإن شدة خطره وعظيم              
غرره، مما يوجب مهابة الشروع في تلك المشارع، والتوقف عن الحكم علـى مقاصـد          

  . الشارع
 تنتهك، وأجسام تنتهك، وأعمال يتعب لها وينصب، وأمـوال يثبـت            ما هي إال أعراض   

ملكها ويسلب، ودماء تعصم وتسفح، وأبضاع تحرم أو تنكح، هذا مـع تـشعب مواقـع            
النظر، وتعارض مسالك العبر، ومالل يعتري األذهان، وتقـصير جبـل عليـه طبـع               

 مـن ذلـك يتقـوى       اإلنسان، فالطريق خفي المسارب، والغاية مخوفة العواقب، وما قلَّ        
  .)١(»الخاطر الرادع، ويتوقى الرأي الخادع، ويخاف اآلمن ويقلق الرادع

ألجل هذا المسلك الخطر، والطريق الوعر، حرص الفقهاء أشد الحرص علـى حمايـة              
هذا المنصب الشرعي وعملية الفتيا مما قد يعتريها، أو يعترض المتصدي لها من خطـأ        

  .علٍم أو جهل، بأهليٍة لإلقدام أو جراءةأو تقصير، بقصد أو غير قصد، عن 

 
 

 
 

  يةأستاذ الدراسات اإلسالم
ةقسم العلوم اإلنساني -ة جامعة الملك سعود للعلوم الصحي  

األحساء
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وحرصوا في الوقت نفسه على اتخاذ السبل العلمية الخاصة بضبط ذلك والحكـم عليـه           
من خالل وسائل كثيرة، تتعلق بجميع جوانـب الفقـه، مـن جهـة الروايـة لألقـوال                
وتمحيصها، والحكم على الفتاوى وتحريرها، بل وتعدى ذلك إلى النظـر فـي العبـارة             

  .قويمها، من خالل قواعد اجتهادية منهجية، ومنظومة نقدية شاملة كاملةوت
فهذه نماذج مختارة، وعرض موجز، وبحثٌ مختصر أقدمه وأسعى من خاللـه للتأكيـد           
على أهمية هذا الجانب التحريري في مراحل المذهب المختلفة، وأثرها في ضبط مـنهج   

ي عليها ما سيلحقها من أنـواع فـي         الفتوى، مصدرا لها بمقدمات ضرورية، حتى ينبن      
  .المباحث والمطالب المختلفة
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  . ومقدماتهماتعريف القواعد االجتهادية والنقدية: المبحث األول
  . لغة واصطالحا والنقديةتعريف القواعد االجتهادية: المطلب األول

 ال تخفى على مقام السادة القارئين لمثل هذا البحث المعـاني اللغويـة واالصـطالحية              
للقاعدة، واالجتهاد، لذلك سأتجاوز هذه الجزئية إلى الشق الثاني من موضوع البحـث،              

  . الفقهي المنسوبة إليه تلك القواعدمبينًا معنى النقد
هنالك عدد من المصطلحات الفقهية الدالة علٰى عملية النقد، استعملها الفقهـاء بـصور              

ه المصطلحات فـي سـلوك الطريـق        متعددة، تؤدي إلٰى معاٍن متقاربة، تشترك فيها هذ       
والمنهج المؤدي إلٰى تحرير المسائل والكتب، وتصنيف الروايـات واألقـوال، بتمييـز             

  .صحيحها من سقيمها، وقويها من ضعيفها، وراجحها من مرجوحها
وغالب هذه المصطلحات متداخلة فيما بينها من حيث المعنـى اللغـوي، واالسـتعمال              

ن بهذه المصطلحات عادة ويقـصدون بهـا العمليـة النقديـة         الفقهي، ألن الفقهاء يعبرو   
عموما، دون أن يكون لبعضها خصوصية بجانب محدد، ودون أن تكون عمليـة النقـد               

  .هذه ذات مدلول مصطلح عليه ومتفق فيما بينهم
  .تعريف النقد لغةً: الفرع األول

ومن هذا المعنى   . ترجع معانيها في أصل اللغة إلٰى إبراز شيء وبروزه        ): ن ق د  (مادة  
: تمييزها، بأن يكشف عن حالها في جودتها أو غير ذلك، فيقـال           : ُأخذ نقد الدراهم، وهو   

ومنه أيضا أخذ فـي الـدراهم       . )٢(وازن جيد، كأنه كشف عن حاله فعلم      : درهم نقْد؛ أي  
  .)٣(معنى التبادل؛ بإعطائها إنسانًا وأخذها

، وقد نقدها ينقـدها نَقْـدا، وانتقـدها،         )٤(ا من مدخولها  الَّذي يعرف جيده  : وناقد الدنانير 
النَّظـر  : ، و-ومنه اشتق التمييـز -، النقر، وااللتقاط : وتنقدها، والنقد يأتي كذلك بمعنىٰ    

ونقـد الرجـل الـشَّيء      . نقره: نقد الطائر الفخَّ، ينقده بمنقاره، أي     : فيقال. إلى الـشيء 
  .)٥(بنظره ينقده نَقْدا

إذا ناقشته في   : نقد الكالم، وناقدتُ فالنا   : ، وعليه معنىٰ  )ناقش(بمعنٰى  " نقد: "وتأتي كلمة 
  .)٦(ما زاَل فالن ينقُد الشيء، إذا لم يزل ينظُر إليه: وتقول العرب. األمر
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، مـا يفيـد تخـصيص    )٨(، وتاج العـروس )٧(وجاء في بعض المعجمات كلسان العرب     
يب دون المحاسن، فاستقّل بهذا المعنٰى عن عموم        المعنى اللغوي العام للنقد، بإبراز المعا     

اإلبراز في أصل المادة، فنخلص مما سبق من المعاني اللغوية المختلفـة للنقـد والتـي                
اإلبراز، والنقر، والنقد، وااللتقـاط، والنظـر إلـى الـشيء، واألخـذ،             : جاءت بمعنى 

نـى العـام للكلمـة      والضرب، والمناقشة، واالختبار، والتمييز، وذكر العيوب، أن المع       
، والتي نشأ عنها التمييز بين األشياء المنقودة، وتصويب         )نقد الدراهم (مستمد من عملية    

النظر إليها، واختبارها، وعن عملية التمييز هذه نشأ إصدار الحكم عن الشيء المميـز،              
  .إما باالستحسان أو باالستهجان

ز، من ذكر المحاسن والمـساوئ إلـى        ثم خُصص هذا اإلطالق العام للنقد بعملية التميي       
ذكر العيوب والمساوئ فقط، وهذه المعاني كلها لها دالالت ماديـة، انتقلـت بمعناهـا                

  .الحسي إلى االستعمال الذهني في األمور المعنوية
بمفهومه المادي، إلـى    ) األخذ والعطاء في الدراهم   (ثم انتقل المعني األصلي للكلمة من       

عليه معاني المناقشة والبحث، وتصويب النظـر الـذهني فـي           مفهوم معنوي كما تدل     
  .الشيء

فإذا كان النقد بمعناه المادي هو مهارة يمكن من خاللها النظر في الدراهم، أو الـشيء،                
وتقويمه، للحكم على جودته أو رداءته وزيفه، فالنقد بمعناه المعنوي والـذهني والـذي              

ضا مهارة يمكن من خاللهـا النظـر فـي    أصبح مستعمال في المعارف والعلوم يكون أي  
المعلومة أو المعرفة، وتقويمها، والحكم على أجزائها بالصحة أو عـدمها، لينـتج عنـه     

  .قبول الرأي والقول أو رده
ذلك أن مهارة أو صناعة نقد الدراهم هو النقلة االصطالحية األولى، من معنـى لغـوي     

الوزن :  من عمليتين أساسيتين، هما    بسيط، إلى معنى اصطالحي، وتتكون هذه الصناعة      
وفحص الذهب الذي سكّت منه الدنانير، والفـضة        . بميزان دقيق جدا، هو ميزان الذهب     

التي سكت منها الدراهم، هل هي خالصة، ومقدار ما أضيف إليها من المعادن األخرى،              
 .ليعلم مدى خلوصها، ومقدار شوائبها، وبعبارة بسيطة فحص كمها وكيفها



 

 )٣٨٩٥(

ءت النقلة الثانية إلى نقد الكالم واإلنتاج األدبي، كما وكيفا؛ أي شكال ومـضمونا،              ثم جا 
إذ هما كم اإلنتاج األدبي وكيفه، وشبهت المهارة األدبية في ذلـك بمهـارة الـصيرفي،            

  .والمشاحة في ذلك بمشاحة الناس في األموال
مجموع قد الفقهي، فسمي به     ثم جاءت النقلة االصطالحية الثالثة، من النقد األدبي إلى الن         

عملية مراجعة اإلنتاج الفقهي، وتدقيق النظر فيـه وصـوال إلـى تحريـره، مخبـرا           
، ولما كان األمر يتعلـق فـي الفقـه باألديـان،            ومظهرا، معنى وعبارة، دليال وداللة    

واالحتياط فيها أولى من االحتياط في األموال، كانت عملية النقد في الفقه أكثـر تـدقيقا                
وهذا ما سيتضح فيما يستقبل من المباحث       .  في نقد الدراهم والدنانير والشعر والنثر      منها

  .بحول اهللا
  .تعريف النَّقد اصطالحا: الفرع الثاني

إن المدلول االصطالحي للنقد عند الفقهاء ال ينفك عن معانيه اللغوية التي وردت لمعنى              
االت الفقهاء المتفرقة استصحبت كل     النقد في اللغة، كما في الفرع السابق، بل إن استعم         

الدالالت والمعاني اللغوية المختلفة سواء لمصطلح النقد نفسه، أو للمصطلحات المشابهة           
  .له، كما بينت ذلك في تمهيد هذا الفصل

بيد أن الفقهاء لم يكن لهم اصطالح معين، ومدلول محدد للنقد وال لغيـره؛ ألن جهـدهم         
قهية، وما يتعلق بها تعلُّقًا مباشرا من مصطلحات علمية، سـواء           كان متوجها للمسائل الف   

كانت أصولية أو فقهية، أما ممارساتهم النقدية فكانت تأخذ المنحى العملـي أكثـر مـن             
النظري، فلم يفردوا لهذا الجانب أي تأليٍف، تنظيرا أو تأصيال، إنمـا تـذكر قواعـده،                

شارات تذكر عرضا في ذيل بعض المـسائل       ويلمح إلٰى منهجه ومسالكه وما يتعلق به بإ       
  .إذا دعت الحاجة إلٰى ذلك

لذلك لم يصطلح علٰى منهج النقد بهذه التسمية إال المعاصرون من الباحثين في المجـال               
  : الفقهي، وباجتهاد متواضع مني قمت بتقديم هذا التعريف للنقد الفقهي الذي أعنيه وهو

ِجهِة الروايِة أو الدرايِة أو الصياغِة، لضبطها، وٱعتمـاِد         تمِييز المساِئل الِفقْهية، ِمن     
  .)٩(أحكامها، بحثًا أو تقْويما، وٰذلك ِمن خالل قَواعد معلومٍة، وطُرٍق مخصوصٍة



– 

  )٣٨٩٦(

  .تأصيل النقد الفقهي: الثانيالمطلب 
  .تأصيل النقد من الكتاب: الفرع األول

 الشرعية الداعية إليـه، والمقـررة السـتعماله،     قام النقد الفقهي علٰى جملة من األصول      
ويظهر ذلك جليا في اآليات الكثيرة بينت مكانة العقـل والحكمـة والعلـم والبرهـان،                
والدعوة إلى النظر وإعمال الفكر، والتمييز بين األقوال، وورد هذا األمر في نـصوص              

 ذلـك   -رحمـه اهللا  – كثيرة من كتاب اهللا تعالى، حتى اعتبر اإلمام الطاهر ابن عاشور          
  :من مقاصد القرآن أمرين آخرين«: مقصدا من مقاصد القرآن الكريم بقوله

كونه شريعة دائمة، وذلك يقتضي فتح أبـواب عباراتـه لمختلـف اسـتنباط      : أحـدهما 
  .المستنبطين، حتى تؤخذ منه أحكام األولين واآلخرين

التنقيب، والبحث، واسـتخراج  بتعويد حملة هذه الشريعة، وعلماء هذه األمة،     : وثانيهما
 - في كلِّ زمان   -، حتى تكون طبقات علماء األمة صالحة      المقاصد من عويصات األدلة   

لفهم تشريع الشارع ومقصده من التشريع، فيكونوا قـادرين علـى اسـتنباط األحكـام               
التشريعية، ولو صيغ لهم التشريع في أسلوب سهل التناول العتادوا العكوف علـى مـا               

  . هم في المطالعة الواحدةبين أنظار
من أجل هذا كانت صلوحية عباراته الختالف منازع المجتهدين، قائمـة مقـام تالحـق      

  .)١٠(»المؤلفين في تدوين كتب العلوم، تبعا الختالف مراتب العصور
ِ﴿: ومن بين ذلك ما جاء تقريره في قوله تعالىٰ         ن َٱ  َ ُ ِۡ َ لَ ـ َٱ ۡ َ ـۡ ن أ ـ  َ ۡ َ َ ُ ِ َ َُ  ۚٓۥَ

َأو  ِ َ ْ ُِ ُ  َٱ ُ ٰ َ ۖٱَ ا ُ ْ وأو  أو ُ َْ ُْ ُۡ ُ َ ِ ِٱَ ٰ َ ۡ َ ۡ﴾.  
أراد أن يكونوا نُقَّادا فـي الـدين،        «:  في تفسيرها  -رحمه اهللا –قال اإلمام الزمخشري    

واجـب  : ، فإذا اعترضـهم أمـران     يميزون بين الحسِن واألحسن، والفاضل واألفضل     
اختاروا الواجب، وكذلك المباح والندب، حراصا علٰى ما هـو أقـرب عنـد اهللا       وندب،  

وأكثر ثوابا، ويدخل تحته المذاهب، واختيار أثبتها على السبك، وأقواهـا عنـد الـسبر،      
  .)١١(»وأبينها دليلًا أو أمارة



 

 )٣٨٩٧(

 وقد جعل اإلمام الرازي هذه اآلية أصال لوجوب النظر، في جميع األقوال، وذكـر فـي        
تفسيرها عدة فوائد، هي من صميم بحثنا، واستداللنا علٰى مشروعية النقد الفقهي تراجع              

  .)١٢(في محلها
  :تأصيل النقد من السنة: الفرع الثاني

رضـي اهللا   –عن أبـي هريـرة       ما جاء    -كما يعبر العلماء  -ولعلي أعتبر حديث الباب     
ينْفـون عنـه    ، ٍف عدولـه  يحمل هذا العلم من كل خلَ     : (( قال ، عن رسول اهللا     -عنه

  .)١٣())وتأويل الجاهلين، وانِْتحال المبطلين، تحريف الغالين
: ، وتـرجم لبابـه بقولـه      )يحمل(، عوض   )يرث: (وقد أخرج البيهقي هذا الحديث بلفظ     

كُفُّوا عن حديثه؛   : الرجل من أهِل الِفقِه يسأل عن الرجِل من أهل الحديِث فيقول          : باب«
  .»يحدث بما لم يسمع، أو أنه ال يبصر الفتياألنه يغلط، أو 

ليس هذا بعداوٍة وال غيبٍة، إذا كـان يقولُـه   «: ثم نقل بعد الترجمة قول اإلمام الشافعي     
  .)١٤(»لمن يخاف أن يتَّبعه فيخطئ باتِّباعه، وهذا من معاني الشَّهادات

شـاهدا ودلـيال فـي    وقد صدر كثير من العلماء بهذا الحديث مصنفاتهم، وجعلوا منـه       
مقدمات كتبهم، وأدخلوا في عموم داللة كلمة العلم، كل علـوم الـشريعة، ألن المـراد                
بالحمل في الحديث هو الحفظ للشريعة، والذي يحصل بما جاء من أوصاف للقائم بـه،                

وكل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمـول  «: -رحمه اهللا–قال ابن عبد البر  
: ا على العدالة، حتٰى تتبين جرحته في حاله، أو في كثرة غلطه؛ لقولـه               في أمره أبد  

   )).يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله((
أما تخشٰى على العلم أن يجيء المبتدع فيزيد في الحديث مـا            : قال أحدهم البن المبارك   

شارع الـشريعة  ألنهم يحمون م.)١٥(»الجهابذة النُّقَّاد ال أخشٰى هذا ِبعيِش     : ليس منه؟ قال  
ومتون الروايات من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين، بنقل النصوص المحكمـة لـرد             

  .)١٦(المتشابه إليها
  .أغراض النقد الفقهي: الثالثالمطلب 

العلوم الشرعية في مختلف مجاالتها انبنت على الظنون، وأنها من حيث الوضع بشرية             
أ، ويتطرق إليها االحتمـال والـوهم، ممـا     صنعة وترتيبا، فكان ال بد أن يعتورها الخط       



– 

  )٣٨٩٨(

 عناية فائقـة فـي هـذا        -رحمهم اهللا –وقد كان لعلمائنا    . يستدعي بيانا لذلك، وتجلية له    
المجال، تبارت فيه عقولهم وأقالمهم من أجل ضـبط الكتـب، والنـصوص العلميـة،               

ٰى جيـل،   وتوثيقها، في تحملها وسماعها، وأدائها وتسجيلها، وحفظها ونقلها، من جيل إل          
وقد تبين من التعريف المقتـرح      . حتٰى وصلت إلينا سليمة قويمة، دون تحريف أو تبديل        

.* والدراية* .الرواية: * فقهية من جهات ثالث   للنقد الفقهي أنه يتوجه لتمييز المسائل ال      
  .والصياغة

ية وهذه الجهات الثالث تندرج تحتها أغراض مختلفة، وبواعث متعددة، ألن العملية النقد           
تهدف إلٰى تحرير مسائل المذهب في مجموع هذه األمور الثالثة، من خـالل الوسـائل               

  .المختلفة بالتحرير، والتهذيب، والتنقيح، والتصحيح، والتعقب، واإلكمال
  .شروط النقد الفقهي: الرابعالمطلب 

  .الملكة النقدية في القائم بعملية النقد: الشرط األول
 ، وهي هيئة أو صفة راسـخة فـي الـنفس،          »فقه النفس «بـوهي ما يعبر عنه العلماء      

تجعل العلم لدى صاحب الملكة سجية تكيفت بها نفسه، وصار من خالل هـذه الملكـة                
  .والقريحة والسليقة ينفذُ رأيه ونقده للصواب ودقة النظر

: فالعلم كما يعرفه العلماء في مقدمات الكتب عند الحديث عن التعريفات أحد ثالثة أمور             
، والملكة إنما تتكون مـن وفـرة اإلدراك، واستحـضار           )اإلدراك، والقواعد، والملَكة  (

  .القواعد، فهي ثمرة لما قبلها، بعدما يبلغ تمامه
 جماع الشروط ومقدمها، كما ذكـر اإلمـام الجـويني           -أعني قيام الملَكة  –وهذا الشرط   

  :الحينما عدد شروط االجتهاد، وما يتعلق بكل شرط تفصيال ثم ق
فقه النفس، فهو رأس مال االجتهاد، وال يتأتى كـسبه، فـإن      : ثم يشترط وراء ذلك كله    «

  .)١٧(»جبل على ذلك فهو المراد، وإال فال يتأتى تحصيله بحفظ المسائل
شديد الفهم بـالطبع  : أي«: بقوله) فقه النفس(وهو ما شرح به المحلي عبارة ابن السبكي  

  .)١٨(»لمقاصد الكالم
خفي الدقيق من الوجوه المتماثلة أو المختلفة في المسألة، وموضـع الـصواب             فإدراك ال 

والخطأ، والقبول والرد، هو ما يميز النقاد النظار عن غيرهم؛ ألن الناقد نظـره أحـد،                
  .وفهمه أدق، فنقده أضبط وأحكم



 

 )٣٨٩٩(

وإن نحن قد قررنا بأن فطرة اإلنسان وتكوينه العقلي يشتمالن علـى األسـس واألدوات    
ي تبنٰى عليها عملية النقد، بمختلف صورها، وتنوع مناهجها؛ كاالستقراء، والتفـسير،        الت

والتركيب، والتحليل، والمقارنة، والربط، والتقويم، واالستنباط، واالستنتاج، فهناك أفراد         
من البشر يتميزون عن غيرهم في دقة هذه العمليات، ممن يصح أن يطلق على الواحـد           

  .منهم وصف ناقد
  : علٰى ذلك نص الشيخ ابن أبي زيد في مقدمة النوادر حين قالويدل

واعلَم أن أسعد الناس بهذا الكتاب من تقدمت له عناية، واتسعت له رواية؛ ألنه يشتمل               «
علٰى كثير من اختالف علماء المالكيين، وال يسع االختيار من االخـتالف للمـتَعلِّم وال               

     حن لم يكن فيه مر، ومقَصل االختيار للقول لتقصيره فله في       للماختيار المتعقِّبين مـن    م
قْنَع١٩(»...أصحابنا من نُقَّاِدهم م(.  

وهذه الموهبة التي تفرد بها النقاد وهذا التخصص هو الذي حفزهم علٰى إظهار آرائهم،               
وأحكامهم النقدية الدقيقة، وهو كذلك الذي دعا غيرهم التباعهم في نقدهم، نتيجـة لمـا                

  . من عمقهم ودقة فهمهمرأٰى
لذلك نجد في كتب التراجم حرص المؤرخين علٰى تصدير الترجمة باألوصـاف التـي              
تميز بها المترجم له، من الصفات الشخصية أو العلمية، ومن بين ذلك الوصف بالنقـد،               

 بما وصفه به البهلول ابن راشـد وغيـره     -رحمه اهللا –كما جاء في ترجمة اإلمام مالك       
ما رأيت أنزع بآية من مالك بن أنس، مع معرفته بالصحيح والسقيم، والمعمول             «: بقوله

 إلٰى ما يؤثر عنـه  وكثرة نقده،به من الحديث المتروك، وميزة الرجال، وصحة حفظه،       
  .)٢٠(»...من الكالم في غير ذلك من العلوم

  .)٢١(»ءما كان أشد انتقاده للرجال والعلمارحم اهللا مالكًا، «: وقال عنه ابن عيينة
ومن ذلك ما جاء في ترجمة ابن القاسم أيضا، فقد روي أن أشهب وقف علٰى قبر ابـن                  

، فـسنهلك  خوفًـا مـن نقـدك    رحمك اهللا يا عبد اهللا، قد  كنا نترك كثيرا،           : القاسم فقال 
  .)٢٢(بعدك

  .)٢٣(من نقاد أصحاب مالكبأنه كان  -رحمه اهللا–ووصف أسد علي بن زياد 
 كان أبو محمد في حفـظ الحـديث،         -رحمه اهللا –د األصيلي   وجاء في ترجمة أبي محم    

ومعرفة الرجال، واإلتقان للنقل، والبصر بالنقد، والحفظ لألصول، والحذق برأي أهـل            



– 

  )٣٩٠٠(

المدينة، والقيام بمذهب المالكية، والجدل فيه علٰى أصول البغداديين، فردا ال نظيـر لـه            
  .)٢٤(.. في زمانه

 بعض الفقهاء، كما نقـل القاضـي عيـاض فـي     كما جاء أيضا سلب هذا الوصف عن    
ترجمة عبد اهللا بن معتب، أحد كبار تالميذ سحنون والفقهاء من أصحابه قول أبي علـي       

  .)٢٥(»لم يكن ابن معتب من النقاد في الفقه«: البصري عنه
فهذه نماذج تبين اختصاص بعض الفقهاء بصفة النقد، وتميزهم بهذه الموهبة، وشهرتهم            

متيقظًـا،  «يها، ومثل هذه الموهبة ال تتوفر وال تتحقق في الناقد إال إذا كـان               بالتمرس ف 
مرهف الفهم، دقيق الفطنة، مالكًا لنفسه، ال يستميله الهوٰى، وال يـستفزه الغـضب، وال               
يستخفه بادر ظن حتٰى يستوفي النظر، ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمـه فـال                

  .)٢٦(»..يجاوز وال يقصر
  .الدراية التامة بموضوع النقد، تأصيلًا واستداللًا، وخبرةً وممارسةً: الثانيالشرط 

وهذا الشرطُ تاٍل لحصول الملكة، متفرع عنها، وهو ما عبر عنـه اإلمـام الزركـشي                
ـ     »تحليل الحجج «بـ  -رحمـه اهللا  –، يقـول    »التحليل العلمي «، وما نسميه في زماننا ب

  : المبينا أهمية ذلك واشتراطه استقال
ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرّفه، بل ال بد مع ذلك من االرتياض فـي                 «

مباشرته، فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة االحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أقوال             
وربما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة، وإنما ينتفـع  . العلماء وما أتوا به في كتبهم    

  .  من معرفة الصحيح من تلك األقوال من فاسدهابذلك إذا تمكن
ومما يعينه على ذلك أن تكون له قوة على تحليل ما في الكتاب ورده إلى الحجج، فمـا                  
وافق منها التأليف الصواب فهو صواب، وما خرج عن ذلك فهو فاسد، وما أشكل أمره               

  .)٢٧(»توقف فيه



 

 )٣٩٠١(

  .المذهب المالكيالقواعد االجتهادية والنقدية في : المبحث الثاني
إن الحديث عن القواعد االجتهادية له مستويات مختلفة، منها ما يتعلق بأصل االجتهـاد              
من القواعد األصولية، وهذه ال يختص بها المذهب المالكي فحسب، وإنما يشاركه فـي              
هذا العمل االجتهادي غيره من المذاهب، لذلك أردت أن أوجه هذا البحـث المتواضـع               

 الذي يختص به المذهب المالكي، وهو القواعد الحاكمـة علـى االجتهـاد              للنوع الثاني 
الداخلي، والذي أخضع الفقهاء ألجله فروع المذهب وحكموا عليها بناء على ذلك، وهـو    

  .القواعد النقدية
 أنواع كثيرة، وصور مختلفة، منها مـا بنـي علـى نـسٍق       -في عمومه - للنقد الفقهي و

ما بني على منهج المحدثين في نقـد األسـانيد والمتـون، إال أن              أصولي جدلي، ومنها    
فقهاء المالكية كان لهم مسلك نقدي خاص، وذلك تبعا لمصادر الرواية ومراتـب الفتيـا               

  :، أعرضها في المطالب اآلتيةلديهم، والقواعد المتعلقة بهما
  .الراوي والمرويأنواع النقد باعتبار : المطلب األول
  .نقد الذات: الفرع األول

وأعني به النقد الذاتي الموجه من الفقيه علٰى نفسه، باسـتدراكه خطـأ وقـع فيـه، أو                  
  .رجوعه عن فتوٰى قال بها، أو مسألة تبدل رأيه فيها

وهذا أمر طبعي في البشر، المبنية أعمالهم علٰى غلبة الظن، والمتغيرة آراؤهم بحـسب              
، والمستجدة لديهم األدلـة والبـراهين، اطّالعـا أو     تغير أحوال الفتوٰى بالزمان والمكان    

رجحانًا، بل إن النقد الذاتي نتيجة طبيعية وعملية ضرورية ناتجة عن توسع المـدارك،              
وفيها داللة من جهة أخرى على التقوٰى والخشية مـن اهللا واألمانـة العلميـة، وسـمة                 

  .واضحة للشجاعة في إظهار الخطأ متٰى تبين وجه الصواب
 -رضي اهللا عنهمـا –من أمثلة النقد الذاتي في المذهب المالكي ما نقل عن اإلمام مالك          و

  :ومن أمثلتها في المعامالت الماليةمن رجوعه في بعض المسائل عن أحد قوليه، 
  :المثال األول

لو اشترٰى شخصان سلعا متعددة في صفقة واحدة، ال علٰى سبيل الشركة، بل علـٰى أن                
نصفها مثال، ثم اطَّلعا علٰى عيب قديم، فأراد أحد المشتَِريين نصيبه مـن             كلَّ واحد يأخذ    



– 

  )٣٩٠٢(

البائع، وأبٰى غيره من الرد، فالمشهور أن له أن يرد نصيبه على البائع، ولو قال البـائع              
  .بناء علٰى أن العقد يتعدد بتعدد متعلقه ومشتريهال أقبل إال جميعه؛ 

  .واختاره ابن القاسم، ونص عليه في المختصروإلٰى هذا رجع اإلمام مالك، 
إنما لهما الرد معا أو التماسك معا، وليس ألحدهما أن يرد           : مالك يقول أوال  اإلمام  وكان  

  .)٢٩(، والقوالن في المدونة)٢٨(دون اآلخر
  :المثال الثاني

 ذلك من شيء وفي خاتما أو سيفا أو مصحفا اشترى من :مالك قال: "ما جاء في الموطأ   
 ينظـر  فإنه بدنانير الذهب وفيه ذلك من اشترى ما فإن دراهم أو بدنانير فضة أو ذهب
 ال جـائز  فـذلك  الثلث، الذهب من فيه ما وقيمة الثلثين، ذلك قيمة كانت فإن قيمته؛ إلى
 فيه مما بالورق ذلك من اشترى وما .تأخير فيه يكون وال بيد، يدا ذلك كان إذا به، بأس

 فـذلك  الثلث الورق من فيه ما وقيمة الثلثين ذلك قيمة كانت فإن قيمته، إلى نظر الورق
  ".عندنا الناس أمر من ذلك يزل ولم بيد، يدا ذلك كان إذا به، بأس ال جائز

 وهذه المعاملة وما يتعلق بها من شروط إن كان الملحق بالمبيع ذهبا أو فضة فقط، وأما               
  :المحلى من فيه هما لما تبع هما وفضة ذهب المحلى في كان إن
   .منهما واحد بكل بيعه له :حبيب ابن روى فقد

 إن بأقلهما فليبع وفضة بذهب حلي ما :المواز ابن كتاب في مالك عن القاسم ابن وروى
 يبـاع  ال :فقـال  مالـك  رجع ثم .بالعرض بيع )٣٠(تقاربا وإن بيد، يدا فدون، الثلث كان

  .)٣١(األول بالقول الحكم عبد ابن وأخذ القاسم، ابن أخذ وبه .ورق وال بذهب
  .نقد الغير: الفرع الثاني

وأقصد به النقد الموجه من فقيه آلخر، أو من فقيه علٰى عمٍل فقهي قام به غيـره مـن                   
الفقهاء، وهذا النوع من النقد هو الغالب األعم في العملية الفقهية، سواء كان نقدا موجها               

 الخالف العالي، أو لموافق في المذهب، كما يـسمى  لمخالف في المذهب كما يطلق عليه   
الخالف النازل أو المذهبي، وسواء كان هذا النقد موجها لشخص موجوٍد فـي الخـارج           

  .كما يعبر المناطقة، أو لشخص مقدر في الذِّهن، الحتمال االعتراض المقدر مستقبلًا



 

 )٣٩٠٣(

  .نقد الموافق: الغصن األول
وال داخل المذهب المالكي وجد في األطوار األولٰى لنشأته، فقـد           إن تعدد الروايات واألق   

وقع الخالف بين اإلمام وتالميذه الذين خالفوه في االجتهاد، وبين تالميذه فيما بينهم فـي               
مـا  «: نسبة الرواية لإلمام، أو االجتهادات الشخصية التي كانت منهم، وقد سئل البقاعي           

، وقـد اسـتدعى هـذا       )٣٢(»نظاره في زمن إمامـه    لكثرة  : لمذهبهم كثير الخالف؟ قال   
الخالفُ االختالف في تصويب بعض الفتاوى المنسوبة للمذهب، على هي جارية علـى             

  .وسأورد بعض النماذج في موضعها من المطالب اآلتية. قواعده أم ال
  .نقد المخالف: الغصن الثاني

 الفكري الذي عاشت فيه     وهذا النوع من النقد يعتبر صورة مشرقة، ودليال على التسامح         
المذاهب الفقهية منذ نشأتها إلٰى زماننا هذا داخليا وخارجيا، فكتب العلم التي حفلت بنقل              
الخالف بين الفقهاء، أو تلك التي صنِّفت ابتداء لجمعها، والمقارنة بينها، وفـق القواعـد     

 الشخـصي أو    الشرعية، واألسس العلمية المنهجية، بعيدا عن التعصب والميل للـرأي         
  .الحكم المذهبي
  .نقد وصٍف لفرد: الفرع الثالث

هذا االتجاه لنقد الصفات الشخصية الفردية تسعفنا به كتب التراجم وطبقـات الفقهـاء              و
بصفة خاصة، ويظهر من خالل ما حفلت به من بيان ذلك، فلم يكن الفقهاء بمنأٰى عـن                 

 وبيان مراتبهم في الرواية صـنعةً       المحدثين في نقدهم، حينما جعلوا الكالم على الرجال       
وعلما مستقال، فقد استعمله الفقهاء كذلك لمعرفة الرواية ودقة نقلها، وسالمة االسـتنباط             

  .والتخريج، ولبيان مرتبة الفقيه ومدٰى أهليته لالجتهاد وتصديه للفتوٰى والتصنيف
ي المقلِّد أن يعلم حـال  ال بد للمفت«يؤكد ذلك ابن عابدين فيما نقله عن ابن كمال باشا أنه       

من يفتي بقوله، وال نعني معرفته باسمه ونسبه ونسبته إلٰى بلد من الـبالد؛ إذ ال يـسمن    
ذلك وال يغني، بل معرفته في الرواية، ودرجته في الدراية، وطبقته من طبقات الفقهاء،              

ـ    ي التـرجيح  ليكون علٰى بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين، وقدرة كافية ف
  .)٣٣(»بين القولين المتعارضين



– 

  )٣٩٠٤(

  .الوصف بالضعف والشذوذ: الغصن األول
كان أبو إسحاق محمد بن شعبان رأس المالكية في زمنه، وإليه انتهت رئاسة المـالكيين               

إنه لين الفقه،   «: في مصر، لكن نقل مؤرخو المذهب كالقاضي عياض قول القابسي عنه          
مالك، وأقوال شاذة عن قوم لـم يـشتهروا بـصحبته،           وأما كتبه ففيها غرائب من قول       

  .)٣٤(»ليست مما رواه الثقات من أصحابه، واستقر من مذهبه
  .الوصف بعدم التمكن من العلوم األخرى المساندة للفقه: الغصن الثاني

وأمثلة هذا النوع متعددة، ولعل من أشهرها نقد اإلمام المازري لإلمـام اللخمـي لعـدم                
هل النهي عن الشيء أمـر      (ألصول، في المسألة المعروفة، حول قاعدة       تمكنه من علم ا   

  ..).بضده 
  .نقد وصف لجماعة: الفرع الرابع

هذا االتجاه من النقد يمثل حقيقة الوظيفة التي تقلدها الفقهاء، من تعليم الناس وإرشادهم،              
جتمعـاتهم،  وتفقيههم في دين اهللا تعالٰى وأحكام شريعته، فلم يكن الفقهاء بمنـأى عـن م            

ومنعزلين عن غيرهم، ال شأن لهم وال شغل إال العلم والتنظير فقط، دون معايشة الناس               
ومعرفة واقعهم، بل كان الفقهاء متصدرين لكثير من المشاهد االجتماعيـة والـسياسية              
وحضور األسواق، ومخالطة البائعين والتجار، ولم ينحصر دورهم في مجال العلم ومـا          

يس واإلفتاء والتصنيف فقط، بل تعداه إلى حيـاة النـاس وواقعهـم             يختص به من التدر   
وحاجاتهم، فكان للفقهاء نقدهم على ما يعتري المجتمع عموما، وما ينتـشر فيـه مـن                

  .األخطاء والجهاالت، ويصوبونها
 يؤكـد التواصـل بـين العلمـاء والعامـة، بـل             -رحمه اهللا –كيف هذا واإلمام مالك     

كان ذلك مـن شـأن النـاس،        «: ضال عن الذهاب إليهم، بقوله    ومخالطتهم في أماكنهم ف   
  .)٣٥(»يخرجون إلى السوق ويقعدون فيه

  .الجهل بأحكام الشريعة: الغصن األول
  : المثال األول

 يعيبون على الفقهاء المنزوين غير المخالطين، كما ذكر ابـن الحـاج             كان كبار الفقهاء   
ق، وحين عد بعـض الجهـاالت       في فصل خصصه للحديث عن خروج العالم إلى السو        



 

 )٣٩٠٥(

ترك السؤال  : وسبب وجود هذه المفاسد كلها    «:  العامة في مسائل الفقه قال     هاالتي يقع في  
من العامة، وترك تفقد العلماء بالتنبيه على هذه المفاسد عند مبدأ أمرهـا، فاسـتحكمت               

  ...المفاسد، ومضت عليها العوائد الرديئة
 بركة تفقد العلماء للحوادث التي تحدث في زمـانهم،          فانظر رحمنا اهللا تعالى وإياك إلى     

فلو بقي العلماء على طرف من ذلـك لكانـت          . كيف يتلقونها بهذا التلقي الحسن الجميل     
هذه المواد تنحسم أو يقل فاعلها، ولكن السكوت من العلماء، وعدم السؤال مـن العامـة          

  .)٣٦(»لهم، أوجب ذلك، وصار متزايدا
ما ذكره ابـن الحـاج عـن    ك في موضع آخر مثاال لهذا النوع، وقد ذكر ابن الحاج كذل   

: -رحمـه اهللا  –عادة انتشرت في زمنه، وبعض صورها منتشر بزماننا كـذلك، قـال             
وينبغي له أن يتحفظ من هذه العادة المذمومة التي أحـدثت، وهـي أن يهـدي أحـد                  «

غا حتى يرده بطعـام،  األقارب والجيران طعاما فال يمكن المهدٰى إليه أن يرد الوعاء فار 
وكذلك المهدي إن رجع إليه الوعاء فارغا وجد على فاعل ذلـك وكـان سـببا لتـرك                  

  .المهاداة بينهما
؛ ألنه يدخله بيع الطعام بالطعام غير يـد بيـد، ويدخلـه    ولسان العلم يمنع من ذلك كله   

  . أيضا بيع الطعام بالطعام متفاضال ويدخله الجهالة
ـ ن باب البياعات، وإنما هو من باب الهدايا، وقد          ليس هذا م  : فإن قال قائل   سومح فـي   ت

  .ذلك
هدايا الشرعية، لكنهم يفعلـون ضـد   أن هذا مسلَّم لو مشوا فيه على مقتضى ال : فالجواب

ذلك لطلبهم العوض، فإن الدافع يتشوف له، والمدفوع إليه يحرص على المكافأة، فخرج             
بالمشاحة من باب الهدايا إلى باب البياعات، وإذا كان ذلك كذلك فيعتبر فيـه مـا تقـدم            

  .)٣٧(»والعالم أولى من ينبه على هذه المعاني بفعله وقولهذكره، 
  .التخير بين األقوال، واالنتقال بين المفتين تتبعا للرخص: انيالغصن الث

 لمسألة تتبع الرخص وأصل لها، ثم ذكر في مثاني          -رحمه اهللا –عرض اإلمام الشاطبي    
كالمه أن إغفال هذا األصل أدى إلٰى أن صار كثير من مقلدة الفقهـاء يفتـي قريبـه أو       

اعا لشهوته، أو الفتوٰى لغرض خاص، مـن        صديقه بما ال يفتي به غيره من األقوال؛ اتب        



– 

  )٣٩٠٦(

أجل قرابة، أو نسب، أو تطلع لرياسة، أو مكانة لدى الحاكم أو لغرض ذلـك القريـب                 
ولقد وجد هذا في األزمنة السالفة فضال عن زماننا، كما وجد فيه تتبـع              . وذلك الصديق 

مـا  رخص المذاهب اتباعا للغرض والشهوة، وذلك فيما ال يتعلق به فـصل قـضية وفي           
  .)٣٨(يتعلق به ذلك

نقل الشاطبي قول ابـن    كما وتتبع الرخص كما يقع من المفتين والفقهاء، يقع من العوام،         
ال ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختالف األقاويل، وقد كره مالـك ذلـك ولـم                «: المواز

يجوزه ألحد، وذلك عندي أن يقضي بقضاء بعض من مضٰى، ثم يقضي في ذلك الوجه               
آخر بخالفه، وهو أيضا من قول من مضٰى، وهو في أمر واحد، ولو جـاز               بعينه علٰى   

ذلك ألحد لم يشأ أن يقضي علٰى هذا بفتيا قوم ويقضي في مثله بعينه علٰى قوم بخالفـه                  
  .بفتيا قوم آخرين إال فعل؛ فهذا ما قد عابه من مضٰى وكرهه مالك ولم يره صوابا

إن القصد من نصب الحكام رفع التـشاجر        وما قاله صواب، ف   «: ثم علّق الشاطبي قائال   
والخصام علٰى وجه ال يلحق فيه أحد الخصمين ضرر، مع عدم تطرق التهمة للحـاكم،               

  .)٣٩(»وهذا النوع من التخيير في األقوال مضاد لهذا كله
  .والشذوذ التفرد بسبب النقد: الخامس الفرع
 بين المقابلة يفيد غالبا وهو الضعيف، أو الشاذ القول تعريف في خاص مصطلح للفقهاء

 أو الـضعيف  أو الـشاذ  عليـه  ويطلـق  القوي، أو المشهور، مقابل في فيكون األقوال،
  .)٤٠(دليله ضعف ما أو األكثر، مقابل مخالفا قائله به ينفرد ما فالشاذ المنكر،

 بـأن  التـصور،  جهـة  مـن  السابقة المعاني في الشاذ انحصار عدم الزرقاني ذكر وقد
 بـد  ال النـسبية،  كاألمور والضعيف الشاذ أن اعتبار على له، مقابٍل يقو وجود يقتضي

  .قسيم من لها
 فـي  نـص  يوجد لم بأن القوي وهو قسيمه، وجود بدون الشاذ يتصور أن يمكن«: فقال

  .القياس سنن على جريانها لعدم شاذٌّ فيها المتأخرين وحكم للمتقدمين، المسألة
 في توقفي بعد ذلك، عن سألته حين الشبراملسي علي يخالش العالمة شيخنا أجابني هكذا

  .)٤١(»سنين السؤال



 

 )٣٩٠٧(

 الراجحـة  األقـوال،  مختلـف  لحكايـة  كبيـر  مجـال  والمـدونات  الفقهية الكتب وفي
  .والشاذة والضعيفة القوية والمرجوحة،

  : مثاله
  : لإلمام الباجي في باب الصرف)٤٢(جاء في المنتقى

 فـإن  بهمـا،  يـذهب  أن علـى  درهم بمائة بذه سواري رجل استوجب  فإن ):مسألة(
  .ردهما وإال منه، فاستوجبهما بهما رجع أهله رضيهما

 أن إلينـا  أحب مالك قول من ذلك غير :وقال .جائز ذلك أن :مالك عن المواز ابن روى
  .شاذ قول وهو الصرف في الخيار إثبات األول القول وجه إيجاب، غير من نأخذها

 أو االعتمـاد    النسبة إليهـا   وأ النقل عن المدونة،     مخالفةبب  النقد بس : المطلب الثاني 
  .على نسخ غير مصححة منها

أشهر من أن ينبـه  األمر ، وهذا  في المذهب المالكي  ، وأهمية كبرىٰ  منزلة رفيعة للمدونة  
أنها جمعـت  ، ولم ينل كتاب من كتب المذهب عناية فقهائه كما نالته المدونة، وذلك     عليه

 علٰى وجه التحـري والدقـة والـضبط،     ، وأقوال أصحابه الكبار   ،بأقوال مؤسس المذه  
؛ لمنزلتها الرفيعة،   "الكتاب " و "األم" في الفقه، حتٰى سموها      المالكيةفصارت بذلك مرجع    

 المـذهب  أصل وهي الدواوين، من الفقه في ألف ما أشرف المدونة«: قال الحطاب كما  
  .)٤٣(»وعمدته

أصل علم المالكيين، وهي مقدمة علـٰى غيرهـا مـن           «:  عنها بن رشد اوقال أبو الوليد    
 موطـأ ، ويروٰى أنه ما بعد كتاب اهللا أصح مـن           -رحمه اهللا – مالك   أالدواوين بعد موط  

 ديوان في الفقه أفيد من المدونة، هي عنـد أهـل الفقـه ككتـاب          الموطأمالك، وال بعد    
ي الفقه موضـع  سيبويه عند أهل النحو، وككتاب إقليدس عند أهل الحساب، وموضعها ف         

  .)٤٤(»أم القرآن من الصالة، تجزئ من غيرها وال يجزئ غيرها منها
      فأصبحت المدونة أصل المذهب، ومرجع المفتين والحكام، في األقضية والنوازل، وعـد
الفقهاء أقوالها وما نقل فيها من الروايات في المرتبة األولٰى عند اخـتالف النقـل عـن           

تكم إليه عند الخالف، واعتبر الخالف فيها أو معها سـببا    اإلمام مالك، وغدت مرجعا يح    
  .للنقد ونسبة الخطأ، سواء من حيث الرواية أو الدراية



– 

  )٣٩٠٨(

قال ابـن   «فمن شواهد عناية الفقهاء الفائقة بها ما أورده الونشريسي عن بعض الفقهاء،             
  .اإن الشيوخ يزرون على من نسب قولًا وقع في المدونة إلى غيره: أبي جمرة بقوله

 نسبة األقوال في المنتقـى إلـى        -رحمه اهللا –وقد انتقد على القاضي أبي الوليد الباجي        
  .المجموعة، والموازية والواضحة والسليمانية والعتبية وهي في المدونة

إن متقدمي الشيوخ كانوا إذا نُقلت لهم مـسألة مـن غيـر             : يقال: وقال ابن عبد السالم   
ما في غيرها؛ عدوه خطًأ إذا كان الحكم فـي المدونـة   المدونة وهي في المدونة موافقة ل 

  .)٤٥(»خالف ما في غيرها
ومن عناية الفقهاء بالمدونة وجاللتها عندهم صاروا يردون عليها ضمير الواحدة الغائبة            

، وأول من صنع ذلك اإلمام ابن شاس في عقده، ثم تتابع المتأخرون كابن عرفـة،      )فيها(
  .)٤٦(تصر من المتأخرين، ويعبرون عن مفهومها بالظاهروخليل، وبهرام، وشراح المخ

  :المثال األول
فهـم  " وال يتم إال بالحيازة"«: نقل الحطاب عن الشيخ زروق قوله في شرح قول الرسالة       

من هذا أن الرهن ال يكون إال مما يعرف بعينه، وأن يكون معينا، فلو عقد علـٰى غيـر             
  .اهـ. هن، أو فسخهمعين خير البائع بين إمضاء البيع بال ر

  .)١(.، فتأملهوهذا مخالف لنص المدونة، وغيرها: قال الحطاب بعدها منتقدا
  :المثال الثاني

وإن وجد العـوض معيبـا أو اسـتحق         : "جاء في شرح الحطاب عند قول الشيخ خليل       
  ".موصوف كمعين، وإن بشبهة له إن لم يكن له مال

" إن" وجه لها إال أن تكون معطوفة علٰى         وهي مشكلة؛ ألنه ال   ! هكذا في كثير من النسخ    "
وذلك يقتضي أن الكتابة تنفسخ إذا وجد العوض معيبـا أو           " وفسخت إن مات  : "في قوله 

استحق، ونصوص المذهب صريحة بخالف ذلك، كما بينه ابن مرزوق فيما نقله عنـه              
  .ابن غازي

                                         
  ).٤/٣٧٦: (مواهب الجليل)   ١(



 

 )٣٩٠٩(

وال يكـون حينئـذ     " وفسخت العتاقـة  : "وأما قول ابن غازي أنه يتمشٰى علٰى أن المعنىٰ        
مخالفا للمذهب، لوال ما عارضه من كالم ابن رشد في استحقاق العبد الموصوف، فليس              

وهـو مخـالف لـنص      بظاهر؛ ألنه يقتضي أنه إذا وجد العوض معيبا تفسخ العتاقـة،            
  .)١(المدونة وغيرها

  .أنواع النقد باعتبار مسالك االجتهاد: الثالثالمطلب 
العملية الفقهية الخارجة عن نطاق الرواية، وما يتعلق بها من          هذا االتجاه هو الغالب في      

الفهم والدراية، فتلك الجوانب عامة ولها ضوابطها المذهبية التي ال يستطيع الفقيه الحيد             
وفي المقابل تصدر عن الفقهـاء اجتهـادات        . عنها، أو االجتهاد فيها، وعدم االلتزام بها      
لمنصوص به من المسائل الجديدة، أو المخرجة،       خاصة، أو تنزيالت اجتهادية في غير ا      

فيقع فيها خطأ، أو نوع قصور، فيتناولها الفقهاء بالنقد والرصد، وبيان موضـع الخطـأ              
  .والخلل

كل شـيء  «: يقول اإلمام القرافي مبينا أهمية النقد المتعاقب للفتاوى والمسائل االجتهادية       
اإلجماع أو القواعد أو النص أو القيـاس  أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خالف   

الجلي السالم عن المعارض الراجح ال يجوز لمقلده أن ينقله للناس، وال يفتي به في دين                
، فكل ما وجدوه من هـذا  فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقُّد مـذاهبهم ... اهللا تعالى  

نه قد يقل وقد يكثـر،  النوع يحرم عليهم الفتيا به، وال يعرى مذهب من المذاهب عنه، لك      
غير أنه ال يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إال من عرف القواعد والقياس الجلـي والـنص                  
الصريح وعدم المعارض لذلك وذلك يعتمـد تحـصيل أصـول الفقـه والتبحـر فـي                 

  .)٤٧(»..الفقه
وقد عرض التسولي لهذا النوع من النقد أيضا في شرحه لتحفة الحكـام، عنـد ذكـره                 

  :ة المقلِّد في قضائه، وإن اطلع علٰى نص، وعلل ذلك بقولهوجوب مشاور

                                         
  ).٦/٣٤٩: (مواهب الجليل)   ١(



– 

  )٣٩١٠(

ألن تطبيق النازلة على النص عسير، أال ترٰى كيف غفل أسد بن الفرات فأفتى األمير               «
بجواز دخوله الحمام مع جواريه، دون ساتر، فأفتاه غيره بالمنع؛ ألن نظر بعضهن إلٰى              

  .)٤٨(»م بعضا في الفتاوٰى واألحكامولهذا تجد األئمة يخطِّئ بعضه. بعٍض ال يجوز
وبين اإلمام الباقالني بعضا من األسباب التي قد يتأتى من خاللها الخطـأ فـي النظـر                 

  : واالجتهاد بقوله
القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره، اعلموا أن الخطأ يدخل عليـه         «

  :من وجهين
  .يصل إلى العلم أن ينظر في شبهة ليست بدليل فال :أحدهما
  : أن ينظر نظرا فاسدا وفساد النظر يكون بوجوه:واآلخر

  . أن ال يستوفيه و ال يستكمله، وإن كان نظرا في دليل:منها
 أن يعدل عن الترتيب الصحيح في نظره فيقدم ما من حقه أن يـؤخره، ويـؤخر    :ومنها

  .منه ما من حقه أن يقدمه
 يتم كونه دليال على الحكـم إال بحـصوله       أن يجهل بعض صفات الدليل التي ال       :ومنها

  .عليها وحصول علم المستدل بها
  .)٤٩(».. أن يضم إلى صفة الدليل وصفا يفسده:ومنها

  .النقد بسبب الخطأ في االستدالل والتعليل: الفرع األول
من المصطلحات الكثيرة التي تجري على ألسنة الفقهاء، وترد في سياق تعقيـبهم علـى         

وال داخل المذهب، مصطلحات االستدالل والتوجيه والتعليـل ونحوهـا،          الروايات واألق 
والتي ترد بمعاٍن كثيرة مندرجة ضمن ما يتعلق بالتنظير والتأصيل للمـسائل الفقهيـة،              

  .بمعنى السبب، والحمل، والدليل، والمخرج، والتوجيه، والترجيح، والقياس، ونحوها
ته وشواهده، وله نماذج كثيرة مـن عنايـة   وكل واحد من العمليات السابق ذكرها له أمثل 

الفقهاء به، غير أني أعرض مثاال واحدا فقط لمناسبة الحال في هـذا الحيـز العلمـي،                 
  :وهو



 

 )٣٩١١(

ما جاء في شرح المدونة للرجراجي، عند حديثه عن مسألة بيع سلعتين، وتفريعاتهـا إن          
سم، وحينما عـرض  كانت لمالٍك واحد، أو كانت ألكثر، وإن سمي ثمن كل سلعة أو لم ي      

  : احتمال بيعها بإجمال ثمنيهما، ذيل المسألة بقوله
 أو يجـوز  هـل  بفـساده،  المتبايعين أحد علم إذا البيع في الخالف على الخالف وينبني"

 اعتبـار  فـي  المسألة أصل في الخالف  وسبب .منصوصان المذهب في والقوالن يرد،
 بـاع  ما يدري ال منهم واحد كل ألن بيع،ال بجواز قال الحال اعتبر فمن والمآل؛ الحال

 الغالب ألن بالتقويم؛ تدرك سلعة كل قيمة ألن بالجواز؛ قال المآل اعتبر  ومن .سلعته به
 ودرايـتهم  بالتجـارة  لممارستهم تأمل بأدنى السلعة قيمة معرفة إدراك التجار أحوال من

 والعلـة  سلعة، كل ثمن قدر في المجهلة منع من عند ذلك في العلة ألن اإلدارة؛ بأحوال
 بـه  يطالب ما يدري ال منهما واحد كل ألن: قال حيث الكتاب؛ في بها علل التي الثانية

 ذلـك  لوجـود  الواحـد  المالـك  في يلزم ذلك ألن ؛بها التعليل يصح ال،  االستحقاق في
  .)٥٠("فيه

  .النقد بسبب الخطأ في التخريج واإلجراء: الفرع الثاني
 في المذهب المالكي منذ وقت مبكر، وظهر بجـالء مـع الطبقـة        بدأ االجتهاد بالتخريج  

األولٰى من تالميذ اإلمام مالك، وذلك أن الفروع التي رويت عن اإلمام علٰى كثرتها لـم                
تكن تقابل كل المستجدات، وتجيب عن كل التساؤالت، مما ألجأ فقهـاء المـذهب إلـى                

  .ة، بعد استخراج أصوله وضوابطهالتخريج علٰى أقوال إمامهم، وعلٰى رواياته المختلف
وقد كثر المخرجون في المراحل األولٰى للمذهب، كما كثرت المـسائل المـستندة إلـى               

 مـا  التخريج، واحتلت حيزا كبيرا ضمن فروع المذهب المختلفة، ومن أمثلة هذا النـوع  
  :جاء في شرح التلقين لإلمام المازري

 محمـد  أبو القاضي وذكر. مذهبنا من المعروف هذا عندنا، فيه ربا ال فإنه الماء، وأما"
  . فيه الربا إثبات منها ليخرج يجوز، ال أجل إلى بالطعام الماء في نافع ابن رواية أن

 ويمنـع  أجـل،  إلى بالطعام بيعه يحرم ما المطعومات من ألن ؛نظر التخريج هذا وفي
 إال فيهـا  الربا يجوز لمنعا هذا ومع تدخر، وال تقتات ال التي كالفاكهة قبضه، قبل بيعه



– 

  )٣٩١٢(

 أن يستوفى، أن قبل الطعام بيع منع اعتبار من ذكرها، قدمنا التي وهب ابن رواية على
  .)٥١("الربا فيه يمنع مما الطعام يكون

  .النقد بسبب الخطأ في االجتهاد في الحكم أو التقدير دون دليل: الفرع الثالث
 الصادر عن أهلـه الـذين اضـطلعوا         يذكر األصوليون أن االجتهاد المعتبر شرعا هو      

بمعرفة ما يفتقر إليه االجتهاد، وأما غير المعتبر فهو الصادر عمن ليس بعـارف بمـا                
يفتقر االجتهاد إليه؛ وأن كل اجتهاد صدر من غير أهله، فال اعتبار له شرعا، بل هـو                 

 .)٥٢(حزر وحدس وتخمين
إما لخفاء بعض األدلة الشرعية،     ومع ذلك فقد يعرض للمعتبر شرعا خطأ في االجتهاد،          

أو للخطأ في تنزيلها على الواقعة، مما يؤدي بصاحب االجتهاد إلٰى مخالفـة الـصواب،     
  .والوقوع في الخطأ

وما نتج عن مثل هذا الخطأ فال اعتداد به في الشرع أيضا، واعتبر العلماء وقوع ذلـك                 
 سلب صفة االجتهاد عنه مطلقا،      من العلماء زلة، توجب التنبيه، كيال يقلَّد صاحبها، دون        

وليس يلزم من عدِم االعتداد بـالقول المخـصوص عـدم       «: يقول اإلمام ابن دقيق العيد    
االعتداد بالقائل مطلقًا، وليس يخلو مذهب من المذاهب عن بعض ما يشنع به مخـالفوه               

يـر  مع االتفاق بينَهم على أن القائلين بتلـك األحكـام مـن المجتهـدين غ    ... على أهله 
  :ومن أمثلة هذا النوع. )٥٣(»مسلوبين أهليةَ االجتهاد

 الطـاهرة  األعيـان  أحكـام  فـي  قوله عند خليل الشيخ لمختصر المواق شرح في جاء
 الـنجس،  بالزيـت  يستـصبح : المدونة نص تقدم): نجس ال بمتنجس وينتفع: (والنجسة
  .النحل العسل ويعلف

 الـسفن  طلـي  بالمتنجس االنتفاع جواز علٰى اللخمي تخريج: قوله عرفة ابن عن نقل ثم
 )).ذلك عن نهٰى  اهللا رسول أن: ((الصحيح للحديث الوضع؛ فاسد الميتة بشحم
  .)٥٤(الوضع فاسد للنص المقابل القياس: وغيره التلمساني وقال



 

 )٣٩١٣(

  .خاتمة
كما ظهر لنا وتبين من خالل هذا العرض الموجز، والـذي آثـرت فيـه               -النقد الفقهي   
ديد، والتمثيل المقتضب على االقتصار على بعض المباحث وإعطائها حقها،          اإليجاز الش 

كي تتكون لدى القارئ صورة شاملة مـستوعبة لهـذه العمليـة المنهجيـة المتكاملـة،             
والصورة المشرقة، والتي تعد مظهرا إيجابيا للفقه اإلسالمي، تناولت جميـع مراحلـه،             

  .وعنيت بمختلف جوانبه
ها أن الفقه ليس مجرد عمٍل تقليدي لموروث علمي، قائم علـى النـسخ    تبين لنا من خالل   

والتكرار، دون المراجعة والتحرير، إنما هو استقالٌل فقهي، مستند إلى قواعـد متينـة،              
وضوابط رصينة، قوامه ومقصده السعي لضبط أحكام الشرع؛ فال يكاد يصدر قـوٌل أو              

العقول، وتتلقفه األنظار، وتتناوله االستدراكات، مـن       حكم أو فتوى أو كتاب، إال وتتلقاه        
خالل النقاد الممحصين، فيزنوه بموازين العلم المنضبطة، ومناهج النقد المختلفة؛ ليبـدوا     

بالقبول أو الـرد، مـن      " شهادة معنوية "فيه رأيهم، ويطلقوا عليه حكمهم، ومن ثم يعطى         
  .خالل التأييد، أو التسديد، أو التفنيد

نقد الفقهي قصارى ما بذله الفقهاء للوصول إلى الحقيقة الشرعية، ومن خـالل هـذه               فال
العملية النقدية المحكمة المنضبطة، والمضطردة والمستمرة وغيـر المنقطعـة، يمكـن            
القول بأن هنالك منظومة فقهية نقدية متكاملة الحلقات، مستمرة العمل، كان من ثمراتهـا          

ا، كما حفظت في أصولها، وأن العمل الفقهي مهما نـتج           أن حفظت الشريعة في فروعه    
عنه من شذوذات فردية في الفتاوى واألقوال، فإنها مردودة  بما يحكـم بـه المجمـوع              
                ،العام من الفقهاء، مما ينتج من خالل هذه السلـسلة المتـصلة، والتواصـل المـستمر

تكامل مدارسهم، فـال    واالجتهاد التراكمي، بين سلف األمة وخلفها، وتضافر جهودهم و        
  . يقوم فيها اجتهاد فقهي إال منسجما مع ما ارتضاه الغالب من الفقهاء

مـا  «: وهللا در اإلمام الشاطبي حينما أجمل العملية النقدية في هذه العبارة الجامعة بقوله            
كان معدودا في األقوال غلطا وزلال قليٌل جدا في الشريعة، وغالب األمر أن أصـحابها               

فإذا انفرد صاحب قول عن عامة األمة،       ن بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر،        منفردو



– 

  )٣٩١٤(

فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد األعظـم مـن المجتهـدين، ال مـن                 
  .)٥٥(»المقلدين

ليس استحسان العقـل، وال     : وهكذا يتبين أن االجتهاد الشرعي ليس واحدا من الثالثة        «
  .قل واالستيراد وتقليد ما عند الغيراتِّباع الهوى، وال الن

ولكن االجتهاد في مفهومه اإلسالمي الشرعي األصولي والفقهي هـو العكـوف علـى              
النصوص الشرعية وأدلتها المختلفة وتقليبها ظهرا لبطن، واالنكبـاب علـى دراسـتها             
دراسة وافية وعميقة، والبحث الجاد في ثناياها واستنطاقها، واالسـتماع إلـى مختلـف              
أدلتها ودالالتها، والغوص العميق في حكمها وأسرارها، والمقارنـة بـين المتعـارض             
منها، في محاولة جادة وهادفة ومتجردة عن التوجيهات واألغراض الشخصية والحزبية           
للعثور على الجواب المطلوب من خاللها، ومن بين ثناياها، وداخل أحشائها ورحمهـا،             

ا، وحتى يكون حكما شـرعيا حقـا وصـدقًا، مولـدا        حتى يصح نسبه لها وانتسابه إليه     
وروحا وهدفًا، خرج من صلب الفقه، ورحم الشريعة، ال يهِدم أصالً من أصـولها، وال               

  ...يناقض مبدأ من مبادئها الثابتة
واالجتهاد بهذا المعنى وبهذا المفهوم الشرعي األصولي الفقهي يتطلب جهـودا جبـارة،        

ة عاليـة فـي علـوم الـشريعة اإلسـالمية واللغـة العربيـة               وأهلية خاصة، وكفـاء   
  .)٥٦(»..وعلومها

وهذه الجهود، وتلك األهلية والكفاءة هي هي ذات عملية النقد الفقهي الجمـاعي الـذي               
  ..تحدثت عنه، وعرضت له في الصفحات اليسيرة، من هذا العمل المتواضع

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين



 

 )٣٩١٥(

  :والمراجعالمصادر 
عبد العزيز بن صالح  :  تأليف االختالف الفقهي في المذهب المالكي مصطلحاته وأسبابه،       .١

  .م، قطر١٩٩٣-هـ١٤١٤: ، سنة١: الخليفي، الطبعة
 لإلمام أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكـر           إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،     .٢

هــ،  ١٣٢٣: ريـة، سـنة   ، الطبعـة األمي   )هـ٩٢٣: ت(القسطالني القتيبي المصري،    
  .القاهرة

 لإلمام أبي عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر            البحر المحيط في أصول الفقه،     .٣
  .سوريا-هـ، دار الكتبي، دمشق١٤١٤: ، سنة١: ، الطبعة)هـ٧٩٤: ت(الزركشي، 

 :، تحقيق )هـ٤٧٨: ت(إلمام الحرمين أبي المعالي الجويني،      البرهان في أصول الفقه،      .٤
 .هـ، دولة قطر١٣٩٩: ، سنة١: عبد العظيم الديب، الطبعة. د

ـ ١٢٥٨: ت( ألبي الحسن علي بن عبد الـسالم التـسولي،           البهجة شرح التحفة،   .٥ ، )هـ
ـ ١٤١٨: ، سنة ١: محمد عبد القادر شاهين، الطبعة    : ضبطه وصححه  م، دار  ١٩٩٨-هـ

 .الكتب العلمية، بيروت
 ألبي الوليد محمد بن    ل لمسائل المستخرجة،  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعلي     .٦

: محمد حجي، وأحمد الحبابي، الطبعـة     : ، تحقيق )هـ٤٥٠: ت(أحمد بن رشد القرطبي،     
  .هـ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت١٤٠٨: ، سنة٢

 ألبي الفيض محمد بن محمد بـن عبـد الـرزاق            تاج العروس من جواهر القاموس،       .٧
  .مجموعة، دار الهداية، الكويت: دي، تحقيقبمرتضى الزبي: الحسيني الملقب بـ

: ت( ألبي عبد اهللا محمد بن يوسف العبـدري المـواق،            التاج واإلكليل لمختصر خليل،    .٨
  .، مطبوع بحاشية مواهب الجليل للحطاب)هـ٨٩٧

الدكتور أحمد عبـد    :  تأليف أبي الحسن علي بن محمد اللخمي، دراسة وتحقيق         التبصرة، .٩
ـ ١٤٣٢:  سـنة  ،١: الكريم نجيب، الطبعـة    م، وزارة األوقـاف والـشؤون      ٢٠١١-هـ

 .اإلسالمية، دولة قطر
 التحرير والتنوير، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد،     .١٠

ـ ١٣٩٣: ت(تأليف العالمة محمد الطاهر بن محمد الطاهر ابن عاشور التونسي،            ، )هـ
  .للنشرم، الدار التونسية ١٩٨٤: ، سنة١: الطبعة

القاضي عياض بن   :  تأليف ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك،        .١١



– 

  )٣٩١٦(

م، وزارة األوقاف   ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٢: ، سنة ٢: ، الطبعة )هـ٥٤٤: ت(موسى السبتي،   
  .والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية

ـ ٨١٦: ت( لإلمام علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجـاني،            التعريفات، .١٢ ، )هـ
م، دار الكتـب العلميـة،   ١٩٨٣-هـ١٤٠٦: ، سنة١: راجعه جماعة من العلماء، الطبعة 

  .بيروت
لإلمام القاضي لسان أهل السنة أبي بكر محمد بن الطيـب           ،  )الصغير(التقريب واإلرشاد    .١٣

ـ ٤٠٣: ت(الباقالني المالكي    ، ١: عبد الحميد بن علي أبو زنيد، الطبعة      . د: ، تحقيق ) ه
 .ؤسسة الرسالة، بيروتهـ، م١٤١٨سنة

 لإلمام أبي عمر يوسف بن عبد اهللا بـن          التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،       .١٤
مصطفى بن أحمد العلـوي ومحمـد   : ، تحقيق)هـ٤٦٣: ت(عبد البر النمري القرطبي،     

  .هـ وزارة األوقاف١٣٨٧: عبد الكبير البكري، ط
محمد عوض مرعـب،    : زهري، تحقيق  ألبي منصور محمد بن أحمد األ      تهذيب اللغة،    .١٥

  .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت٢٠٠١: ، سنة١: الطبعة

 لإلمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر              الجرح والتعديل،  .١٦
هـ، دائرة  ١٣٧١: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ط     : التميمي الحنظلي الرازي، تحقيق   

  المعارف العثمانية
 . جريدة المحجة المغربية .١٧
: ، تحقيق)هـ٣٢١: ت(لإلمام أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي،  جمهرة اللغة،    .١٨

  .م، دار العلم للماليين، بيروت١٩٨٧: ، سنة١: رمزي منير بعلبكي، الطبعة
هــ، المطبعـة    ١٣١٧:  ط حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليـل،         .١٩

 .األميرية ببوالق
، للعالمة حسن بن محمود العطار       العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع       حاشية .٢٠

 .الشافعي، دار الكتب العلمية
 ألبي محمد عبد العزيز بن إبـراهيم بـن بزيـزة         روضة المستبين شرح كتاب التلقين،     .٢١

م، دار  ٢٠١٠-هـ١٤٣١: ، سنة ١: عبد اللطيف زكاغ، الطبعة   : التونسي، دراسة وتحقيق  
  .تابن حزم، بيرو

مجلـس  :  لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق ونشر        السنن الكبرى،  .٢٢



 

 )٣٩١٧(

  .هـ١٣٤٤: ، سنة١: داشرة المعارف النظامية بحيدر آباد، الهند، الطبعة
، لإلمام تقي الدين أبي الفتح محمد بـن علـي القـشيري،             شرح اإللمام بأحاديث األحكام    .٢٣

، سنة  ٢: محمد خلوف العبد اهللا، ط    : ، تحقيق )هـ ٧٠٢: ت(المعروف بابن دقيق العيد،     
  . هـ، دار النوادر، سوريا١٤٣٠

: ت( لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي،      شرح التلقين،  .٢٤
م، دار  ٢٠٠٨: ، سنة ١: ، تحقيق سماحة الشيخ محمد المختار السالمي، الطبعة       )هـ٥٣٦

  .الغرب اإلسالمي، بيروت
للـشيخ عبـد الرشـيد      الرشيدية على الرسالة الشريفية للـشريف الجرجـاني،         شرح   .٢٥

: ، سـنة  ١: ، تحقيق على مـصطفى الغرابـي، ط       )هـ١٠٨٣: ت(الجونغوري الهندي،   
 .هـ، مكتبة اإليمان للطباعة والنشر، القاهرة١٤٢٧

في تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكـا    :  لإلمام العالمة  طبقات الشافعية الكبرى،   .٢٦
محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلو، نـشر         : ، تحقيق )هـ٧٧١: ت(السبكي،  

  .هـ١٤١٣: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة
 ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، للعالمة المحقق محمـد أمـين   عقود رسم المفتـي،   .٢٧

 هـ١٣٢٥: افندي الشهير بابن عابدين، مطبعة سعادت، سنة
: ت(مام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المصري المالكي،          لإل الفروق، .٢٨

هـ، مؤسـسة الرسـالة،     ١٤٢٤: ، سنة ١: عمر حسن القيام، الطبعة   : ، تحقيق )هـ٦٨٤
  .بيروت

 لإلمام أبي القاسم جار اهللا محمـود بـن عمـرو            الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،     .٢٩
  .هـ، دار الكتاب العربي، بيروت١٤٠٧: ، سنة٣: ، الطبعة)هـ٥٣٨: ت(الزمخشري، 

: ت(لإلمام أبي الحسن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده،              المحكم والمحيط األعظم،       .٣٠
هـ، دار الكتب العلمية،    ١٤٢١: ، سنة ١:عبد الحميد هنداوي، الطبعة   : ، تحقيق )هـ٤٥٨

  .بيروت

: متوفى فـي   أبو عبد اهللا محمد بن محمد العبدري المالكي الفاس، ال          المدخل البن الحاج،   .٣١
  .مصر-ه، مكتبة دار التراث، القاهرة٧٣٧

محفـوظ  : ، تحقيق)هـ٢٩٢: ت( لإلمام أبي بكر أحمد بن عمرو العتكي،   مسند البزار ،   .٣٢
م، مكتبـة العلـوم     ٢٠٠٩-١٩٨٨: ، بـين سـنتي    ١: الرحمن زين اهللا وآخرين، الطبعة    



– 

  )٣٩١٨(

  .والحكم، المدينة المنورة
  .لعربية بالقاهرة تأليف أعضاء مجمع اللغة المعجم الوسيط،ا .٣٣

 لإلمام أبي المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب، .٣٤
، ١: محمد حجي، الطبعـة   : ، تحقيق )هـ٨١٤: ت(العباس أحمد بن يحيى الونشريسي،      

م، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة المغربيـة، ودار         ١٩٨١-هـ١٤٠١: سنة
  .، بيروتالغرب اإلسالمي

ـ ١٤٠١:  لإلمام فخر الدين الرازي، طبعـة سـنة        ،)التفسير الكبير (مفاتح الغيب    .٣٥ -هـ
  .م، دار الفكر، بيروت١٩٨١

: عبد السالم محمد هـارون، ط :  ألبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيقمقاييس اللغـة،      .٣٦
  .هـ، دار الفكر، بيروت١٣٩٩

الشيخ عبد اهللا دراز، دار المعرفـة،        لإلمام الشاطبي، بتعليق     لموافقات في أصول الفقه،   ا .٣٧
  .بيروت

 تأليف الشيخ أبي عبد اهللا محمد بن محمد         مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل،       .٣٨
، تصحيح وتعليق مجموعة من العلماء      )هـ٩٥٤: ت(بن عبد الرحمن الحطاب الرعيني،      

م، ٢٠١٠:  سنة ،١: ، الطبعة )عدود(الموريتانيين بمراجعة الشيخ محمد سالم عبد الودود        
 .موريتانيا-دار الرضوان، نواكشوط

 ألبي محمد عبد اهللا بن      النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات،          .٣٩
، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمد بوخبزة       )هـ٣٨٦: ت(عبد الرحمن أبي زيد القيرواني،      

  .يروتم، دار الغرب اإلسالمي، ب١٩٩٩: ، سنة١: التطواني، الطبعة
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٣٩١٩(

  :الهوامش
                                         

  ).٩/٢٣٢: (لطبقات الكبرىا)  ١(
  ).٥/٤٦٧: (مقاييس اللغة)  ٢(
  ).٩/٥٠: (تهذيب اللغة)  ٣(
  ).٢/٦٧٧: (هرة اللغةجم)  ٤(
  ).٦/٣١٢: (لمحكما)  ٥(
  .لمرجع السابقا)  ٦(
)١٤/٣٣٤)  (٧.(  
)٢٣٥-٩/٢٣٤)  (٨.(  
                النقـد الفقهـي فـي المـذهب المـالكي،          : مكن االطالع على شرح التعريف وبيان مقاصده في كتـاب         ي)  ٩(

  .١١٩-١١٧: ص
  ).٣/١٥٨: (لتحرير والتنويرا)  ١٠(
  ).٤/١٢٠: (لكشافا)  ١١(
  ).٤٣٨-٢٦/٤٣٧: (مفاتح الغيب: ينظر)  ١٢(
  .٩٤٢٣: ، ح)١٦/٢٤٧(خرجه البزار في مسنده، أ)  ١٣(
  .٢٠٩١١: ، ح)١٠/٣٥٣: (لسنن الكبرٰىا)  ١٤(
  ).٥٩و١/٢٨: (لتمهيدا)  ١٥(
  ).١/٤: (رشاد الساريإ)  ١٦(
  ).٢/١٣٣٢: (البرهان)  ١٧(
  ).٢/٤٢٢: (شرح جمع الجوامع)  ١٨(
  ).١/١٠: (النوادر والزيادات)  ١٩(
  ).١/٨١: (ترتيب المدارك)  ٢٠(
  ).١/١٣٨: (ترتيب المدارك)  ٢١(
  ).٣/٢٤٨: (ترتيب المدارك)  ٢٢(
  ).٣/٨٢: (ترتيب المدارك)  ٢٣(
  ).٧/١٣٩: (ترتيب المدارك)  ٢٤(
  ).٤/٣٥٥: (ترتيب المدارك)  ٢٥(
  ).١/٢: (الجرح والتعديل للرازي)  ٢٦(
  ).٨/٢٦٦: (البحر المحيط)  ٢٧(
:  ،  وجواهر  اإلكليل)٣/١٣٦:  ( علٰى  الشرح  الكبير،  وحاشية  الدسوقي      )٥/١٤٩:  (شرح  الخرشي  )   ٢٨(
)٢/٤٨.(  
)٣/٢١٨)   (٢٩.(  



– 

  )٣٩٢٠(

                                                                                                     
ولعله تصحيف، ولعل الصواب ما أثبته، والرواية أوردها بلفـظ مقـارب       . وإن كان نقاريا  : في المطبوع )  ٣٠(

  ).٥/٣٩١: (اإلمام ابن أبي زيد في نوادره
  ).٤/٢٧٠: (المنتقى للباجي)  ٣١(
  .٨٨: هي في المذهب المالكياالختالف الفق)  ٣٢(
  ).١/١١: (رسم المفتي)  ٣٣(
  ).٥/٢٧٥: (ترتيب المدارك)  ٣٤(
  ).١٧/٤٨٩: (لبيان والتحصيلا) ٣٥(
  ).٢/٧١: (لمدخلا) ٣٦(
  ).١/٢٣٦: (لمدخلا) ٣٧(
  ).٤/٩٩: (الموافقات)  ٣٨(
  ).٣/٢٨٦: (الموافقات)  ٣٩(
  .٧٤: الحاجب النقاب كشف: انظر)  ٤٠(
  .١٥٣: خليل الشيخ خطبة على اللقاني على الزرقاني شرح)  ٤١(
  ).٤/٢٧٢: (المنتقى)   ٤٢(
  ).١/٣٦: (مواهب الجليل)   ٤٣(
  ).١/٤٤: (المقدمات الممهدات)   ٤٤(
  ).٢٩- ١/٢٦: (القصد الواجب الصطالح ابن الحاجب، مطبوع مع كتاب جامع األمهات)   ٤٥(
  .٤٨-٤٧: عون المحتسب)   ٤٦(
  ).٢/١١٠: (الفروق)  ٤٧(
  ).١/٢٣: (ةالبهج)  ٤٨(
  ).١/٢١٩): (الصغير(التقريب واإلرشاد )  ٤٩(
  ).٦/٣٤٣: (مناهج التحصيل)  ٥٠(
  ).٢/٢٧٨: (شرح التلقين)  ٥١(
  ).١٢٥-٤/١٢٣: (انظر الموافقات)  ٥٢(
  ).٣/٣٧: (شرح اإللمام)  ٥٣(
  ).١/١٦٨: (واإلكليل التاج)  ٥٤(
  ).٤/١٢٤: (الموافقات)  ٥٥(
، جريـدة   ١٣٠: ، العـدد  االلتزام والتسيب، لشيخي العالمة محمد التاويل       من مقالة االجتهاد الفقهي بين      ) ٥٦(

  .المحجة المغربية



 

 )٣٩٢١(

  
  
  

  
 

  
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 اهللا وسلم صلى و، الكتاب قيما ليكون للناس بشيرا ونذيرال هللا الذي أنزالحمد
 وعلى آله األطهار، وصحبه ، للناس ما نزل إليهم وسراجا منيراليبينعلى من بعثه 

  .األبرار، ما تعاقب الليل والنهار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  . بعدأما

 من كمال فضل اهللا تعالى علينا، وتمام إحسانه إلينا أنه أرسل إلينا أفضل فإنه
 خاتما للكتب التي قبله – بفضل منه ومنّة –خلقه، وأنزل علينا أفضل كتبه، وجعله 

 ىت نت مت  زت رت يبُّ :قال عز وجل. وناسخًا لها ومهيمنًا عليها
نا،  قبلـا مــأ فيه سبحانه نبمع جفقد. ١َّيثىث  نث مث زث رث يت

 المستقيم الذي ال تزيغ به اطهوخبر ما بعدنا، وحكم بيننا، وهو حبل اهللا المتين، وصر
األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال تشبع منه العلماء، وال يخلق على كثرة الرد، وال 
تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا 

  .٢يمإليه هدي إلى صراط مستق

                                         
 ٤٨:  سورة المائدة ١

 لقرآن باب ما جاء في فضل ا،  قطعة من حديث أخرجه الترمذي، كتاب فضائل القرآن عن رسول اهللا ٢
 وإسناده مجهول، وفي الزيات،هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حمزة : ، وقال)٢٩٠٦(رقم ) ٥/١٧٢(

  .الحارث مقال
كذبه الشعبي : ( في تقريب التهذيبحجرقال ابن . بو زهير الكوفي هو ابن عبد اهللا األعور الهمداني، أوالحارث

 ).١/١٤٦). (في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف

 
 

 
   الدراسات القرآنيةقسم - مساعد في التفسير وعلوم القرآنأستاذ

   طيبة بالمدينة المنورةجامعة - اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية
 
  



– 

  )٣٩٢٢(

 بعض سور القرآن و آيه بمزيد فضل ومزية – سبحانه– خص اهللا وقد
 آية من ظم الكرسي من سورة البقرة بأنها أعة ، ومن ذلك تخصيص آي١غيرهعلـى

 ولهذا فإنه -  شاء اهللا تعالىإن– اهللا، وأنها سيدة آي القرآن على ما سيأتي بيانه ـابكت
 ـدبرا ومدارسةً وتـيرا الكريمة تفسيةآليتأكد على المسلم أن تعظم عنايته بهذه ا

  . يتسنى له استحضار معانيها عند قراءتها والتعوذ بهاـتى حـلًاوتأم
  : اختيار الموضوعأسباب

  : دفعني إلى اختيار هذا الموضوعوقد
 . ورد في فضل هذه اآلية، مما يدل على تميزها عن غيرها وتفضيلها عليهاما - ١
 هماأنها وعلو مكانتها مباركة في عطائها فهي م هذه اآلية الكريمة لعظم شكون - ٢

 .بحثت وألفت فيها المؤلفات تظل بحاجة إلى مزيد تدبر وتأمل
 دلت عليه هذه اآلية من توحيد اهللا تعالى وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر ما - ٣

وليس في : (- رحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية . نعوت جالله وكماله
 اهللا في أول ذكر ما تضمنته آية الكرسي، وإنما تتضمنالقرآن آية واحدة 

 ٢) وآخر سورة الحشر عدة آيات ال آية واحدةديدسورة الح
  : البحثهدف
 تحليليا وفق فسيرا ت- بآية الكرسيالمشهورة–من سورة البقرة ) ٢٥٥( اآلية تفسير

  .المنهج العلمي المتبع في التفسير التحليلي
  : البحثخطوات

  :لبحث من مقدمة وفصلين وخاتمة هذا ايتكون
  : علىوتشتمل المقدمة-

  . تمهيد-
  . أسباب اختيار الموضوع-
  . هدف البحث-
  . خطوات البحث-

                                         
محاسن التأويل للقاسمي : ، وانظر) وما بعدها١٧/٩(مجموع الفتاوى .  العلمأهل على الصحيح من أقوال ١
 ).١/١٦٤(، وشرح العقيدة الواسطية البن عثيمين )٣/٦٦٣(

 ).١٧/٧٤( الفتاوى موعمج ٢



 

 )٣٩٢٣(

  : الفصل األول-
  .فضلها:  األولالمبحث
  .مناسبتها لما قبلها وما بعدها:  الثانيالمبحث
  .التفسير اإلجمالي لآلية:  الثالثالمبحث

  : الفصل الثاني-
  : وفق المنهج التاليا تحليلييرا اآلية تفس هذهتفسير

 الكـريم ـرآن القـوص بما يبين معناها من نصآلية من الجملة تفسيري لأبدأ -
 . عزو اآليات المستشهد بها إلى مواضعها من القرآنـــعم

 ـمبـيـن الـهـو ف عن رسول اهللا ـح صـا بمـك أردف ذلثم -
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جيُّ :ـــرآنللق

مع بيان من خرجه من المحدثين .  في ذلك على الصحيحصرةمقت١ٌَّّ
 .وبيان مواضعه من كتبهم

 ا أيضقتصرة لبيان معنى اآلية، مير الواردة في كتب التفسلتفسيرية اآلثار اأذكر -
 . على الروايات المقبولة مع ذكر الطريق وتخريج الرواية

وذلك فيما يتعلق : ة أقوال المفسرين في بيان معاني اآلية من ناحية اللغأعرض -
 ... .بالغريب، واالشتقاق، واالعراب، والبالغة

 لكون موضوع اآلية في االعتقاد وخاصة في جانب اإليمان باهللا تعالى فقد ونظرا -
 استطرادات حرصت أن ال تكون طويلة تخرج بالبحث عن ها في بعضطردتاست

 .نطاق التفسير
 . البحث بفهرس للمراجع، وآخر للموضوعاتذيلت -
 . وضمنتها نتائج البحثالخاتمة -

 وامتنانه حيث يسر لي إتمام هذا البحث ه الختام أشكر اهللا العلي القدير على توفيقوفي
...  أن يكون خالصا لوجهه إنه خير مسؤول وأعظم مأمول حانه و أسأله سبز،الوجي

ين، وعلى وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصالة اهللا وسالمه على نبيه األم
  .آلـه وصحبه أجمعين

                                         
 .٤٤:   النحل١



– 

  )٣٩٢٤(

 
# " ! 

 مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني ميُّ 
 حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هت

 حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مضخض
  َّمل خل حل  جلمك لك خك

 ٢٥٥: البقرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٣٩٢٥(

   األولالفصل
  :افضله:  األولالمبحث
  :دة وجوه من أصحها عدة نصوص تفيد تفضيل هذه اآلية، وذلك من عوردت
فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده .  أنها أعظم آية في كتاب اهللا تعالى: األولالوجه

 كتاب المنذر أتدري أي آية من ايا أب: "قالعن أبي بن كعب رضي اهللا عنه أن النبي 
يا أبا المنذر أتدري أي آية من : "قال. اهللا ورسوله أعلم: قلت: قال" اهللا معك أعظم؟

فضرب : " قال،َّمئخئ حئ  جئ يي ىي ني ميُّ :قلت: قال"  اهللا معك أعظم؟كتاب
 .١"واهللا ليهنك العلم أبا المنذر: في صدري وقال

 . أن من قالها قبل نومه لم يزل عليه من اهللا حافظ حتى يصبح: الثانيالوجه
 كلنيو: " أبي هريرة رضي اهللا عنه قالعن بسنده أخرج البخاري في صحيحه فقد

:  زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته فقلتحفظ برسول اهللا 
: قال. إني محتاج وعلي عيال، ولي حاجة شديدة: قال. ألرفعنك إلى رسول اهللا 

يا : قلت:  قال،يا أبا هريرة مافعل أسيرك البارحة: فخليت عنه فأصبحت فقال النبي 
 قد كذبك نهأما إ: قال. سبيله فرحمته فخليت الًارسول اهللا شكا حاجة شديدة وعي

فرصدته فجاء يحثو من . إنه سيعود:  فعرفت أنه سيعود لقول رسول اهللا ،وسيعود
دعني فإني محتاج وعلي عيال : قال. ألرفعنك إلى رسول اهللا :  فأخذته فقلتم،الطعا

يا أبا هريرة ما فعل :  فقال لي رسول اهللا فأصبحت. ال أعود، فرحمته فخليت سبيله
أما : قال. يا رسول اهللا شكى حاجة شديدة وعيالًا فرحمته فخليت سبيله: سيرك؟ قلتأ

ألرفعنك إلى :  من الطعام فأخذته فقلتيحثو فجاء ثالثةإنه قد كذبك وسيعود، فرصدته ال
 كلمات لمكدعني أع:  ال تعود ثم تعود، قالعمرسول اهللا وهذا آخر ثالث مرات تز

 ىي ني ميُّ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي:  قالما هو؟: قلت. ينفعك اهللا بها
 ك تختم اآلية، فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربنحتىَّمئخئ حئ  جئ يي

ما فعل أسيرك :  فقال لي رسول اهللا صبحت تصبح فخليت سبيله، فأحتىشيطان 
: قال. ت سبيلهيا رسول اهللا زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني اهللا بها، فخلي: البارحة؟ قلت
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى : قال لي: ما هي؟ قلت

                                         
  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ١
 ).٨١٠(، حديث )١/٥٥٦(



– 

  )٣٩٢٦(

 من اهللا حافظ، وال ليكلن يزال ع:  لي،وقالَّمئخئ حئ  جئ يي ىي ني ميُّ تختم
أما إنه قد : فقال النبي . يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير

ذلك : قال. ال: ث ليال يا أبا هريرة؟ قالصدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثال
  .١"شيطان
فقد . وت أن من قرأها دبر كل صالة لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يم: الثالثالوجه

من قرأ : " قالأخرج النسائي في السنن الكبرى بسنده عن أبي أمامة الباهلي أن النبي 
 .٢"الجنة إال أن يموتآية الكرسي في دبر كل صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول 

 تركتها ما: " أنه قال-  اهللارحمه–رحمه اهللا عن شيخ اإلسالم ابن تيمية -  ابن القيم ونقل
  . ٣" كل صالةعقيب
فقد أخرج ابن .  اشتمالها على اسم اهللا األعظم على قول بعض أهل العلم: الرابعالوجه

 األعظم إذا دعي به  اهللاسم: "ماجه في سننه بسنده عن القاسم بن عبد الرحمن قال
 وأخرج الحاكم في المستدرك بسنده ،٤"أجاب في سور ثالث البقرة وآل عمران وطه

: ٥من طريق القاسم عن أبي أمامة نحوه، ونقل عنه أنه قال بعد ذكر هذا الحديث
 ،َّمئخئ حئ  جئ يي ىي ني ميُّ فالتمستها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي"

:  وفي سورة طـه،َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ وفي سورة آل عمران
 ".٦َّحفجف مغ جغ معُّ 
إنما كان االسم األعظم في اجتماع هذين االسمين؛ : " - اهللارحمه– ابن عثيمين قال

 لذاتي ففيهما الكمال الذاتي، والكمال السلطاني، فا،ألنهما تضمنا جميع األسماء الحسنى

                                         
 فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه ا فترك الوكيل شيًئا  أخرجه البخاري كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل١ً

) ٤/١٩١٤(، وكتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة )٢١٨٧(حديث ) ٢/٨١٢(إلى أجل مسمى جاز 
 ).٤٧٢٣(حديث 

  أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة ٢
 ).٩٧٢(وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة رقم ). ٩٨٤٨(حديث ) ٩/٤٤(

 ).١/٣٠٤(اد المعاد   ز٣

وحسنه األلباني ). ٣٨٥٦(حديث ) ٤/٢٧٦( باب اسم اهللا األعظم ،  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الدعاء٤
 ).٧٤٦(في السلسلة الصحيحة رقم 

 ).٢/٣٨٣(انظر السلسلة الصحيحة لأللباني .   القائل هو القاسم بن عبد الرحمن٥

 ).١٨٦٦(حديث ) ١/٦٨٦( وانظر المستدرك، كتاب الدعاء .١١١: ، وسورة طه٢-١:   سورة آل عمران٦



 

 )٣٩٢٧(

  .١"شيء ألنه يقوم على كل شيء، ويقوم به كل ؛َّخئُّ  والسلطاني في،َّحئُّ في

فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي .  سيدة آي القرآنا أنه:الخامس الوجه
  .٢"إن سيدة آي القرآن آية الكرسي: "قال رسول اهللا : هريرة رضي اهللا عنه أنه قال

 ضعيفة تركت ذكرها ث ورد في بيان أوجه أخرى لتفضيل هذه اآلية عدة أحاديوقد
  .٣اكتفاء بالصحيح

  :هامناسبتها لما قبلها وما بعد: الثاني المبحث
 ،٤ هول يوم القيامة وذكر حال الكافرين في اآلية السابقة- وتعالىسبحانه– ذكر لما

 أنواع، ولما كان أعظم -  الشيء بغير مواضعهالواضعون–وبين أنهم هم الظالمون 
 ية، تعالى بالوحدان أتى بهذه اآلية العظيمة الدالة على إفراد اهللا؛٥تعالىالظلم الشرك باهللا 

 إلى لعقول سبحانه عن كفر االمم؛ مما يسوق ذوي ايههوالمتضمنة صفاته العال، و تنز
 الواضح العقيدة، المستقيم الشريعة، باختيارهم دون جبر وال إكراه، فلذا ينقبول هذا الد

  .٦اآليةَّمه...جه هن  من خن حن جنمم خم حم جمُّ :أعقبها بقوله سبحانه
  :اإلجمالي لآليةالمعنى :  الثالثالمبحث

 اهللا تعالى بأن له جميع معاني األلوهية، وال يستحق العبودية إال هو الحي القائم يخبر
مالك جميع السموات السبع واألرضين . على كّل شيء، ال يعتريه نعاس وال يغلبه نوم
يحيط علمه بما بين يدي الخالئق وما . السبع، ال يتجرأ أحد أن يشفع عنده إال بإذنه

م من األمور الماضية، وكرسيه العظيم الذي هو موضع القدمين وسع السموات خلفه
  . جميع مخلوقاتهلىواألرض وهو العلي بذاته وصفاته ع

                                         
 ).٣/٢٥٧(، وتفسير ابن عثيمين )١/١٦٧(  شرح العقيدة الواسطية ١

 .، وصححه، و وافقه  الذهبي)٣٠٣٠(حديث ) ٢/٢٨٦( الحاكم في المستدرك كتاب فضائل القرآن رجه  أخ٢

 ).١/٥٧٢(المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ، والدر )٣٩(الفتح القدسي في آية الكرسي للبقاعي :  انظر٣

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىفُّٱ: وهي قول اهللا تعالى٤
 .َّري ٰى ين ىننن  من

 .١٣: لقمانَّرئ ّٰ ُّ ِّ  َّ ٌّ ٍّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيُّٱ: قال تعالى٥

، )بعدها ما و٤/٢٦(، ونظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي )٢/٢٨٦( المحيط ألبي حيان البحر٦
 ).٢٥ و ٣/١٧(والتحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور 



– 

  )٣٩٢٨(

  ثاني الالفصل
  َّجئ يي ىي ني ميُّ 

 الخالئق، وهذا األصل هو أعظم لجميع من اهللا تعالى أنه المتفرد باإللهية إخبار
 خلق اهللا الخلق ألجله، قال يوهو الذ. سانية وألزمها لصالح اإلنإلطالقاألصول على ا

 الرسل وأنزل الكتب لتحقيقه، رسل وأ،١َّىئ نئ مئ زئ رئ  ُّّٰ :تعالى
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ :قال تعالى
 وقد جاء القرآن بتقرير هذا المعنى عقال كما قرره نقال، كما في قوله ،٢َّىن

 ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّ :تعالى
 حن  جن يم ىم مم خمُّ : وجمع بين النقل والعقل في قوله،٣َّاك يق ىق يف
 ٰى ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن
ٌّ ٍّ ََّّ٤.  

أسقطت الهمزة التي هي فاء االسم فالتقت الالم الزائدة الساكنة ) اإلله (أصلهَّىمُّ و
  .٥ واحدةً مشددة ا فيها فصارتا في اللفظ المأدغمتمع الالم التي هي عين االسم ف

 وإن كان وصف األلوهية - وتعالىسبحانه– ال معبود بحق سواه أيَّجئ يي ىي نيُّ 
 ىن من خنُّ : من مخلوقاته كما في قوله تعالى- وجلعز–يطلق على غيره 

 حم جم يل ىل ملُّ : وقوله ســـبحانه،٦َّجييه ىه مه جه ين
 هئ مئ خئ حئ جئ ىيييُّ  :- نه شأجل– وقوله ،٧َّىم مم خم
 جب هئ مئ خئُّ :لىالذي يستحقه هو اهللا تعا.  ال تستحق ذلكها لكن٨َّ...حب جب

       عليه ية قصر األلوهفيكون.  ٩َّمت خت حت  جت هب مب خب حب
                                         

 .٥٦:  الذاريات١

 .٢٥: األنبياء٢

 .٤٣-٤٢: اإلسراء٣

 ).٩/٣٣٠( بالقرآن للشنقيطي قرآنوانظر أضواء البيان في تفسير ال. ٩١: المؤمنون٤

 ).١/٥٧( للسمين الحلبي ون، والدر المصون في علوم الكتاب المكن)١/٨٣( البيان جامع٥

 .١٣٨:  األعراف٦

 .٧٤:  األنعام٧

 .٢٣:  نوح٨

 .٦٢:  الحج٩



 

 )٣٩٢٩(

 إذ ال معبود بحق - جل شأنه-قصر األلوهية الحقة عليه :  هنا معناه- سبحانه وتعالى-
  .١سواه

 َّييجئُّ  واسمها،َّىيُّ  وــس، للجننافيةَّنيُّ  ومبتدأ،َّىمُّ ـريمالك واالسم
  .٢ خبر المبتدأ ــلةإال هو، والجمال إله حق : ــر من خبرها المحذوف، والتقديبدل

  َّمئحئخئُّ 
  .٣َّٰذ يي ىي مي خي  حيُّ : تعالىقال

 طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن من ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده وأخرج
  .٤"  اليموتحيَّحئ ُّ قوله: " أنس قال

  . ال يسبقها عدم وال يعتريها نقص، وال يلحقها زوالالتي سبحانه ذو الحياة الكاملة فهو
: حانه الحياة األزلية األبدية ليست ألحد سوى اهللا تبارك وتعالى، حيث قال سبوهذه

  رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ  : - شأنهجل– وقال ،٥َّزنرن مم ام يل ىلُّ
  .٦َّيب ىب نب مب زب

أصله :  وقيل، حيو فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها و أدغمت في الياءأصلهَّحئُّ و
  .٧ في ميت، ولين في لينميتفيعل فخفف ك

 طريق عيسى بن ميمون من هما الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما بسنديخرجوأ
  .٨"  كل شيءالقائمعلىَّخئُّ : "عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال

 احد خلقه، والقائم على خلقه فكل ومن سبحانه القائم على نفسه فال يحتاج إلى أحد فهو
  .منهم محتاج إليه

                                         
 ).٣/٢٥٠( تفسير ابن عثيمين ١

 ).١/٦٣٧(، والبحر المحيط )١/٣٤٠( المحرر الوجيز البن عطيه  ٢

 .٥٨: قان الفر٣

 في بيان األسباب البن حجر العجاب وإسناده جيد ينظر ،)٢٥٧١(رقم ) ٢/٤٨٦( أبي حاتم ابن تفسير ٤
 ).٢/٥٣٥(، واإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )١/٢١٥(

 .٨٨:  القصص٥

 .٢٧ – ٢٦:  الرحمن٦

 ).١/٦١٢(، والدر المصون )٢/٢٨٧( المحيط البحر ٧

 وإسناده صحيح ينظر ،)٢٥٧٣(رقم ) ٢/٤٨٦( أبي حاتم ابن، وتفسير )٥٧٦٧(رقم ) ٣/٧( جامع البيان ٨
 ).١/٢٠٤ (العجاب



– 

  )٣٩٣٠(

 معنى األزلية واألبدية ماال علىَّخئُّ ويدل: "  ابن أبي العز شارح الطحاويةقال
  ) ....القديم(يدل عليه لفظ 

 إلى غيره بوجه من ج متضمن كمال غناه، وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فال يحتافهو
  .١"الوجوه، المقيم لغيره، فال قيام لغيره إال بإقامته

 يه ىهُّ : وقال سبحانه٢َّممخم حم جم يل ىل مل خلُّ : تعالىقال
  . اآليات٣َّ...ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي  خي حي جي
 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زتُّ - شأنهجل– وقال
 ٤َّ...ممام يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث

  .اآليات
  .٥ قيوم سبق عين الفعل وهي واو، ياء ساكنة فأدغمتا فصارت ياء مشددة وأصله

 خبر ثان للفظ و أ،َّجئُّ  الكريمان إما نعت هللا عز وجل، أو بدل منواالسمان
  .٦ على إضمار مبتدأ أو ،َّىمُّ الجاللة
 تعالى باستحقاق األلوهية تفرده الجملة التي قبلها من ته الجملة مقررة لما تضمنوهذه

  .٧ األبدية يةوذلك لتفرده سبحانه بالحياة الكاملة و القيومية األزل
  َّهبمب خب حب جب هئُّ

حة  طريق علي ابن أبي طلمن بسنديهما فسيريهما في تتم أبي حاابن الطبري وأخرج
  .٨"  والنوم هو النومالنعاس،: السنة"عن ابن عباس قال 

                                         
 ).٦٦(حقيق أحمد شاكر  تاوية شرح العقيدة الطح١

 .٢٥:  الروم٢

 .٤-٢ الرعد ٣

 .٦٤-٦٠: نمل ال٤

 ).٢/٢٨٧(، والبحر المحيط )٣/٧( جامع البيان ٥

 ). ١/٦١٢(، والدر المصون )١/٢٨٢(  معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٦

 ).٣٧(فضل إلهي . ، وفضل آية الكرسي وتفسيرها د)٣/١٨( التحرير والتنوير ٧

وانظر ). ٢٥٨١(ورقم ) ٢٥٧٦(رقم ) ٢/٤٨٧(، وتفسير ابن أبي حاتم )٥٧٧١(رقم ) ٣/٨( البيان ع جام٨
المسمى (، ومقدمة التحقيق لتفسير ابن عباس )٢/٥٣٢ (اإلتقان وإسناده صحيح ينظر ،)١١٦(تفسير ابن عباس 

 ).٤٤(تحقيق راشد الرجال ) صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم



 

 )٣٩٣١(

 ناقام في:  قال- اهللا عنهرضي– مسلم في صحيحه بسنده من حديث أبي موسى وأخرج
إن اهللا عز وجل ال ينام وال ينبغي له أن ينام، : "ل بخمس كلمات فقارسول اهللا 

  .١لحديثا...".  القسط ويرفعهيخفض
لكونها تتقدمه في الوجود، وكرر حرف النفي للتنصيص على  السنة على النوم وقدم

شمول النفي لكل واحد منهما، وجمع بين نفيهما ألنه ال يلزم من نفي أحدهما نفي 
اآلخر، إذ يتصور مجيء النوم دفعة من غير مبادئ الوسن، ومجيء الوسن دون النوم، 

  . ٢َّنيُّ  حدته بدليل تكرير لىفلذلك نفى كل واحد منهما ع
 إما استئنافية فيها معنى التوكيد، أو في محل نصب على الحال من الضمير لجملةوا

  .٣ خبر بعد خبر لفظ الجاللةأو ،َّخئُّ المستكن في 
  . الجملة تأكيد للجملة التي قبلهاوهذه
  .٤ يوماوهو تأكيد للقيوم، ألن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون ق: " النسفيقال

  َّمجحج مث  هت مت خت حت جتُّ 
  .٥ للملك، والجملة إخبار بأن الجميع عبيده، وفي ملكه، وتحت قهره وسلطانهالالم

 مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جفُّ :  قوله تعالىونظيرها
  .٦َّجن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل

 العقالء وغيرهم، وكرر لتأكيد عموم ليشملَّجحُّدونَّخصُّ  االسم الموصول واستخدم
  .٧ملكه سبحانه لكل ما في السموات وكل ما في األرض 

  .٨إن جاءت بلفظ المفرد إال أنها بمعنى الجمع ألن المراد بها الجنسوَّحجُّو

                                         
 ).٢٩٥(حديث ) ١/١٦٢(، ..."إن اهللا ال ينام: "يح مسلم، كتاب اإليمان، باب قوله عليه السالم صح١

، وفتح القدير للشوكاني )وسن(مادة ) ٣/٣١٣( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ للسمين الحلبي ٢
 ).٢/٩(، وروح المعاني لأللوسي )١/٣٤٠(

 ).١/٦١٣(، والدر المصون )٢/٢٨٨( البحر المحيط ٣

 ).١/١٤٢( تفسير النسفي ٤

 ).١/٦١٣(، وتفسير ابن كثير )٣/١٠( جامع البيان ٥

 .٩٥-٩٣ مريم ٦

 ).٢/٢٨٨(، والبحر المحيط )١/١٨٩ (خازن تفسير ال٧

 ).٣/٢٥٢(  تفسير ابن عثيمين ٨



– 

  )٣٩٣٢(

إنما لم يقل واألرضين ألنه سبق ذكر الجمع في : " ابن الجوزي عن بعض العلماءونقل
:  ولم يقل،١َّيمىم  مم خمُّ : فاستغنى بذلك عن إعادته، ومثلهتالسموا
  .٢هـ.ا"األنوار
  .٣ أو إنها استئنافٌ إخبار عن اهللا تعالى  خبر بعد خبر للفظ الجاللة،والجملة
 اختصاص اهللا تعالى بهذا الملك؛ ألن تقديم ما حق يد الخبر على المبتدأ فيما يفوتقديم

  .٤التأخير يفيد الحصر
 باإللهية إذ جميع الموجودات في -سبحانه– به اآلية من انفراده أت تقرير لما بدوالجملة

  .٥ملكه وتحت قهره وسلطانه 
  َّمسخس حس جس مخ جخ مح جحُّ 

 لك اكُّ :وكانوا يقولون.  المشركون يزعمون أن األصنام تشفع لهم عند اهللاكان
 فأخبر اهللا ،٧َّمبخب حب  جب هئ مئُّ ،٦َّىل مل يك ىك مك

  .٨ عنده إال بإذنه له بالشفاعةألحدسبحانه أنه ال يتجاسر أحد على أن يشفع 
ضم سؤاله إلى مشتقة من الشفع، وهو ضد الوتر، فكأن الشافع :  في اللغةوالشفاعة

  .سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا
  .سؤال الخير للغير:  االصطالحوفي

 مه جه هن منُّ:قال تعالى. رضا اهللا عن الشافع: األول: ة شروط ثالثوللشفاعة
  .٩َّهث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه

                                         
 .١:   األنعام١

 ).١/٢٢٩( زاد المسير البن الجوزي ٢

 ).١/٦١٤(، والدر المصون )٢/٢٨٨( البحر المحيط ٣

 ).٣/٢٥٩(، وتفسير ابن عثيمين )٣/٢٠( التحرير والتنوير ٤

 ).١/٢٤٨( تفسير أبي السعود ٥

 .٣:  الزمر٦

 .١٨:  يونس٧

، ومحاسن )١/٢٥٨(، وتفسير أبي المظفر السمعاني )١/٣٣٧(، ومعاني القرآن وإعرابه )٣/١٠( جامع البيان ٨
 ).٣/٦٥٩(التأويل للقاسمي 

 .٢٦:  النجم٩



 

 )٣٩٣٣(

  .١َّنب مب زب رب يئُّ :قال سبحانه. رضاه عن المشفوع له: الثاني
 مح جح مج حج مث هت مت خت حتُّ قال تعالى. لشفاعةإذنه في ا: الثالث
  .٣ واإلذن ال يكون إال بعد الرضا عن الشافع والمشفوع له،٢َّجس  مخ جخ
  : اهللا تعالى على قسمينوإذن

 ني مي زيُّ : ومنه قوله تعالىات،وهو ما يتعلق بالتقدير:  كونيإذن - ١
 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي
 .٤َّمبخب

 خئ حئُّ :نه قوله تعــالىوهو ما يتعلق بالتشريعات، وم:  شرعيوإذن - ٢
  .٥َّمب  خب حب جب هئمئ
  .٦ل في هذه اآلية من القسم األوواإلذن

 َّمخجسُّ  موصول خبر،اسمَّجخُّ  في معنى النفي مبتدأ، واستفهامَّجحُّ و
 بمحذوف، والمعنى ال أحد يشفع عنده إال متعلقَّمسحسخسُّ  صلة الموصول،الجملة
  . لهامأذونً

  .٧فٌ اخبار عن اهللا تعالى خبر بعد خبر للفظ الجاللة، أو استئناوالجملة
  َّمضخض حض جض  مص خص حصُّ 

 طريق شبل بن عباد المكي من في تفسيريهما بسنديهمااتم حي الطبري وابن أبأخرج
  مضى من الدنيا،ماَّجض مص خص حصُّ : "عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

  .٨" اآلخرةمن َّمضحضخضُّ

                                         
 .٢٨ : األنبياء١

 .١٠٩:  طه٢

 ١/٢٣٠(اب التوحيد البن عثيمين ، والقول المفيد على كت)١/٢٣١( الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية مجموع٣
 ).٢١٢(، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ )١٥٧، ٢٦(، وشرح العقيدة الواسطية للفوزان )٢٣٧و

 .٢٥١:  البقرة٤

 .٥٩: ونس ي٥

 ).٣/٧٨( تفسير ابن عثيمين ٦

 ).١/٦١٤(، والدر المصون )١/٢٨٢( إعراب القرآن للنحاس ٧

 وإسناده ،)٢٥٩٢ (ورقم، )٢٥٨٨(رقم ) ٢/٤٨٩(، وتفسير ابن أبي حاتم )٥٧٨٤(رقم ) ٣/١٠( جامع البيان ٨
 ).٢/٥٣٣ (اإلتقانصحيح ينظر 



– 

  )٣٩٣٤(

 والمقصود ،١ بعكس ذلك ألنهم يقدمون على اآلخرة، ويخلفون الدنيا وراء ظهورهموقيل
من هذا أنه سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات، ال يخفى عليه شيء من أحوال 

 من خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل  حلُّ : تعالىقال.٢ خلقهعجمي
-  شأنهجل– ويقول ٣َّمب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه مه  جه هن
 لك خكحك جك  مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظُّ :

 جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك
 على العموم؛ ليدل على أن علمه يشمل دالةالَّخصُّ  بـوعبر. ٤َّٰه مه

  .الجلي والخفي، السر والعلن، الجليل والحقير، كل شيء يعلمه سبحانه
  . خبر بعد خبر للفظ الجاللة، أو استئناف إخبار عن اهللا تعالى، أو حالوالجملة

 بتغليبَّمجحج مث  هت مت خت حتُّ  لــَّمضخض حض جضُّ  فيوالضميران
  .٥العقالء على غيرهم

لماذا حرموا من الشفاعة إال :  فكأنها إجابة لسؤال متوقعها، تعليل لما قبل الجملةوهذه
  .٦ألنهم ال يعلمون من يستحقها: بعد اإلذن؟ فقيل

  َّخفحف  جف مغ جغ مع جع مظ حطُّ
 نصر عن بن أسباط في تفسيريهما بسنديهما من طريق اتم أبي حابن الطبري وأخرج
  جف مغُّ ه، علممنال يعلمون بشيء : يقولَّجغ مع جع مظ حطُّ : "السدي
  .٧" أن يعلمهمهوَّخفحف

                                         
 ).١/٢٢٩(، وزاد المسير )١/٣٦٠( معالم التنزيل  للبغوي ١

 ).٢/٢٨٩(، والبحر المحيط )١/١٩٠ (لخازن تفسير ا٢

 .٢٩:  آل عمران٣

 .٥٩:  األنعام٤

 ).٢/١٠(، وروح المعاني )١/٦١٤( الدر المصون ٥

 ).٣/٢١( التحرير والتنوير ٦

 وإسناده حسن ينظر ،)٢٥٩٦(رقم ) ٢/٤٩٠( أبي حاتم ابن، وتفسير )٥٧٨٧(رقم ) ٣/١١( جامع البيان ٧
 ).٢/٥٣٤ (اإلتقان



 

 )٣٩٣٥(

 أن تعلم وجوده وجنسه وكيفيته وصفته وغرضه المقصود يه: ا بالشيء علمواإلحاطة
  .١به وبإيجاده وما يكون منه، وذلك ليس إال هللا تعالى

ال يطلع أحد على شيء من علم اللهتعالى : عنىإما معلوم، فيكون الم:  بالعلم هناوالمراد
 جل مك لك  خك حك جكُّ :قال تعالى. ز وجل وأطلعه عليهإال بما أعلمه اهللا ع

  ٢.َّخم حم جم هل مل خل حل
 أن يكون المراد علم ذاته وصفاته سبحانه، وأنها ال يطلع أحد على شيء من ويحتمل

  ٣.٤َّحط  مض خض حضُّ:قال تعالى.  إال بما أطلعهم عليه سبحانهلكذ
 خن حن جنُّ : معطوفة على الجملة، قبلها؛ ألنها تكملة لمعناها كقولــهوالجملة
  .٦ دليل على تفرده سبحانه بالعلم التام الدال على وحدانيتهما وفيه،٥َّهن من
  َّحكجك مق حق مفُّ
  .٧ألرضأي مأل وشمل وأحاط بالسموات وا: َّمفُّ 

  .٨ كالمرقاة له، بين يدي العرش-  وعالجل–هو موضع قدمي الرحمن : والكرسي
: ا عن ابن عباس أخرج الحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم في تفسيره بسنديهمفقد
  .٩)الكرسي موضع القدمين، والعرش ال يقدر قدره إال اهللا تعالى(

                                         
) ١/٤٦٧(، وعمدة الحفاظ )حوط(مادة ) ١٥٢(، والمفردات للراغب األصفهاني )١/٢٥٨( تفسير السمعاني ١

 ).حوط(مــادة 

 .٢٧-٢٦:  الجن٢

 .١١٠:  طه٣

 ).٣/٢٥٣(، وتفسير ابن عثيمين )٩٢(، وتفسير ابن سعدي )١/٣١٧( تفسير ابن كثير ٤

 .١٩:  النور٥

 ).٣/٢٢(ر والتنوير ، والتحري)٢/١٠(، وروح المعاني )١/٢٤٨( تفسير أبي السعود ٦

 ).٣/٢٥٤(، وتفسير ابن عثيمين )١/٣٦٠( معالم التنزيل ٧

 ).٨/٤٧( حجر البن، وفتح الباري )٢٣٢(، وشرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز )٣/٣٧( مجموع الفتاوى ٨

ولم صحيح على شرط الشيخين : ، وقال)٣١١٦(حديث ) ٢/٣١٠( أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير ٩
 ).٢٦٠١(رقم ) ٢/٤٩١(وتفسير ابن أبي حاتم .  ووافقه الذهبي،يخرجاه



– 

  )٣٩٣٦(

ما : "قال اهللا عنه أن النبي رضي في صحيحه بسنده عن أبي ذر حبان أخرج ابن وقد
 العرش على الكرسي فضل بأرض فالة، وملقاةالسموات السبع مع الكرسي إال كحلقة 

  .١"كفضل الفالة على الحلقة
 ورد من أن معنى كرسيه علمه في رواية ضعيفة منسوبة البن عباس فهي ال  ماأما

  .تصح عن ابن عباس
وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد : "- اهللارحمه– القرطبي قال

  .٢"به الكرسي المشهور مع العرش
 ال العلم فوما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه: "-  اهللارحمه– األلباني وقال

  .٣"يصح إسناده
 الجملة تقرير لما تضمنته الجمل كلها من عظمة اهللا تعالى وكبريائه وعلمه وهذه

  .٤ المستلزمة عظمة شأنهخلوقاتهوقدرته وبيان عظمة م
  َّجلمك لك خكُّ 

 من طريق علي بن أبي طلحة هما أبي حاتم في تفسيريهما بسنديابن الطبري وأخرج
  .٥"يهال يثقل عل: َّجلمك لك خكُّ ": عن ابن عباس رضي اهللا عنه

  .٦ معمر عن قتادة نحوهق طريمن الرزاق في تفسيره بسنده بد عوأخرج
  .٧إذا أثقله: ا و إياداآد يؤود أود: يقال:  من األودوأصله

                                         
 كل خير حظ من للمرء أن يكون له الستحباب أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب البر واإلحسان، باب ذكر ا١

  ).٣٦١(رقم ) ٢/٧٧(رجاء التخلص في العقبى بشيء منها 
ال يصح حديث مرفوع عن النبي في صفة العرش إال :  وقال،)١٠٩( األلباني في السلسلة الصحيحة رقم وصححه

 .هذا الحديث

 ).٣/٢٧٥( الجامع ألحكام القرآن ٢

 ).١٠٩( السلسلة الصحيحة رقم ٣

 ).٣/٢٣( التحرير والتنوير ٤

  ).٢٦٠٦(رقم ) ٢/٤٩٢(، وتفسير ابن أبي حاتم )٥٨٠٠(رقم ) ٣/١٣( جامع البيان ٥
 ).١١٦( تفسير ابن عباس وانظر

 ).١/٢١٥ (العجاب وإسناده صحيح ينظر ،)٣٢٣(رقم ) ١/٣٦٣( عبد الرزاق يرس تف٦

 ).أود(مادة ) ١/١٣٨(، عمدة الحفاظ )أيد(مادة ) ٤١( المفردات ٧



 

 )٣٩٣٧(

ال يثقله وال يشق عليه :  واألرض، أيالسموات إلى عائدَّجلمكُّ التثنية فيوضمير
  .١ حفظ السموات واألرض-  وتعالىسبحانه–

 الجملة على ما قبلها ألنها من تكملتها وفيها ضمير معاده في التي قبلها، أي إن وعطفت
  .٢الذي أوجد هذه العوالم ال يعجز عن حفظهما

  َّمل خل حلُّ 
 ضي ابن عباس رعن أبي طلحة بن لي عريق الطبري في تفسيره بسنده من طأخرج

  .٣"الذي قد كمل في عظمته: َّمل خل حلُّ: "اهللا عنه
  : الى عند أهل السنة والجماعة يتناول أمرين اهللا تعوعلو
. علو صفاته، فهو سبحانه كامل الصفات من كل وجه ال يساميه في ذلك أحد: األول

  .وال فَرق بين ِفرق األمة في إثبات ذلك
  .  وأنه فوق كل شيء-سبحانه–علو ذاته : الثاني

  : في هذا طائفتانوخالفهم
  .إن اهللا موجود في كل مكان:  الجهمية ومن وافقهم، الذين قالواليةحلو: األولى
  .٤ ومن وافقهم الذين قالوا إن اهللا ال يوصف بعلو وال غيرهميةنفاة الجه: والثانية

 ذو وهو طرفي الجملة يفيد الحصر، فهو سبحانه المتفرد بالعلو المطلق، وتعريف
  .٥وتعالىالعظمة التامة في ذاته، وصفاته، وسلطانه سبحانه 

  
  
  
  
  
  

                                         
 ).١/٣٦١(، ومعالم التتريل )٣/١٤( جامع البيان ١

 ).٣/٢٤( التحرير والتنوير ٢

 ).١١٦(، وانظر تفسير ابن عباس )٥٨١٢(رقم ) ٣/١٤( جامع البيان ٣

 ).٢٤٠ (ة، وشرح العقيدة الطحاوي) وما بعدها٥/١٤٠( مجموع الفتاوى ٤

 ).٣/٢٥٦(، وتفسير ابن عثيمين )٩٢( تفسير ابن سعدي ٥



– 

  )٣٩٣٨(

  فائدة
   تضمنته هذه اآلية من أسماء اهللا تعالى وصفاتهفيما

 َّحئُّوَّميُّ : هي:  اشتملت هذه اآلية على خمسة من أسماء اهللا تعالىلقد
  .َّملُّ وَّخلُّو َّمئخئُّ و

  :بوتية الصفات الثفمن:  تعالى اشتملت على عدد من صفات اهللاكما
 .َّميُّ  من االسم األلوهية -
 . أسلوب الحصر المستفاد من النفي واإلثبات باأللوهية منانفراده -
 .َّحئُّ  من االسم الحياة -
 .َّمئخئُّ  من االسمالقيومية -
 .َّخلُّ  من االسم العلو -
 .َّملُّ  من االسم العظمة -
 .َّمجحج مث  هت مت خت حت جتُّ  قوله الملك من عموم -
 .ر بالملك من أسلوب الحصر المستفاد من تقديم ما حقه التأخيوانفراده -
 .َّمسخس حس جس مخ جخ مح جحُّ: قوله السلطان وكماله من قوة -
 .َّمسخس حس جس مخ جخ مح جحُّ:  العندية من قوله تعالىإثبات -
 .َّمسخس حس جس مخ جخ مح جحُّ:  اإلذن من قولهإثبات -
 .َّمضخض حض جض  مص خص حصُّ :  من قولهالعلم -
 .َّخفحف  جف مغُّ :  من قولهالمشيئة -
 .َّحكجك مق حق مفُّ :  الكرسي من قولهإثبات -
 .َّجلمك لك خكُّ :  من خلق الكرسي، ومن قولهالقدرة -
 .َّجلمك لك خكُّ : من خلق الكرسي، ومن قوله القوة -
 . من خلق الكرسيالخلق -
 .َّجلمك لك خكُّ :  من قولهالغنى -
 .َّجلمك لك خكُّ:  من قولهالحفظ -
 .َّجلمك لك خكُّ:  من قولهالرحمة -
 .َّجلمك لك خكُّ :  من قولهالحكمة -



 

 )٣٩٣٩(

  : الصفات السلبيةومن
 ،َّهبمب خب حب جب هئُّ :  من قوله-سبحانه– النعاس والنوم عنه نفي -

 .كمال الحياة وكمال القيومية: دوهي متضمنة كمال الض
 وهي ،َّجلمك لك خكُّ :  من قوله- سبحانه– العجز والثقل عنه نفي -

  .١...كمال القوة والقدرة: متضمنة كمال الضد
   البالغة في اآليةضروب

  : أنواع من الفصاحة وعلم البيانالكرسي آية في
 . افتتحت بأجل أسماء اهللا تعالىنها حسن االفتتاح؛ ألمنها -
 .ا في ثمانية عشر موضعا ومضمرامه الكريم ظاهر استكرار -
 . الصفاتر بتكرااإلطناب -
 . الجمل حيث لم يصلها بحرف العطفقطع -
 .َّجئ يي ىي نيُّ  من النفي واإلثبات ستفاد الحصر المأسلوب -
 . وصفه بالحياة والقيوميةعد عنه سبحانه وتعالى بلنوم بنفي السنة واالتأكيد -
 مث  هت مت خت حت جتُّ م ما حقه التأخير  الحصر المستفاد من تقديأسلوب -

 .َّمجحج
 .َّجس مخ جخ مح جحُّ  اإلنكاري االستفهام -
 .َّمضخض حض جض  مص خصُّ  في الطباق -
 .َّمل خل حلُّين من تعريف الطرفد الحصر المستفاأسلوب -
  
  
  
  
  
  
  

  
                                         

 ).٢٧(، وشرح العقيدة الواسطية للفوزان ) وما بعدها١/١٧٣( شرح العقيدة الواسطية البن عثيمين ١



– 

  )٣٩٤٠(

  الخاتمة
 هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خير البريات نبينا محمد الحمد
  . آله وصحبه وسلموعلى
  : فيمكننا أن نستخلص من هذه الدراسة الوجيزة جملة من اآلداب والفوائد، منهاوبعد،

 .ضوعاته القرآن يتفاضل، باعتبار مدلوالته وموأن -
األلوهية والربوبية واألسماء ( هذه اآلية على أنواع التوحيد الثالثة اشتمال -

 ).والصفات
 .آية فيه آية الكرسي وعظمتها فهي سيدة آي القرآن وأعظم فضل -

 أن يكونا الحتمالَّمئحئخئُّ  بما تضمنته هذه اآلية من أسماء، وخاصةالدعاء -
 .المرادين باسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

 . بقراءة هذه اآلية مع أذكار الصبح والمساءالتعوذ -
نه  المرء اليكون بيون هذه اآلية دبر كل صالة، لما لذلك من الفضل، وكقراءة -

 .وبين الجنة إذا فعل ذلك إال الموت
 جل– سبحانه في هذه اآلية معناه قصر األلوهية الحقة عليه ه قصر األلوهية عليإن -

 . إذ ال معبود بحق سواه-شأنه

 . الذاتي والسلطانيللكمالَّمئحئخئُّ االسمانتضمن -

 . عليه سبحانه وأن ملك غيره خاص مقيدطلق الملك العام المقصر -
 بعد رضاه سبحانه عن ال الشفاعة ألحد عنده سبحانه وتعالى إ يتجرأ أحد علىال -

 .الشافع والمشفوع له
 . اإلذن في هذه اآلية من اإلذن الكوني المتعلق بالتقديراتإن -
 . شيء، وأنه ال يخفى عليه شيء من أحوال جميع خلقهكل علمه سبحانه بإحاطة -

 زتُّ ومن معلوماته سبحانه من علمه ليه عم علم العباد قاصر على ما أطلعهإن -
  .١َّمثزث رث يت ىت نت مت

                                         
 .٣٢:  البقرة١



 

 )٣٩٤١(

 . خلق الكرسي وهذا يستلزم عظمة خالقه سبحانه وتعالىعظم -
 . تفرده سبحانه بالعلو المطلق والعظمة التامةإثبات -

 وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى ، هللا أولًا وآخرا والشكر له ظاهرا وباطنًاوالحمد
  .آله وصحبه وسلم

  
  
  
  
  
  

  



– 

  )٣٩٤٢(

  اجع المصادر والمرفهرس
 لجالل الدين السيوطي، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية ، في علوم القرآناإلتقان .١

 .هـ١٤١٦
 لألمير عالء الدين علي الفارسي، تحقيق شعيب ، في تقريب صحيح ابن حباناإلحسان .٢

 .هـ١٤١٢األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 
 ألبي السعود، دار إحياء التراث العربي، ،لكريم ا السليم لمزايا القرآنقل العإرشاد .٣

 .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الرابعة، 
 للشيخ محمد األمين الشنقيطي، تحقيق محمد ، البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء .٤

 .هـ١٤٢١عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة األولى، 
     حقيق زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد،  ت، القرآن، ألبي جعفر النحاسإعراب .٥

 .د . ط
 ألبي الخير عبد اهللا البيضاوي، دار إحياء التراث العربي، ، وأسرار التأويليل التنزأنوار .٦

 .هـ١٤١٨بيروت، الطبعة األولى، 
 تحقيق عادل عبد الموجود، علي محمد معوض، دار ، المحيط، ألبي حيان األندلسيالبحر .٧

 .هـ١٤٢٢مية، بيروت، الطبعة األولى، الكتب العل
 دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، ور، عاشبن لمحمد الطاهر ، التحرير والتنويرتفسير .٨

 .د . ط
 دراسة وتحقيق محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، ، عبد الرزاق بن همامتفسير .٩

 .هـ١٤١٩بيروت، الطبعة األولى ، 
معاني، تحقيق أبي بالل غنيم بن عباس غنيم، دار الوطن،  ألبي المظفر الس، القرآنتفسير .١٠

 .هـ١٤١٨الرياض، الطبعة األولى، 
 .هـ١٤٢٣ البن عثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، ،العظيم القرآن تفسير .١١
 بيروت، الطبعة المعرفة، الفداء اسماعيل بن كثير، دار ألبي ، القرآن العظيمتفسير .١٢

 .هـ١٤٠٧األولى، 
 البن أبي حاتم ، والتابعينوالصحابة عن رسول اهللا القرآن العظيم مسند اتفسير .١٣

الرازي، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة 
 .هـ١٤٠٧األولى، 
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 .هـ١٤١٨ البن حجر العسقالني، دار القلم، بيروت، الطبعة الرابعة، ، التهذيبتقريب .١٤
 .هـ١٣٩٨ روت،بي، في ذيل المستدرك، دار الفكر، بي للذه، المستدركتلخيص .١٥
 لصالح آل الشيخ، دار التوحيد، الرياض، الطبعة األولى، ، بشرح كتاب التوحيدالتمهيد .١٦

 .هـ١٤٢٣
 البن السعدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، كالم المنانفسير الكريم الرحمن في تتيسير .١٧

 .هـ١٤١٧الطبعة السادسة، 
 دار الكتب العلمية، ي، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبر،القرآن أويل البيان في تجامع .١٨

 .هـ١٤٢٠ الطبعة الثانية، روت،بي
 مصطفى البابي الحلبي ة عطوة عوض، مطبعهيم تحقيق ابرا، الصحيح، للترمذيالجامع .١٩

 .هـ١٣٩٥وأوالده، مصر، الطبعة الثانية، 
 ابراهيم الحفناوي، ومحمود  ألبي عبد اهللا القرطبي، تحقيق محمد، ألحكام القرآنالجامع .٢٠

 .هـ١٤١٦عثمان، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الثانية، 
 للسمين الحلبي، تحقيق علي محمد معوض، ، المصون في علوم الكتاب المكنونالدر .٢١

زكريا عبد المجيد النوني، دار الكتب / جاد مخلوف جاد، د/ أحمد عبد الموجود، دعادل
 .ـه١٤١٤ى،العلمية، بيروت، الطبعة األول

 لجالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ، المنثور في التفسير بالمأثورالدر .٢٢
 .هـ١٤١٢الطبعة األولى، 

 ألبي الفضل محمود األلوسي، دار ، المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح .٢٣
 .هـ١٤٢٢الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 ألبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار ،رم التفسي المسير في علزاد .٢٤
 .هـ١٤٢٢الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

 البن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة ، المعاد في هدي خير العبادزاد .٢٥
 .هـ١٤٠٦الثالثة عشر، 

 بيروت، الطبعة  لأللباني، المكتب اإلسالمي،، األحاديث الصحيحةسلسلة .٢٦
 .هـ١٤٠٣الثالثة،

 .د .  بيروت، طعربية، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب ال، ابن ماجهسنن .٢٧



– 

  )٣٩٤٤(

 اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة ، الترمذي، مع تعليق األلبانيسنن .٢٨
 .المعارف، الرياض الطبعة األولى

 .هـ١٣٤٨اهرة، الطبعة األولى،  المطبعة المصرية، الق، النسائيسنن .٢٩
 البن أبي العز الحنفي، تحقيق أحمد شاكر، ، العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفيةشرح .٣٠

 .هـ١٤٠٥مطبوعات جامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض، الطبعة الثالثة، 
 البن عثيمين، اعتنى به سعد فواز الصميل، دار ابن الجوزي، ، العقيدة الواسطيةشرح .٣١

 .هـ١٤١٩ياض، الطبعة الخامسة، الر
 لصالح الفوزان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة السادسة، ، العقيدة الواسطيةشرح .٣٢

 .هـ١٤١٣
 إحياء التراث ر دا،) وأيامهوسننهالمسند من حديث رسول اهللا ( البخاري صحيح .٣٣

 .هـ١٤٢٢العربي، بيروت، الطبعة األولى، 
 العربي، بيروت، الطبعة راثباقي، دار إحياء الت تحقيق محمد فؤاد عبد ال، مسلمصحيح .٣٤

 .م١٩٧٢الثانية، 
 تحقيق راشد عبد ، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريمصحيفة .٣٥

 .هـ١٤١٤ الرجال، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الثانية، عمالمن
 .هـ١٤٠٦لطبعة الخامسة،  لمحمد علي الصابوني، دار القلم، بيروت، ا، التفاسيرصفوة .٣٦
 البن حجر العسقالني، تحقيق عبد الحكيم محمد األنيس، دار ، في بيان األسبابالعجاب .٣٧

 .هـ١٤١١ األولى، عةابن الجوزي، الطب
 للسمين الحلبي، تحقيق محمد باسل عيون السود، ، الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظعمدة .٣٨

 .هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
 الخطيب، لدين البن حجر العسقالني، تحقيق محب ا، الباري بشرح صحيح البخاريفتح .٣٩

 .هـ١٤٠٧دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية، 
 برهان الدين البقاعي، تحقيق سعود الفنيسان، مكتبة الرشد، ، القدسي في آية الكرسيالفتح .٤٠

 .هـ١٤٢٠ األولى، لطبعةالرياض، ا
 للشوكاني، دار الكتب ، من علم التفسيروالدرايةر الجامع بين فني الرواية  القديفتح .٤١

 .هـ١٤٠٥العلمية، الطبعة األولى، 
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 البن عثيمين، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األولى، ، المفيد على كتاب التوحيدالقول .٤٢
 .هـ١٤١٥

 القاسم  ألبي، وعيون األقاويل في وجوه التأويليل عم حقائق غوامض التنزالكشاف .٤٣
الزمخشري، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة العبيكان، 

 .هـ١٤١٥الرياض، الطبعة األولى، 
 األولى، ة العلمية، بيروت، الطبعتب للخازن، دار الك،يل التأويل في معاني التنزلباب .٤٤

 .هـ١٤١٥
، الطبعة الثانية،  دار الوفاء، مصر المنصور، فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةمجموع .٤٥

 .هـ١٤٢٢
 لمحمد جمال الدين القاسمي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ، التأويلمحاسن .٤٦

 .د. الكتب العربية، القاهرة، ط
 ألبي محمد عبد الحق بن عطية األندلسي، ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر .٤٧

علمية، بيروت، الطبعة األولى،  السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب الدتحقيق عب
 .هـ١٤٢٢

 ، بيروت، الطبعة األولىلمية، للنسفي، دار الكتب الع، وحقائق التأويليل التنزمدارك .٤٨
 .هـ١٤٢١

 للحاكم النيسابوري، دار الفكر، بيروت، ، على الصحيحين في الحديثالمستدرك .٤٩
 .هـ١٣٩٨

 .هـ١٤٠٥ار الفكر، بيروت،  ألبي محمد البغوي، د، في التفسير والتأويليل التنزمعالم .٥٠
 .د.  ألبي زكريا الفراء، تحقيق محمد علي النجار، دار السرور، ط ، القرآنمعاني .٥١
 ألبي جعفر النحاس، تحقيق محمد علي الصابوني، مؤسسة مكة ،م القرآن الكريمعاني ، .٥٢

 .هـ١٤١٠للطباعة واإلعالم، الطبعة األولى، 
 األصفهاني، تحقيق ابراهيم شمس الدين، دار  للراغب، مفردات ألفاظ القرآن الكريممعجم .٥٣

 .هـ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ، المفهرس أللفاظ القرآن الكريمالمعجم .٥٤

 .د.  طوت،بير
 .د.  ألبي الحسن الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، والعيونالنكت .٥٥



– 
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  :مقدمة
الحمد هللا رب العالمين، خلق اإلنسان من ماء دافق، وأنشأه من بين الصلب والترائـب،               

والصالة والسالم على أشـرف     ،  ثم جعله نطفة في قرار مكين، وجعله في أحسن تقويم         
  .  صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمدالخلق أجمعين،

  :بعدأما 
 بين المسلمين، ويشاركهم فيها غيرهم، أن اهللا تعالى وحـده           امتفق عليه إن من األمور ال   ف

، العـالم بـأحوالهم، المتـصرف فـي      سبحانههو الخالق للخلق أجمعين، ال خالق سواه  
  .معادهم

بأحواٍل كثيـرة مـن     ™ ، ولذلك أخبرنا    ق  فهو أعلم بما خلق     الخالسبحانه هو   وبما أنه   
راحل تكوينه، وأصل نشأته، وذلك بما أوحاه إلـى  مراحل الخلق ومنها خلق اإلنسان، وم  

  . من كتاٍب وسنةنبيه
فَذُِكر في القرآن الكريم طرفاً من أخبار خلق االنسان ومراحله، ثم بين في السنة النبوية               

  .بعضا منها بتفصيٍل أدق وصورٍه أوضح
ـ               و متعلـق   وقد نبتت في اآلونة األخيرة نابتة غير مرضية تحاول التشكيك في كل ما ه

باإلسالم وركنيه الذي هو قائم بهما القرآن والسنة، فذهبوا إلى تكذيب مـا فيهمـا مـن                 
، والتشكيك بما أورداه من حقائق، ومن ذلك ما يتعلق بخلـق اإلنـسان ومراحـل             رأخبا

  .تكوينه
 وإيـضاحاً    جاء هذا البحث بياناً    ،وبما أن الهجمة شرسة على السنة النبوية دون غيرها        

 وعلـو أحـدهما     ،سبق ماء الرجل والمرأة   (ائل التي استشكلت في موضوع      لبعض المس 

 
 

 
  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -قسم الدراسات اإلسالمية 

  جامعة طيبة
 
  



– 
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 وبيان الصحيح من غيره، مع مالحظة       ، والتدقيق في ألفاظهما   ،وتخريجهما) على اآلخر 
ما توصل إليه العلم التجريبي مما أصبح حقائق مؤكدة، ال نظريات مجردة أو احتماالت              

عـن  طأ، ويندحر كيد وشبهات الطـاعنين       مدعاةٌ، كل ذلك حتى يتبين الصواب من الخ       
  .خير المرسلين سنة 

  :أهمية البحث
إن أهمية العلم تنبع من أهمية المعلوم، فإن أشرف العلوم علم الكتاب الـسنة، لتعلقهمـا                

، كما أن هذا البحث يجلّي األمر عن أهـم         ورسوله   بأشرف معلوم وهو اهللا تعالى      
  .اًالقضايا التي كثر فيها النقاش حديث

ذلك أنه بعد أن ظهر العلم التجريبي وما فيه من الحقائق والنظريـات العلميـة، وكـان               
للقرآن أو لسنة نبي األنام سبقٌ في ذكرها، أو اإلشارة إليها، لم يعجب ذلك أعداء الحق،                

  .فذهبوا إلى الطعن فيهما بشتى الوسائل واألساليب
جل في تنزيل النـصوص الـشرعية مـن    وفي المقابل وِجد من أبناء المسلمين من يستع 

  .كتاب وسنة على المكتشفات العلمية، بدون روية، أو دراسة متأنية
أحاديـث الـشبه وتحديـد      (لذلك كان هذا البحث في موضوع مهم أال وهو موضـوع            

  . الحديثةة، معرفة النصوص الصحيحة فيه، وعالقته بالعلوم التجريبي)الجنس
  :سبب االختيار

  :بق من األهمية فإن من أسباب اختيار البحثإضافة إلى ما س  
 .رفع اإلشكال الحاصل من قبل بعض الطاعنين في أحاديث العلو والسبق -
بيان أحكام األحاديث التي وردت في الشبه وتحديد جنس الجنـين، ودراسـتها              -

 .دراسة نقدية
 .تمييز التداخل الذي حصل في كثير من ألفاظ األحاديث المتعلقة بهذا الباب -

  : هج البحثمن
سأتبع في بحثي هذا منهج التتبع واالستقراء للمادة العلمية مـن مظانهـا، ثـم تحليلهـا                 

  .ودراستها دراسة نقدية
وإنمـا   ،على األحاديث التي وقع فيها اختالف في أسانيدها ومتونهاولم أتوسع في الكالم     

ـ ، أو العلو،على األحاديث المشتملة على لفظة السبق     اقتصرت   ي الرجـل   أو وصف من



 

 )٣٩٤٩(

مـا رجحـه    على   واقتصر   ،والمرأة، وما عدا ذلك من األحاديث فإني أجمل الكالم فيها         
  . إال أن تكون هناك فائدة تستلزم الدراسة،أئمة هذا الفن من األوجه

  :خطة البحث
  :مكونات البحث، يتكون البحث من مبحثين؛ تحت كل مبحث عدة مطالب

  .تحديد جنس الجنينحصول الشبه، وي دراسة األحاديث الواردة ف: المبحث األول
  :  مطالب أربعة عشرويتضمن 

  .-رضي اهللا عنها-ُأم سلَيٍم   حديث :المطلب األول
  .-رضي اهللا عنه- أنس  حديث:المطلب الثاني
  .-رضي اهللا عنها-أم سلمة حديث : المطلب الثالث
  .-رضي اهللا عنها-عائشة  حديث :المطلب الرابع

  .-رضي اهللا عنه-أنس بن مالك   حديث:المطلب الخامس
  .-رضي اهللا عنه- حديث ثوبان :المطلب السادس
  .-رضي اهللا عنهما- حديث ابن عباس :المطلب السابع
  .-رضي اهللا عنه- حديث ابن مسعود :المطلب الثامن
رضـي  - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده          :المطلب التاسع 

  .-اهللا عنهما
  .-رضي اهللا عنه-يان  حديث أبي ظب:المطلب العاشر

  .-رضي اهللا عنه- حديث جابر :المطلب الحادي عشر
  .-رضي اهللا عنه- حديث مالك بن الحويرث :المطلب الثاني عشر
  . حديث سعيد المقبري:المطلب الثالث عشر
  .-رضي اهللا عنه-حديث أبي سعيد الخدري : المطلب الرابع عشر

، ويتضمن خمسة    والشبة والعلو  كالم العلماء على األحاديث،   : المبحث الثاني 
  :مطالب

  . هل للمرأة مني ؟:المطلب األول
  . ما هو ماء المرأة الذي يحدث منه الشبه؟:المطلب الثاني
  . ما معنى السبق الذي يحصل منه الشبه، وما كيفيته؟:المطلب الثالث



– 

  )٣٩٥٠(

  . هل ورد في السنة النبوية تحديد جنس الجنين؟:المطلب الرابع
  .الشبهة التي أثاروها على أحاديث الشبه :المطلب الخامس

 



 

 )٣٩٥١(

  .تحديد جنس الجنينحصول الشبه، ودراسة األحاديث الواردة في : المبحث األول
  :  مطالب أربعة عشرويتضمن 

  .-رضي اهللا عنها-ُأم سلَيٍم   حديث :المطلب األول
  .-رضي اهللا عنه- أنس  حديث:المطلب الثاني
  .-رضي اهللا عنها-أم سلمة حديث : المطلب الثالث
  .-رضي اهللا عنها-عائشة  حديث :المطلب الرابع

  .-رضي اهللا عنه-أنس بن مالك  حديث :المطلب الخامس
  .-رضي اهللا عنه- حديث ثوبان :المطلب السادس
  .-رضي اهللا عنهما- حديث ابن عباس :المطلب السابع
  .-رضي اهللا عنه- حديث ابن مسعود :المطلب الثامن
رضـي  - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده          :المطلب التاسع 

  .-اهللا عنهما
  .-رضي اهللا عنه- حديث أبي ظبيان :المطلب العاشر

  .-رضي اهللا عنه- حديث جابر :المطلب الحادي عشر
  .-رضي اهللا عنه- حديث مالك بن الحويرث :المطلب الثاني عشر
  . حديث سعيد المقبري:المطلب الثالث عشر
  .-رضي اهللا عنه-حديث أبي سعيد الخدري : المطلب الرابع عشر

  



– 

  )٣٩٥٢(

  .--عن ُأم سلَيٍم  : الحديث األول
 وعنده رهط   ، وهو في بيت أم سلمة     أنها أتت النبي    :  ُأم أنس بن مالك      عن ُأم سلَيمٍ  

يا رسول اهللا إني لن أدع أمـراً يفَقِّهِنـي ِفـي    : وهم جلوس فجلست حتى خرجوا، فقلت  
ي من اهللا أن أسأل عنه، أرأيت رسول اهللا، المرأة ترى في منامها ما يـرى                ِديِني ويقَربنِ 

تَِربتْ يداِك يا ُأم    : ، فَقَالَتْ ُأم سلَمةَ   ))ِإذَا رَأِت الْماء فَلْتَغْتَِسلْ   ((: الرجل، أتغتسل؟ فقال    
يداِك َأنِْت، لَولَا ذَِلك مـا َأشْـبه        بْل تَِربتْ   ((: سلَيٍم  فَضحِت النِّساء، فَقَاَل رسوُل اِهللا        

 هُأم لَدالْو(( .  
  : تخريج الحديث

  :من عدة طرقُأم سلَيٍم روي هذا الحديث عن 
    :أمامة أسعد بن سهل بن حنيف عن ُأم سلَيٍم أبو: الطريق األول

 بـن   عن أحمد بن عبد الوهـاب     ) ٣٠٩: (رقم) ٢٥/١٢٧" (الكبير"أخرجه الطبراني في    
نجدة الْحوِطي، ثنا أبي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد اهللا، عن حكيم                

عن علـي   ) ٣٩٤٠: (برقم) ١٨٩/ ٤" (األوسط"في  كذلك  بن عباد بِن حنَيٍف، وأخرجه      
نا أبو زهير عبد الـرحمن      : نا عبد اهللا بن عمران األصبهاني قال      : بن سعيد الرازي قال   

  .عن أبي أمامة به: نا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم كالهما: البن مغراء ق
لم يرو هذا الحديث عن أبي أمامة بن سهل إال محمد بن إبراهيم التيمي،              : "قال الطبراني 

  ".عبد الرحمن بن مغراء: وال عن محمد بن إبراهيم إال محمد بن إسحاق، تفرد به
عبد العزيز بن عبيـد اهللا      : في الطريق األولى  والحديث بهذين الطريقين إسناده ضعيف ف     
محمـد بـن    : ضعيف، وفي الطريق الثانيـة    : الشامي، قال الذهبي واه، وقال ابن حجر      

إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي، وهو صدوق في غير ما شذّ بـه أو دلّـسه، وهـذه         
  . )١(دلسهاقد الطريق 

                                         
، الـديوان   )٧/٣٣( ، الـسير  )٣/١٩( ، والكاشـف    )٤/٦١٦( ، الميزان   )٢٤/٤٠٥( ذيب الكمال   ته: ينظر)  ١(
، وبحث الشيخ أحمد معبد في تعليقه )٤٥٨( ، هدي الساري )٩/٣٨( ، التهذيب )٢/٥٥٢(، المغني )٣٦٥/٣٥٨٩(

  ).٧٩٢ -٢/٧٠٤( على كتاب النفح الشذي شرح الترمذي 



 

 )٣٩٥٣(

    :ابن عمر عن ُأم سلَيٍم: الطريق الثانية
يا رسول اهللا، ترى المرأةُ في      :  فقالت ؛ النبي   -وهي أم أنس بن مالك    - ُأم سلَيٍم    سألتْ

ِإذَا رَأِت الْمـرَأةُ ذَِلـك ، وَأنْزلَـتْ    ((: المنام ما يرى الرجل، فقال لهـا رسـول اهللا          
  .))فَلْتَغْتَِسْل

 ١٠" (مـسنده " وأبو يعلى فـي      ،)٥٧٤٠: (برقم) ١٢١٧ /٣" (مسنده"أخرجه أحمد في    
، وفي مجموع   )٢١:ص" (جزء من حديثه  "، وعباس التَّرقُِفي في     )٥٧٥٩: (برقم) ١٣٢/

، وابـن   )٥٣٥(بـرقم   ) ٢٩٢:ص(فيه مصنفات أبي العباس األصم وإسماعيل الصفار        
، جميعهم من طرق عن عبد الجبار األيلي، حدثنا         )٦٥/٢١٣" (تاريخ دمشق "عساكر في   

  . بلفظه، سألت ُأم سلَيٍم: قاليزيد بن أبي سمية، سمعت ابن عمر،
  .)١( عبد الجبارلضعفالحديث ضعيف؛ 

    :عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ُأم سلَيٍم: الطريق الثالث
يـا  :  فَقُلْـتُ  أتيت النَِّبي   : ، قَالَتْ   -رضي اهللا عنهما  -ُأم سلَيٍم ُأم َأنَِس بِن ماِلٍك       عن  

 ))هـْل تَِجـد شَـهوةً ؟      ((:  ما يرى الرجل؟ فقال      رسول اهللا، إحدانا ترى في منامها     
  . ))فَلْتَغْتَِسْل((: لَعلَّه قَاَل :  قَالَتْ ))فَهْل تَِجد ماء ؟((:  قَاَل ،لَعلَّه: قَالَتْ

كما ذكـره   "  سننه"، وسعيد بن منصور في      )١/٨٠" (مصنفه"أخرجه ابن أبي شيبة في      
 ،)١/١٦٢" (ن المصطفى عليه أفضل الصالة والـسالم      السنن واألحكام ع  "المقدسي في   
، حدثنا جرير بن عبد الحميد، وأبو الحـسين        )٢١٥٧(برقم) ٥/٥٣" (مسنده"وإسحاق في   

 ٢٣" (الكبيـر "أخرجه الطبرانـي فـي      و،  )٢٧:ص" (حديث شعبة "البزاز البغدادي في    
عن ) ٣٨٨/ ١٥" ( من طريق شعبة، وذكر الدارقطني في العلل       )٢()٥٣٢: (برقم) ٢٥٧/

حـدثنا عبـد    :  قالوا ؛)وعمرو بن أبي قيس    وشعبة، ،رجري(عمرو بن أبي قيس ثالثتهم      
  .العزيز بن رفَيٍع، أن ُأم سلَيٍم، مرسالً

                                         
  ).٣٧٤٢:(رقم) ٣٣٢: ص(تقريب التهذيب ) ١(
في الطبراني المطبوع بدل أم سليم أم سلمة والذي يظهر أنه تصحيف؛ ألن كل من رواه عن عبد العزيز بن          ) ٢(

  .رفيع ذكروا أم سليم، وكذلك في جزء حديث شعبه



– 

  )٣٩٥٤(

أخبرنا عبيد اهللا بن موسى، نا      : قال ،)٢١٥٨(برقم) ٥/٥٤" (مسنده"وأخرجه إسحاق في    
حدثتني ُأم سـلَيٍم  أم أنـس بـن    : إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفَيٍع عن أبي سلمة قال        

  .مالك قالت، متصالً
  .والوجه المرسل عن عبد العزيز بن رفَيٍع أرجح لكثرة عددهم، ولجاللة قدرهم

وكذلك تابع عبد العزيز بن رفَيٍع على الوجه المرسل اثنان وهما محمـد بـن عمـرو،                 
، قـال   )٢٧٧٥٨ (:برقم) ٦٥٦٩ /١٢" (مسنده"وحبيب بن أبي ثابت، أخرجه أحمد في        

 مـن طريـق     )١ ()٥٥٣: (بـرقم ) ٢٦٣ / ٢٣("األوسط"حدثنا ابن نمي، والطبراني في      
) ٣٨٨/ ١٥(" العلل  "، وذكر الدارقطني كما في      والْمحاِرِبي، كالهما عن محمد بن عمر     

عبد العزيز بن رفَيٍع، ومحمد بن عمرو، حبيـب بـن        : (عن حبيب بن أبي ثابت ثالثتهم     
  . حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، به، مرسالً، بألفاظ متقاربة: الوا ق؛)أبي ثابت

  .)٢("أشبه بالصواب: "والوجه المرسل قال عنه اإلمام الدارقطني
 فـي   :إلى ترجيح المرسل حيث قال    " المطالب العالية "وكذلك أشار الحافظ ابن حجر في       

  .)٣ ("هذا سند صحيح، لكن له علة: "الوجه المتصل
  : خرى المرسلة عن ُأم سلَيٍمالطرق األ

 ومجاهد، وعطاء بـن أبـي       ،وقد روي من عدة طرق مرسلة عن ُأم سلَيٍم  عن الحسن           
  : فمنها  وال تحديد الجنين،، وال العلو،رباح، بألفاظ متقاربة ليس فيها ذكر السبق

كتـاب  ) (١٠٩٣: (بـرقم ) ١/٢٨٣"( مـصنفه "أخرجه عبد الرزاق في     : طريق الحسن 
:  قالـت  -وهي أم أنس بن مالك    -عن الحسن أن ُأم سلَيٍم        )  باب احتالم المرأة     الطهارة،

  )).ِإذَا رَأِت الْمرَأةُ ما يراه الرجُل((: متى يجب على إحدانا الغسل؟ قال: يا رسول اهللا
، )١/٨٠" (مـصنفه " أخرجه ابن أبي شيبة فـي        :عطاء بن أبي رباح   ووطريق مجاهد،   

وسـعيد بـن     ،)٢١٥٨( بـرقم ) ٥/٥٤(، و )٢١٥٧( برقم) ٥/٥٣" (همسند"وإسحاق في   
السنن واألحكام عن المصطفى عليه أفـضل  "كما ذكره المقدسي في    "  سننه"منصور في   

                                         
في الطبراني المطبوع بدل أم سليم أم سلمة، والذي يظهر أنه تصحيف؛ ألن كل من رواه عن عبد العزيز بن ) ١(

  . أم سليم، وكذلك في جزء حديث شعبهرفيع ذكروا
  ).٣٨٨/ ١٥" (العلل"الدارقطني، ) ٢(
  ).١/١٩٤: (برقم) ٥٠٧ / ٢" (المطالب العالية"ابن حجر، ) ٣(



 

 )٣٩٥٥(

: ص" (حـديث شـعبة   " وأبو الحسين البزاز البغدادي في       ،)١٦٢/ ١" (الصالة والسالم 
ـ  ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن   ،، من طريق مجاهد   )٢٧ ن ُأم أي ربـاح،   وعطاء بـن أب

 ،»مـاء « بدَل »بلَلًا«:  وقال؛، فذكر مثله سالت رسوَل اِهللا -رضي اهللا عنها  -سلَيٍم    
فَـضحِتينَا ِعنْـد    : ِإذَا رَأتْ ذَِلك فَلْتَغْتَِسْل، فَلَِقيها ِنسوةٌ فَقُلْن لَها       : قَاَل((: وقَاَل ِفي آِخِرهِ  

  .!))ما كُنْتُ ِلَأنْتَِهي حتَّى َأعلَم َأنَا ِفي حلَاٍل َأم ِفي حراٍم: فَقَالَتْ!  رسوِل اِهللا 
مـسنده روايـة   " أخرجه أبـو حنيفـة فـي    ،وقد رواه إبراهيم عمن سمع من ُأم سلَيمٍ   

عن حمـاد عـن   ) ١٤: ص" (اآلثار"، ومن طريقه أبي يوسف في     )٣٣(برقم" الحصكَفي
: ، أنها سـألت النبـي       -رضي اهللا عنها  -م سلَيٍم     أخبرني من سمع أُ   :  قال ،إبراهيم

" عن المرأة ترى ما يرى الرجل؟ فَقَاَل النَِّبي :))تَغْتَِسُل((.  
  .-رضي اهللا عنه-مالك عن أنس بن : الحديث الثاني

  سألت النبي    -رضي اهللا عنها  -  أن ُأم سلَيٍم     -رضي اهللا عنه  -عن أنس بن مالك     
يا ُأم سـلَيٍم ، ِإذَا رَأتْ       ((:  لها عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ فقال النبي           

        ذَِلك تُ ِمنييتَحاسةَ، ولَمس َأةُ فَلْتَغْتَِسْل، قَالَتْ ُأمرالْم كُ: ذَِلكيـوَل اِهللا؟      وسا ري ذَِلك ون
نَعم ، ماء الرجِل غَِليظٌ َأبيض، وماء الْمرَأِة رِقيقٌ َأصفَر، وَأيهما سـبقَ َأو علَـا                : قَاَل

هالشَّب ِمنْه كَان((.  
  : تخريج الحديث

  : طرقة من ست-رضي اهللا عنه-الحديث عن أنس روي 
  :-رضي اهللا عنھ- عن أنس ،دة بن دعامةقتا: الطريق األول   

كتاب الحـيض، بـاب وجـوب       ) (٣١١: (برقم) ١/١٧٢" (صحيحه"أخرجه مسلم في    
: بـرقم ) ٤٢٦ /٥" (مـسنده "، وأبو يعلـى فـي       )الغسل على المرأة بخروج المني منها     

كتـاب عـشرة النـساء،      ) (٩٠٢٨: (برقم) ٢٢١ /٨" (الكبرى"، والنسائي في    )٣١١٦(
وابن حبان في    َأخْبرنَا محمد بن عبد اهللا بن بِزيٍع،      ) وصفة ماء المرأة    صفة ماء الرجل    

كتاب الطهارة ، ذكر البيان بأن الغسل يجـب         ) ( ١١٦٤: (برقم) ٤٣٩ / ٣" (صحيحه"
حـدثنا  :  قال ، أخبرنا الحسن بن سفيان    ،)من اإلنزال وإن لم يكن التقاء الختانين موجودا       

كتاب الطهـارة،   ) (٨١٣: (برقم) ١/١٦٩( "سننه الكبير "محمد بن المنهال، والبيهقي في      



– 

  )٣٩٥٦(

من طريق عباس بـن الوليـد       ) باب صفة ماء الرجل وماء المرأة اللذين يوجبان الغسل        
   .يِزيد بن زريعحدثنا : النَّرِسي، جميعهم قالوا

، )١٩/٢٥٣" (مـسنده "، وأحمـد فـي      )١/٨٠" (مـصنفه "وأخرجه ابن أبي شيبة فـي       
قال حدثنا أبـوبكر،    ) ٢٩٢٠: (برقم) ٢٩٩ /٥" (مسنده"،  وأبو يعلى في      )١٢٢٢٢(برقم

حدثنا أبو علي الزعفرانـي، وأبـو       ) ٨٢٩( برقم) ١/٢٤٣" (مستخرجه"وأبو عوانه في    
حدثنا أبو بحر محمد بن الحـسن،       ) ٧٩٤٢(برقم) ٣٥٠٦/ ٦" (معرفة الصحابة "نعيم في   

   . هارونيزيد بنحدثنا : ثنا علي بن الفضل، جميعهم قالوا
حدثنا أبو عبيد اهللا الـوراق  ) ٨٣٠( برقم) ٢٤٣/ ١" (مستخرجه"وأخرجه أبو عوانه في     

  .محمد بن بكرثنا : قال
وأبو يعلى   حدثنا عبد األعلى،  ) ١٣٢٥٥: (برقم) ٢٧٦٣ /٥" (مسنده"وأخرجه أحمد في    

) ٣٨٩ / ١٣( "مـسنده "، والبزار فـي    )٣١٦٤:(برقم) ٤٥١ /٥"  (مسنده"الموصلي في   
أبواب التيمم، باب ما    ) (٦٠١: (برقم) ٣٧٩ /١" (سننه"، وابن ماجه في     )٧٠٧٦: (رقمب

ابن َأِبـي   حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا      ) جاء في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل        
  .عِدي، وعبد الَْأعلَى

ج فـي  ، ومن طريقه أبو العباس السرا    )٥/٥٤" (مسنده"وأخرجه إسحاق بن راهويه، في      
) ٢٢١ /٨"  (الكبـرى "، وأخرجه النسائي فـي      )١٨٣: (، برقم )٢/٥٠(جزء من حديثه    

أخبرنا هنـاد   ) كتاب عشرة النساء، صفة ماء الرجل وصفة ماء المرأة        ) (٩٠٢٨: (برقم
  .عن عبدة بن سليمانبن السري كالهما 

  .حدثنا سعيد عن قَتَادةَ عن َأنٍَس، بألفاظ متقاربة: جميعهم قالوا
كتاب الطهارة، الفصل بـين     ) ( ٢٠٤: (برقم) ١٥٤ /١" (الكبرى"أخرجه النسائي في    و

كتاب الطهـارة،   ) (١٩٥/١: (برقم) ٦٣ /١" (المجتبى"، وفي   )ماء الرجل وماء المرأة     
) ١٤/٦٣" (صـحيحه "، وابن حبان في )باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 

ف حال الرجال والنساء الذي من أجله يكـون         كتاب التاريخ، ذكر وص   ) (٦١٨٥: (برقم
عـن  ) النـسائي، واألزدي (، أخبرنا عبد اهللا بن محمـد األزدي، كالهمـا           )الشبه بالولد 

حدثنا سعيد، عـن قتـادة، عـن    : أخبرنا عبدة بن سليمان، قال   : إسحاق بن إبراهيم، قال   



 

 )٣٩٥٧(

ماء الْمرَأِة رِقيـقٌ َأصـفَر،     ماء الرجِل غَِليظٌ َأبيض، و :))    قال رسول اهللا    : أنس، قال 
هالشَّب قَ كَانبا سمهفََأي((.  
كتاب الطهارة، إيجاب الغـسل    ) ( ٢٠٠: (برقم) ١/١٥٣" (الكبرى"وأخرجه النسائي في    

: أخبرنا عبدة، قال  : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال    ) على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء     
، عن المـرأة تـرى فـي    أن ُأم سلَيٍم، سألت النبي      :  أنس حدثنا سعيد، عن قتادة، عن    
  .))ِإذَا َأنْزلِْت الْماء فَلْتَغْتَِسْل((: منامها ما يرى الرجل، قال

  . بدون الزيادة في وصف مني الرجل والمرأة وسبب الشبه
 وابـن   ،من طريق عبد األعلى    )١٣٢٥٥: (برقم) ٥/٢٧٦٣(في رواية أحمد في المسند    و

  ".نَحن نَشُك: " - أي ابن أبي عروبة– في آخره قال سِعيد أبي عدي
  :  عن أنس، النظر في طريق قتادة

 : وهـم  ،ن ثالثة منهم من أثبت الرواة في سعيد       أ خاصة   ، إسناد الحديث أئمة أثبات    :أوالً
، وكذلك سـعيد مـن أثبـت    )٣(، وعبدة بن سليمان)٢(، ويزيد بن هارون)١(يزيد بن زريع  

  .)٥(، وقتادة من أثبت الناس في أنس)٤(قتادةالناس في 
 إال أن عنعنته فـي قتـادة       ، وهو مدلس وقد عنعن    ، في السند سعيد بن أبي عروبة      :ثانياً

، وكذلك قتادة مـدلس وقـد عـنعن؛ إال أنـه ورد             )٦(ألنه من أثبت الناس فيه       ؛مغتفرة
ن قتادة أن أنـس     ع: "  بلفظ ،التصريح بالتحديث كما في طريق يزيد بن زريع عند مسلم         

  ".بن مالك حدثهم
 ))فََأيهما علَا َأو سبقَ كَـان الـشَّبه  ((:  تبين بعد جمع الروايات أن الشك في قوله        :ثالثاً

قـال  حيـث   ، كما في طريق أحمد،سعيد بن أبي عروبةمن  وإنما هو ليس من النبي  
  ". نَحن نَشُك: قَاَل سِعيد : "آخر الحديثفي 

                                         
   ).١١/٣٢٦(تهذيب التهذيب )  ١(
   ).١١/٣٦٦(المصدر السابق )  ٢(
  ).٣٢/١٢٨(تهذيب الكمال في أسماء الرجال : ينظر)  ٣(
، تهـذيب   )٢٣/٥١٤(، تهذيب الكمال في أسماء الرجـال        )١١/٩(ل في أسماء الرجال     تهذيب الكما : ينظر)  ٤(

  ).٤/٦٣(التهذيب 
  ).٢٣/٥١٦(تهذيب الكمال في أسماء الرجال : ينظر) ٥(
  ).٢٣٦٥:  رقم٢٣٩: ص(تقريب التهذيب : ينظر) ٦(



– 

  )٣٩٥٨(

الذي يظهر بعد جمـع     ؟،   قول النبي    إذن فأي اللفظين   الشك من سعيد     فإذا كان  :رابعاً
 وابن حبان عن إسحاق     ،طريق النسائي ألن  :  أن كلمة سبق هي األقرب وذلك      ،الروايات

ماء الرجِل غَِليظٌ َأبيض ، ومـاء الْمـرَأِة         ((:  بلفظ ،الجزم بالسبق دون ذكر العلو    ورد ب 
 ِقيقٌ َأصرهالشَّب قَ كَانبا سمهفََأي ،حديث أم سـلمة ما ورد في  ذلك يقويقد  ومما، ))فَر 

، وكذلك في رواية أنس في قـصة اليهـود          " َأي النُّطْفَتَيِن سبقَتْ    "-رضي اهللا عنها  -
 .ريباًوستأتي جميع األحاديث ق" وِإذَا سبقَ ماُؤها كَان الشَّبه لَها: " أخرجها البخاري

 من األمور المشكلة في هذه الطريق أن شعبة كان ال يصححه ويشدد في ذلـك                :خامساً
حدثنا عبد الرحمن، نـا صـالح بـن         : ""الجرح والتعديل "وينكره، قال ابن أبي حاتم في       

 عن  ،في حديث قتادة  :كان شعبة يقول    : سمعت يحيى بن سعيد يقول    : أحمد، نا علي قال   
، لـيس بـصحيح     : ي المرأة ترى في منامها ما يـرى الرجـل         أنس حديث ُأم سلَيٍم  ف     

: حدثني ابن خالد قـال    ": "العلل" في   فقال: ، وكذلك نقل اإلمام أحمد عن شبعة      )١("وينكره
 أن ُأم سلَيٍم  سألت النبـي        : كان شعبة ينكر حديث قتادةَ عن أنس      : سمعت يحيى يقول  

: ء الخراساني، وكان ينكـر حـديث      عن المرأة ترى في منامها؛ كأنه يرى أنه عن عطا         
، يرى أنه لم يسمعه، وكان إنكاره لحديث        ))ما باُل َأقْواٍم يرفَعون َأبصارهم في الصالة      ((

  .)٢("ُأم سلَيٍم  أشد من هذا
والذي يظهر من كالم األئمة وذكرهم لكالم شعبة وتشديده في اإلنكار على طريق             : قلت

، وكثرة من أخرجه، وعدم الرد عليه أو التعليق عليـه، يجعـل         قتادة، مع شهرة الحديث   
، ولم يتبين لي سبب النقد في كالم اإلمام شعبة لحديث قتـادة، إال   رفي صحة الرواية نظ   

م يوليس من أم سل   بنت حكيم   هو من خولة     سؤال النبي   إذا كان يرى أن الصحيح في       
أخرجها أحمد في    ورواية خولة    ،كما هو في طريق عطاء الخرساني، كما أشار في نقده         

: بـرقم ) ١/٦٣" (المجتبـى "، والنـسائي فـي      )٢٧٩٥٤: (برقم) ١٢/٦٦٣٨" (مسنده"
 وفـي   ،)كتاب الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجـل           ) (١٩٨/٤(
كتاب الطهارة، إيجـاب الغـسل علـى المـرأة إذا           () ٢٠٢: (برقم) ١/١٥٤" (الكبرى"

كتاب الطهـارة،   ) (٧٨٩: (برقم) ١/٥٨٩" (مسنده" والدارمي في    ،)احتلمت ورأت الماء  
                                         

  ).١/١٥٧(الجرج والتعديل البن أبي حاتم ) ١(
)٣/٢٢٢) (٢. (  



 

 )٣٩٥٩(

" مـسند الـشاميين   " والطبرانـي فـي      ،)باب ِفي المرأة ترى ِفي منامها ما يرى الرجل        
مـن  ) ٢٢٣٦(: بـرقم ) ٧/٩٣" (أسد الغابة "، وابن األثير في     )٢٤٠٥(: برقم) ٣/٣٢٣(

 المسيب أن خولة بنت     سعمت عطاء الخراساني يحدث عن سعيد بن      : طريق شعبة، قال  
 عن المـرأة تحـتلم؟ فَقَـاَل       سألت النبي     وهي إحدى خاالت النبي      -حكيم السلمية 
  . ))ِلتَغْتَِسْل((: رسوُل اِهللا 

   . عن أنس،إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة: الطريق الثاني
، فقالـت   إلى رسول اهللا    -وهي جدة إسحاق  –جاءت ُأم سلَيٍم      : عن أنس بن مالك قال    

رسول اهللا المرأة ترى ما يرى الرجل في المنـام، فتـرى مـن            يا: - وعائشة عنده  -له
تربت يمينك،  ! يا ُأم سلَيٍم  فضحت النساء     : نفسها ما يرى الرجل من نفسه، قالت عائشة       

  .))ذَا رَأتْ ذَاِكبْل َأنِْت، فَتَِربتْ يِمينُِك، نَعم، فَلْتَغْتَِسْل يا ُأم سلَيٍم  ِإ((: فقال لعائشة
  :تخريج الحديث

كتاب الحـيض، بـاب وجـوب       ) ( ٣١٠: (برقم) ١/١٧١" (صحيحه"أخرجه مسلم في    
، )١٨٥٥(بـرقم   ) ٣/٥٧(، والسراج في جزئه     )الغسل على المرأة بخروج المني منها       

) ١٢/١٠" (العلـل "، والدارقطني في    )٨٣١(برقم  ) ١/٢٤٣(وأبو عوانه في مستخرجه     
  .مة بن عمارعكرمن طريق 

كتاب الطهارة، باب ِفي المرأة     ) (٧٩١: (برقم) ٥٩١ /١" (مسنده"وأخرجه الدارمي في    
موافقة الخُبر الخَبـر فـي      "، ومن طريقه ابن حجر في       )ترى ِفي منامها ما يرى الرجل     

، )٦٤١٨: (بـرقم ) ١٣/٧٤" (مـسنده "، والبزار في    )٢/٢٦" (تخريج أحاديث المختصر  
 ،حدثنا إسحاق بن أبي طلحة    :  كالهما قال  أبي عمرو األوزاعي  عن  عن محمد بن كثير،     

  . به،-رضي اهللا عنه- حدثني أنس :قال
وهل للنساء ماء؟   : فقالَتَ أم سلمة  : "وفي طريق محمد بن كثير عن األوزاعي زيادة لفظ        

  .))نَعم فَِمن َأين يشبههن الولَد؟ ِإنَّما هن شَقَاِئقُ الرجاِل((: قال
  ".وهذا الحديث قد رواه جماعة عن أنس وال نعلم أحداً جاء بلفظ إسحاق: "قال البزار

وقد خالف محمد بن كثير ثالثة من تالميذ األوزاعي فرووه عن إسحاق بن أبي طلحة               
  .بدون ذكر أنس



– 

  )٣٩٦٠(

: هـو -قال حدثنا أبو المغيـرة    ) ٢٧٧٦٢: (برقم) ١٢/٦٥٧٠" (مسنده"أخرجه أحمد في    
: بـرقم  )١٢/٩" (العلـل "، وذكر الدارقطني فـي      -جاج الخوالني   عبد القدوس ابن الح   

:  والوليد، ويحيى بن عبد اهللا، ثالثتهم قـالوا        ،من طريق أبي المغيرة   أنه روي   ) ٢٣٤٢(
حدثني إسحاق بن عبداهللا بن أبي طلحة األنصاري، عن جدتـه ُأم            : حدثنا األوزاعي قَالَ  

 فكانت تدخل عليها، فدخل النبي       ،نبي  كانت مجاورة أم سلمة زوج ال     :  سلَيٍم  قالت  
يا رسول اهللا، أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعهـا فـي المنـام               : فقالت ُأم سلَيمٍ  

 تربت يداك يا ُأم سلَيٍم، فضحت النـساء عنـد رسـول اهللا              : أتغتسل؟ فقالت أم سلمة   
 عما ُأشكل علينا، خيـر      نبي  إن اهللا ال يستحي من الحق، وإنا نسأل ال        : فقالت ُأم سلَيمٍ  

     اءيممن أن نكون منه على ع !   فَقَاَل النَِّبي    ةلَمس ـا        ((:  ِلُأمي ماِك ، نَعدتْ يْل َأنِْت تَِربب
       اءِت الْمدجُل ِإذَا وا الْغُسهلَيٍم ، علَييا رسول اهللا، وهل للمـرأة      :  فقالت أم سلمة   ،))ُأم س

  .))فََأنَّى يشِْبهها ولَدها ؟ هن شَقَاِئقُ الرجاِل((: ي ماء؟ فقال النب
وبهذا يتبين أن الطريق الصحيح عن األوزاعي بعدم ذكر أنس؛ ألن محمـد بـن كثيـر        

  : وهم،أوثقأكثر وكذلك من خالفهم ؛ و)١( كثيراًئصدوق يخط
  .)٢(أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخوالني الحمصي ثقة-
  .)٣(الوليد بن مسلم ثقة كثير التدليس والتسوية-
  .)٤(يحيى بن عبد اهللا الضحاك البابلتي ضعيف-

   .)٥("والمرسل أشبه بالصواب: "قال الدراقطني عقبه
     حدثنا شيبان  ) ١٢١( برقم) ١٢٤" (الصالة" كين في كتاب  وأخرجه أبو نعيم الفضل بن د

عـن حـسين   ) ١٢/٩" (العلـل "ي في  عن يحيى بن أبي كثير، وذكره الدارقطن    ،النحوي
من طريق األوزاعـي    ) ٢٧٧٦٢: (برقم) ٦٥٧٠ /١٢" (مسنده"المعلم، وهمام، أحمد في     

                                         
  ).٦٢٥١: رقم٥٠٤: ص(ذيب تقريب الته: ينظر) ١(
  ).٤١٤٥: رقم٣٦٠: ص ( المصدر السابق:نظري) ٢(
  ).٧٤٥٦: رقم٥٨٤: ص (لمصدر السابقا: نظري) ٣(
  ).٧٥٨٥: رقم٥٩٣: ص (المصدر السابق) ٤(
  ).١٢/٩(علل الدارقطني ) ٥(



 

 )٣٩٦١(

يا رسول اهللا، ما    : )١ (لميقالت أم س  : عن إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة، قال        : جميعهم
  .»إذا رأِت الماء فلتغتسل«: تقول في المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال

  .)أن ُأم سلَيٍم(إال أن في طريق يحيى بن أبي كثير، وحسين المعلم، عن إسحاق، 
  .)عن ُأم سلَيٍم(وفي طريق األوزاعي وهمام عن إسحاق 

وروى األوزاعـي عـن   : " كما قال ابن أبـي حـاتم      ؛وعلى كال الروايتين فهي مرسلة    
 فقالت لـه ُأم  ؛ل عليها النبي إسحاق عن جدته ُأم سلَيٍم  أنها دخلت على أم سلمة، فدخ       

عن ُأم سـلَيٍم  يرسـل،    : إسحاق بن عبد اهللا   : فقال أبي ! ؟"أرأيت إذا رأت المرأة     : "سلَيٍم
 وحديث األوزاعي المرسـل     ،وعكرمة بن عمار روى عن إسحاق عن أنس أن ُأم سلَيمٍ          

  .)٢("أشبه من الموصول
فهو الذي يدخل أنس بـين إسـحاق وُأم   وقد صرح اإلمام أبو حاتم بأن العلة من عكرمة   

 وعكرمة بن   ،   هو مرسل  : قال –يعني ُأم سلَيٍم    -سألت أبي هل سمع منها    : "   فقال  ؛سلَيٍم
  .)٣( " أنساًار يدخل بين إسحاق وُأم سلَيٍمعم

عـن  : وقال يحيى بن أبي كثير وحسين الْمعلِّـم : " فقال؛وكذلك رجح الدارقطني المرسل   
حٍم          ِإسلَيِد اللَِّه، أن ُأم سبِن عورواه عبد اهللا بن عبد اهللا بن أبي طلحة          ،فأرساله... اقَ ب 

  . )٤(" والمرسل أشبه بالصواب،أخو إسحاق، عن ُأم سلَيٍم
  :خالصة طريق إسحاق بن أبي طلحة

 ألن أربعة من الـرواة رووه       ؛والذي يظهر أن الوجه المرسل هو أشبه بالصواب       : قلت
والحسين بن ذكـوان المعلـم       ،)٥(يحيى بن أبي كثير الطائي ثقة ثبت      :  وهم ؛ إسحاق عن
، وعبد الـرحمن    )٧(هو ثبت في كل المشايخ    : ، وهمام بن يحيى العوذي، قال أحمد      )٦(ثقة

                                         
عن إسحاق : لمعلموقال يحيى بن أبي كثير وحسين ا: "؛  فقال)١٢/٩(لعل الصواب أم سليم كما هو في العلل ) ١(

  .؛ وألن السائلة في القصة معروفة عن أم سليم، فلعلها تصحفت، واهللا أعلم "فأرساله... بن عبد اهللا، أن أم سليم 
  ).١/٦٣٩(علل الحديث البن أبي حاتم ) ٢(
  ).١٣: ص(المراسيل البن أبي حاتم ) ٣(
  ).٩/ ١٢(العلل، للدارقطني ) ٤(
  ).٧٦٨٢/ ١٠٦٥: (، تقريب التهذيب)٤/٣٨٣: (تهذيب التهذيب: ينظر) ٥(
  ).١٣٢٩/ ٢٤٧: ( ، تقريب التهذيب)١/٣٩٤: (تهذيب التهذيب: ينظر) ٦(
  ).٤٣١ /٤: (، الكاشف، للذهبي)٤/٢٨٤: (تهذيب التهذيب: ينظر) ٧(



– 

  )٣٩٦٢(

: ، وأما المرفوع فرواه عـن إسـحاق راٍو واحـد هـو            )١(بن عمرو األوزعي ثقة جليل    
 عكرمة بن عمار مضطرب الحديث، عن غير        :قال أحمد وقد  عكرمة بن عمار العجلي،     

، وحديثه عن يحيى بن أبي كثيـر  إياس بن سلمة وكان حديثه عن إياس بن سلمة صالحاً       
صدوق يغلط، وفي روايته عـن يحيـى بـن أبـي كثيـر              :  قال ابن حجر   ؛مضطرب

، وبالنظر في ترجمة رجال الوجهين يتبـين أن الوجـه           )٢(اضطراب، ولم يكن له كتاب    
  . ، وأهللا أعلمه كما قال أبو حاتم، والدارقطنيالمرسل أشب

أن عكرمة هو الذي يزيد أنس بين أسـحاق  : وضح سبب العلة؛ وهيخاصة أن أبا حاتم  
 . وُأم سلَيٍم

  :عن أنس، أبو مالك سعيد بن طارق األشجعي: الطريق الثالث
 في منامها ما يـرى       عن المرأة ترى   سَألَِت امرَأةٌ رسوَل اِهللا     : عن أنس بن مالك قال    
  )).ِإذَا كَان ِمنْها ما يكُون ِمن الرجِل فَلْتَغْتَِسْل((: الرجل في منامه، فقال

كتاب الحيض، بـاب وجـوب      ) ( ٣١٢: (برقم) ١/١٧٢" (صحيحه" أخرجه مسلم في    
، )٧٤٨٤: (برقم) ١٤/٤٩" (مسنده"، والبزار في    )الغسل على المرأة بخروج المني منها     

" المخلـصيات " وابن المخلص في  ). ٨٣٣(برقم  ) ٢٤٤/ ١"(مستخرجه"وانة في   وأبو ع 
كتـاب  ) (٨١١: (بـرقم ) ١/١٦٨"(سننه الكبير "، والبيهقي في    )١٦٥٩: (برقم) ٢/٣٢٩(

 من طريق صـالح بـن       ،جميعهم) الطهارة، باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل        
  . به،عمر، عن أبي مالك األشجعي

 نعلم روى أبو مالك، عن أنس إال هـذا الحـديث، وال رواه عنـه إال                 وال: "قال البزار 
  .)٣("صالح بن عمر، وهو واسطي

   :، أبو سعد الْبقَّاُل ، عن أنس الْمرزباِنبن سعيد : الطريق الرابع
 عن المرأة ترى في منامها ما يـرى         سَألَِت امرَأةٌ رسوَل اِهللا     : عن أنس بن مالك قال    

يـا فالنـة فـضحت      : ، فقالت عائشة  ))ِإذَا رَأتْ ذَِلك فَلْتَغْتَِسلْ   ((: امه، فقال الرجل في من  
  )).دِعيها فَِإن ِنساء الَْأنْصاِر يسَألْن عِن الِْفقِْه((: النساء، فقال رسول اهللا 

                                         
  ).٥٩٣/٣٩٩٢: (تقريب التهذيب) ٢/٥٣٧: (تهذيب التهذيب: ينظر) ١(
  ).٤٧٠٦/ ٦٨٧: ( التهذيب، تقريب)١٣٢ /٣: (تهذيب التهذيب: ينظر) ٢(
  ).٧٤٨٤: رقم ١٤/٤٩(مسند البزار )  ٣(



 

 )٣٩٦٣(

مجالس من أمـالي  "، وابن منده في   )٧٥٣٦: (برقم) ١٤/٧٥( "مسنده"أخرجه البزار في    
، )٤/٤٣٣ ("الكامـل "، وابن عـدي فـي       )١٧٤(برقم) ١٨١:ص" (اهللا بن منده  أبي عبد   

  .  به، من طريق أبي سعد البقال،جميعهم) ١٧٧"(الفقيه والمتفقه"والخطيب البغدادي في 
 فإنه منكر الحديث، ومدلس، وقد عنعن، قال        ،البقالأبي سعد   وإسناده ضعيف جداً لحال     

ـ      : وقال أحمد : " مد وقال أح  ، منكر الحديث  :أحمد والبخاري   ىما رأيت ابن عيينـة أمل
  .)١("لضعفه عنده: لم ؟ قال : ، قيل له  واحداًعلينا عنه إال حديثاً

   .الحسن البصري، عن أنس: الطريق الخامس
 عن المـرأة تـرى فـي    سِئَل رسول اِهللا :  قال-رضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك     

َأنْزلَتْ كَما ينِْزُل الرجُل فَعلَيها الْغُسُل ، وِإن        ِإن :))  منامها ما يرى الرجل؟ قال النبي       
  .))لَم تُنِْزْل فَلَا شَيء علَيها

: وأبو الطـاهر الـذهلي فـي      ) ٨٣٥٥: (برقم) ٨/١٨٧" (األوسط"أخرجه الطبراني في    
كالهما من طريق عبد اهللا بن عيـسى، عـن    ،  )٢٠(برقم  ) ١٨:ص" (جزء أبي الطاهر  "

  . به، عن الحسن، عبيديونس بن
م يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إال عبد اهللا بن عيسى، تفرد بـه                ل: "قال الطبراني 
  ".عقبة بن مكْرٍم

يروي عن يونس بـن عبيـد   : " لحال عبد اهللا بن عيسى، قال ابن عدي       ؛وإسناده ضعيف 
  . )٢("ضعفوه: "، قال الذهبي"وداود بن أبي هند ال يوافقه عليه الثقات

   .عمن سمع أنس بن مالك: الطريق السادس
، يـا رسـول اهللا      : قالت ُأم سلَيٍم    : حدثني من سمع أنس بن مالك يقول      : قال الثوري 

إن اهللا ال   :  فقالـت  ،فضحت النساء : المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام؟ فقالت عائشة        
مـن أيـن يكـون    تربت يـداك ف ((: يستحيي من الحق، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم  

  .))األشباه

                                         
، تقريب التهـذيب    )٢/٤١(، تهذيب التهذيب    )١١/٥٢(، تهذيب الكمال    )٤/٤٣٢(الكامل في الضعفاء    : ينظر) ١(
  ).٢٣٨٩: رقم٢٤١:ص(
  ).٣/١٧١(، الكاشف )٥/٤١١(الكامل في الضعفاء ) ٢(



– 

  )٣٩٦٤(

حـدثني  : عن الثوري قال  ) ١٠٩٦(برقم  ) ٢٨٤/ ١" (مصنفه" أخرجه عبد الرزاق في     
  . به،من سمع أنس بن مالك

  . مبهم لوجود راٍو؛وإسناده ضعيف
  :خالصة النظر في ألفاظ الطرق عن أنس      

 ؛إن جميع الطرق عن أنس لم تذكر الزيادة المذكورة في طريق قتادة عـن أنـس                - ١
ماء الرجِل غَِليظٌ َأبيض، وماء الْمرَأِة رِقيقٌ َأصفَر، وَأيهما سبقَ َأو           ((: ةوهي لفظ 

   هالشَّب ِمنْه لَا كَانحديث ابن عباس، وحديث ابن     : ، إال أن له عدة شواهد منها        ))ع
 .مسعود، وحديث جابر، وكلها ستأتي في خالل البحث

 وهـي زيـادة     ؛ في طريـق إسـحاق     ))هن شَقَاِئقُ الرجالِ  ((: وردت زيادة لفظة   - ٢
 وكذلك تفرد بها إسحاق عن سائر الرواة الـذين          ،ضعيفة؛ ألنها من طريق مرسلة    

 . كما سيأتي،رووا قصة ُأم سلَيٍم سواء كان من طريق أنس أو غيره
، إنما هو مـن  .. ))لَاوَأيهما سبقَ َأو ع((: إن الشك الواقع في طريق قتادة في لفظ    - ٣

   .في قصة ُأم سلَيٍم األشبه من كلمة عال) سبق( وإن لفظة ،سعيد بن أبي عروبة
  .-رضي اهللا عنها-عن أم سلمة : الحديث الثالث
يـا  : ، فقالت جاءت ُأم سلَيٍم  إلى رسوِل اِهللا        :  قالت -رضي اهللا عنها  -عن أم سلمة    

من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمـت؟ قـال            رسول اهللا إن اهللا ال يستَحِيي       
يـا رسـول اهللا،     :  ، فغطت أم سلمة، تعني وجهها، وقالت      ))ِإذَا رَأِت الْماء :))  النبي  

   .))نَعم ، تَِربتْ يِمينُِك ، فَِبم يشِْبهها ولَدها((: وتَحتَِلم الْمرَأةُ؟ قَاَل
  :ن طريقينروي هذا الحديث عن أم سلمة م

  .  به،عن هشام، عن أبيه، عن زينب ابنة أم سلمة: الطريق األول
كتاب العلم ، باب الحيـاء فـي        ) (١٣٠: (برقم) ١/٣٨" (صحيحه"أخرجه البخاري في    

) ٤/١٣٢(،  )كتاب الغسل، بـاب إذا احتلمـت المـرأة          ) (٢٨٢: (برقم) ١/٦٤(،  )العلم
ل اهللا تعالى وإذ قال ربك للمالئكة إنـي         كتاب أحاديث األنبياء، باب قو    ) (٣٣٢٨: (برقم

كتـاب األدب، بـاب التبـسم       ) (٦٠٩١: (بـرقم ) ٨/٢٤(،  )جاعل في األرض خليفـة    
كتاب األدب، باب ما ال يستحيا من الحق للتفقـه          ) (٦١٢١: (برقم) ٨/٢٩(،  )والضحك
كتاب الحيض، باب وجـوب     ) (٣١٣: (برقم) ١/١٧٢" (صحيحه" ومسلم في    ،)في الدين 



 

 )٣٩٦٥(

كتاب الحيض، بـاب  ) (٣١٣: (برقم) ١/١٧٢(، )ى المرأة بخروج المني منها الغسل عل 
: بـرقم ) ١/٧٠" (الموطـأ " ومالك فـي     ،)وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها      

كتاب وقوت الصالة، غسل المرأة إذا رأت في المنـام مثـل مـا يـرى                ) (١٦١/٤٤(
مـسند  "عيل القاضي فـي      وإسما ،)١٨:ص" (مسنده" ومن طريقه الشافعي في      ،)الرجل

 والبيهقي في السنن    ،)٥٨٠:ص" (مسند الموطأ " والجوهري في    ،)٢٦:ص" (حديث مالك 
" معرفـة الـسنن واآلثـار     " وفـي    ،)٦١/ ١" (الـصغىرى " وفي   ،)١/٢٥٩" (الكبرى

) ١/٣٩" (المنتقـى "،  وابن الجارود فـي       )٢/٨" (شرح السنة " والبغوي في    ،)١/٤٦٩(
: بـرقم ) ١/٣٣٧" (صـحيحه " وابن خزيمة في     ،)التطهر لها في الجنابة و  ) ( ٩٦: (برقم

كتاب الوضوء، باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في االحـتالم إذا أنزلـت              ) (٢٣٥(
حـديث  ) ١/٣٣١(مستخرج الطوسي على جامع الترمذي      = مختصر األحكام   و ،)الماء

، وابـن حبـان فـي       )١/٢٤٤(مستخرج أبـي عوانـة      و،  )٣/٥٩(و  ) ٣/٥٧(السراج  
كتاب الطهارة ، ذكر البيان بـأن قـول ُأم سـلَيٍم             ) (١١٦٥: (برقم) ٣/٤٤٠" (صحيحه"

) ١١٦٧: (بـرقم ) ٣/٤٤٢) (المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أرادت به االحـتالم          
كتاب الطهارة ، ذكر البيان بأن االغتسال إنما يجب على المحتلمة عنـد اإلنـزال دون           (

) ١٩٧/٣: (بـرقم ) ١/٦٣" (المجتبـى " والنسائي في    ،)لبللاالحتالم الذي ال يوجد معه ا     
 والنـسائي فـي   ،)كتاب الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يـرى الرجـل         (
كتاب الطهارة، إيجـاب الغـسل علـى المـرأة إذا       ) ( ١٩٩: (برقم) ١/١٥٣" (الكبرى"

ـ    ) (٥٨٥٦: (برقم) ٥/٣٨٢(،  )احتلمت ورأت الماء    ،)ديث لـيفهم  كتاب العلم، إعادة الح
أبواب الطهارة عن رسول اهللا صـلى       ) (١٢٢: (برقم) ١/١٦٤" (جامعه"والترمذي في   

 وابن ماجـه  ،)اهللا عليه وسلم، باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل 
أبواب التيمم، باب ما جاء في المـرأة تـرى فـي            ) (٦٠٠: (برقم) ١/٣٧٨" (سننه"في  

كتـاب  ) ( ٨٠٧: (بـرقم ) ١/١٦٧" (سننه الكبير " والبيهقي في    ،)منامها ما يرى الرجل   
كتـاب  ) (٨٠٨: (برقم) ١/١٦٨(،  )الطهارة، باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل        
) ١٢/٦٣٩٦" (مسنده" وأحمد في    ،)الطهارة، باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل        

/ ٤(حاق بـن راهويـه      مسند إس و ،)٢٧٢٢٢: (برقم) ١٢/٦٤١٩(، و )٢٧١٤٦: (برقم
 :  بـرقم  )٥/٥٥"(مـسنده "، وإسحاق بن راهويه في      )١٨٢٠(ورقم  ) ١٨١٩( :رقم ب )٥٨



– 

  )٣٩٦٦(

أحاديث أم سـلمة زوجـة      ) ( ٣٠٠: (برقم) ١/٣٠٩" (مسنده" والحميدي في    ،)٢١٦٠(
 ،)٧٠٠٤: (بـرقم ) ١٢/٤٣٧" (مـسنده " وأبو يعلى فـي      ،)النبي صلى اهللا عليه وسلم ،     

كتـاب الطهـارة، بـاب      ) (١٠٩٤: (برقم) ١/٢٨٣" (نفهمص"وأخرجه عبد الرزاق في     
كتـاب  ) (٨٨٣: (بـرقم ) ١/٥٠١" (مصنفه"، وأخرجه ابن أبي شيبة في       )احتالم المرأة 

شـرح  " وأخرجه الطحـاوي فـي   ،)الطهارة، ِفي المرأة ترى ِفي منامها ما يرى الرجل   
هللا صلى  باب بيان مشكل ما روي عن رسول ا       ) ( ٢٦٦١: (برقم) ٧/٨٨" (مشكل اآلثار 

اهللا عليه وسلم في ماء الرجل وماء المرأة وفي عمل كل واحد منهما فـي الولـد الـذي     
، )٧٩٥: (بـرقم ) ٢٣/٣٤٢(،  )٧٩٤: (بـرقم ) ٢٣/٣٤١(، والطبراني     )يخلق منهما ،  

" الـصغير " والطبرانـي فـي      ،)٩٠٩: (بـرقم ) ٢٣/٣٨٢(،  )٩٠٨: (برقم) ٢٣/٣٨٢(
المنتقـى مـن    و ،)١٩٢:ص(ميمي الـدقاق    فوائد ابن أخي    و ،)٢٢٥: (برقم) ١/١٤٧(

  ).٢٩٤: ص) (ن( مخطوط -مسموعات مرو للضياء المقدسي 
 بألفـاظ  ، جميعهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه، عن زينـب ابنـة ام سـلمة               

 ،جاءت ُأم سلَيٍم امرأة أبي طلحـة إلـى رسـول اهللا             ": متقاربة وبعضهم يرويه بلفظ   
 ال يستحي من الحق، هل على المرأة من غـسل إذا هـي              يا رسول اهللا، إن اهللا    : فقالت

  .))نَعم، ِإذَا رَأِت الْماء :))احتلمت؟ فقال رسول اهللا 
وقد وقع في بعض أسانيد الحديث خالف بين الرواة في ذكر أم سلمة فبعـضهم أثبتـه                 
وبعضهم لم يذكره، وكذلك جاء في رواية بحذف زينب، وبعضهم أبهم أسـم أم سـلمة                

 : قـال  "العلـل "، قال الدارقطني بعد أن ذكر ذلك الخالف في          "عن زوج النبي    : "لفقا
  .)١(عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة:  من قال:والصحيح قول
   .عن عبد اهللا بن رافع عن أم سلمة: الطريق الثاني

في يا رسول اهللا، هل على المرأة ترى        : عن أم سلمة أن ُأم سلَيٍم  امرأة أبي طلحة قالت          
، فقالـت أم    ))نَعم ، ِإذَا رَأتْ بلَلًـا     ((: المنام زوجها يقع عليها غسل؟ فقال رسول اهللا         

تَِرب جِبينُِك، فََأنَّى يكُون شَبه الْخُُؤولَِة      ((: يا رسول اهللا، وتفعل ذلك المرأة؟ فقال      : سلمة
قَتْ ِإلَى الربِن سالنُّطْفَتَي ؟ َأيذَِلك ِهِإلَّا ِمنلَى الشَّبتْ عِحِم غَلَب((.  

                                         
  ).٢٤١/ ١٥ (-األحاديث النبويةالعلل الواردة في = علل الدارقطني ) ١(



 

 )٣٩٦٧(

أخبرنا شبابة المدائني، وأحمـد فـي       ) ٤/١١٦" (مسنده"أخرجه إسحاق بن راهويه في      
، ) ٢٧٢٥٦: (بـرقم ) ١٢/٦٤٢٦(األعـور يزيد بـن هـارون، وحجـاج        عن  " مسنده"
مـن  ) ٧/٨٨" (شرح مـشكل اآلثـار    "، والطحاوي في    )٢٧٢٧٣: (برقم) ١٢/٦٤٣١(و

، من طريـق محمـد بـن فُلَـيحٍ        ) ٩٩٨: (برقم) ٢٣/٤١٤(، و طريق عبد اهللا بن وهب    
ِريقْبعن عبد اهللا بن رافع مولى أم سلمة خمستهم، عن ابن أبي ذئب، عن الْم ،.  

حدثنا الحـسن   ) ٩٩٨: (برقم) ٢٣/٤١٤(و) ٦٥٩: (برقم) ٢٣/٢٩٧(وأخرجه الطبراني   
ئب، عن الْمقْبِري، عن عبـد اهللا  بن سهل الْمجوز البصري، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن أبي ذ  

ِإذَا نَـزَل  ((: يا رسول اهللا المرأة تحتلم؟ قال: قالت ُأم سلَيٍم: بن رافع، عن أم سلمة، قالت 
  . ))الْماء الَْأصفَر ، فَلْتَغْتَِسْل

الثقـات  فـي   ، ذكره ابن حبان     يورواية الطبراني فيها الحسن بن سهل الْمجوز البصر       
  .)٢( ألن أبا عاصم ثقة ثبت؛، ولعل اختالف اللفظ منه)١( ئبما يخط ر:وقال

قـصة ُأم   روت  عن األحاديث التي    وزيادات   اختالفوإسناده صحيح، إال إن في ألفاظه       
  .سلَيٍم

  .- عن عائشة: الحديث الرابع
أم بني أبي   -أنها أخبرته أن ُأم سلَيٍم        -زوج النبي   - -رضي اهللا عنها  - عن عائشة   

يـا رسـول اهللا إن اهللا ال   :  فقالـت دخلت على رسول اهللا    -رضي اهللا عنه  -طلحة  
، ))نَعم((: يستحيي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال            

تَِربتْ ((:  فقال ؛ُأفٍّ لك، أتى المرأة ذلك، فالتفت إليها رسول اهللا          : فقلت: فقالت عائشة 
  )).ينُِك، فَِمن َأين يكُون الشَّبه ؟يِم

  : تخريج الحديث
  : روي الحديث من طريقين عن عائشة

  .-رضي اهللا عنها- عن عروة، عن عائشة: الطريق األول   
كتاب الطهارة، باب ِفـي المـرأة   ) (٧٩٠: (برقم) ١/٥٩٠" (مسنده"أخرجه الدارمي في    

كتـاب  ) (٣١٣: (برقم) ١/١٧٢" (صحيحه"ي  ، ومسلم ف  )ترى ِفي منامها ما يرى الرجل     
                                         

  ).١٢٨٦٥:  رقم٨/١٨١(الثقات البن حبان : ينظر)  ١(
  ).٢٩٧٧: رقم٢٨٠: ص(تقريب التهذيب : ينظر)  ٢(



– 

  )٣٩٦٨(

" سـننه " وأبـو داود فـي   ،)الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها     
 والنسائي في   ،) باب المرأة ترى ما يرى الرجل      ،كتاب الطهارة ) (٢٣٧: (برقم) ١/٩٦(
هـا  كتاب الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منام       ) (١٩٦/٢: (برقم) ١/٦٣" (المجتبى"

كتـاب الطهـارة،    ) (٢٠١: (بـرقم ) ١/١٥٣" (الكبرى" والنسائي في    ،)ما يرى الرجل  
، )١/٢٤٥(مستخرج أبي عوانـة     و،  )إيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء       

ــي  ــزار ف ــسنده"والب ــرقم) ١٨/١٦٦" (م ــرقم) ١٨/١٦٦(، و )١٤٣/١١٩: (ب : ب
 "مـسند الـشاميين   "راني في   والطب ،)٣/٤٤١ ("صحيحه" في   ابن حبان و،  )١٤٤/١٢٠(
 والبيهقي فـي   ،)١/٣٦٥ ("المسند المستخرج على صحيح مسلم    "وأبو نعيم في     ،)٣/٣٢(
كتاب الطهارة، باب المرأة ترى في منامها مـا          (،)٨٠٩: (برقم) ١/١٦٨" (سننه الكبير "

كتاب الطهارة، باب المرأة ترى في منامهـا         (،)٨٠٩: (برقم) ١/١٦٨(، و )يرى الرجل 
، وفي  )١١(برقم  " الحادي عشر من الخلعيات   "في  أبو الحسن الِخلَعي    و ،) الرجل ما يرى 

  . عن الزهري،جميعهم من طرق، )١()٣٩٩(برقم " الفوائد الحسان الصحاح والغرائب
كتاب الحيض، بـاب وجـوب   ) ( ٣١٤: (برقم) ١/١٧٢" (صحيحه"وأخرجه  مسلم في     

ـ    )الغسل على المرأة بخروج المني منها        : بـرقم ) ١١/٥٩٤٩" (مـسنده "ي  ، وأحمـد ف
" مـسنده "، والبـزار فـي      )٤٣٩٥: (برقم) ٧/٣٦٠" (مسنده"، وأبو يعلى في     )٢٥٢٤٩(
، والطحـاوي فـي     )١/٢٤٥ ("همستخرج"وأبو عوانة في    ،  )٩٦/٧٣: (برقم) ١٨/١٣٦(
باب بيان مشكل ما روي عن رسـول اهللا  ) (٢٦٦٠: (برقم) ٧/٨٧" (شرح مشكل اآلثار "
    اء المرأة وفي عمل كل واحد منهما في الولد الذي يخلق منهمـا             في ماء الرجل وم(، 

الـسنن  "البيهقي فـي   ، و )١/٣٦٥("المسند المستخرج على صحيح مسلم    "وأبو عوانة في    
كتاب الطهارة، باب المرأة ترى في منامها ما يـرى          ) (٨١٠: (برقم) ١/١٦٨" (الكبرى
المرأة ترى فـي منامهـا مـا    كتاب الطهارة ، باب  ) (٨١٢: (برقم) ١/١٦٨(،  ) الرجل

جمـيعهم   ؛)٤٢٣/ ٢٧ ("تهذيب الكمال في أسماء الرجـال     "والمزي في    ،)يرى الرجل   
 عن مصعب بـن شـيبة       ، عن أبيه زكريا بن أبي زيادة      ،من طرق عن ابن أبي زائدة     

ِبيجاِفٍع بن عبد اهللا الْحسعن  م ،ِبيجالْح.  

                                         
  .الكتاب مخطوط لم يطبع بعد، وهو تحت التحقيق)  ١(



 

 )٣٩٦٩(

 حدثنا مقدام، ثنـا أبـو       : قال ،)٨٩٦٦: (مبرق) ١٠ /٩(األوسط  "وأخرجه الطبراني في    
 :ثالثـتهم ، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل    :  ثنا ابن لهيعة، عن أبي األسود وهو       ،األسود

  . ، عن عروة، عن عائشة، بألفاظ متقاربة)الزهري، ومسافع، وابن نوفل(
؟ ِإذَا علَا ماُؤهـا مـاء       وهْل يكُون الشَّبه ِإلَّا ِمن ِقبِل ذَِلك        ((:  زيادة في طريق مسافع  و

هاممَأع ها َأشْبهاءِل مجالر اءلَا مِإذَا عو ،الَهَأخْو لَدالْو هِل َأشْبجالر.((  
روى مسافع الحجبي عـن     : " قال ابن عبد البر    ،إال أن مسافع الحجبي خالفهما في اللفظ      

 إذا عال مـاء     : قال إن رسول اهللا     فيه   :عروة عن عائشة إال أنه خالف في لفظه وقال        
المرأة ماء الرجل أشبه أخواله، وإذا عال ماء الرجل أشبهه ولده، وهذا اللفظ في حـديث           

 إال أن المعنى المـذكور فيمـا   ، في عال ماء الرجل وعال ماء المرأة     ثوبان عن النبي    
اد في ذكـر    اإلسن:  ثم قال  ... وحديث ثوبان  ،يوجب الشبه مخالف لما في هذه األحاديث      

  .)١( "سبق النطفة أثبت واهللا أعلم بما قال رسول اهللا 
بن شيبة   مصعب من   : وهو ؛ولعل هذا الخالف في اللفظ إنما هو ممن دون مسافع         : قلت

ِبيجلـيس بـالقوي   :  أحمد، وكذلك وصفه الدارقطني بأنه : قاله ؛ فله أحاديث مناكير   ،الْح
  .)٢( فيه ضعف:الحديث، وقال الذهبين لي: وال بالحافظ، ولذلك قال ابن حجر

: فإن في حديث عائشة الذي قد رويته في هـذا الفـصل           : فإن قال قائل   " :قال الطحاوي 
 ))وإذا عال ماء الرجل ماءها أشـبهه     ، إذا عال ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله         ((

  وأصحاب الحديث ليس حديث مصعب بن شيبة عنـدهم         ، هكذا في هذا الحديث    :قيل له 
أي النطفتين سبقت إلى الـرحم غلبـت إلـى          "ولكن الذي في حديث المقبري      ، بالقوي
  .)٣(" هو الصحيح عندهم"الشبه

   : عن عائشة،عن القاسم: الطريق الثانية
ِإذَا استَيقَظَ الرجُل ِمن اللَّيِل فَوجد بلَلًا ولَم يذْكُِر احِتلَاما          ((:  قال عن عائشة، أن النبي     

  )).لْيغْتَِسْل ، فَِإن رَأى َأنَّه احتَلَم ولَم يِجد بلَلًا فَلَا غُسَل علَيِهفَ

                                         
  )٣٣٦/ ٨(التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) ١(
  ).٦٧٣٦/ ٩٤٦: (، تقريب التهذيب)٤/٨٥: (يب التهذيب، تهذ)٢٩٤ / ٤(الكاشف : ينظر) ٢(
  ).٧/٩١(شرح مشكل اآلثار ) ٣(



– 

  )٣٩٧٠(

نَعـم؛ ِإنَّمـا    ((: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قـال َ        : فقالت ُأم سلَيٍم    : "وزاد بعضهم 
  )).النِّساء شَقَاِئقُ الرجاِل

  : تخريج الحديث
كتاب الطهارة، باب الرجل    ) ( ٩٧٤: (برقم) ١/٢٥٤" (مصنفه"أخرجه عبد الرزاق في     

: بـرقم ) ١/٥٩٢"  (مـسنده "، ومن طريقه الدارمي فـي      )جيصيب امرأته في غير الفر    
، وأخرجه ابن أبي شـيبة  )كتاب الطهارة، باب من يرى بلال ولم يذكر احتالما        ) ( ٧٩٢(

ِفي النـوم أنـه     كتاب الطهارة، ِفي الرجل يرى      ) (٨٦٨: (برقم) ١/٤٩٧" (مصنفه"في  
، )كتاب الطهارة، باب احتالم المـرأة     ) (١٠٩٢: (برقم) ١/٢٨٣(، و ) احتلم ولم ير بلال   
) ١/٤٠(،  )في الجنابة والتطهـر لهـا     ) (٩٧: (برقم) ١/٤٠" (المنتقى"وابن الجارود في    

: بـرقم ) ١٢/٦٣١٤"  (مـسنده " وأحمـد فـي      ،)في الجنابة والتطهر لها   ) ( ٩٨: (برقم
كتاب الطهـارة، بـاب فـي       ) (٢٣٦: (برقم) ١/٩٥" (سننه"اود في   ، وأبو د  )٢٦٨٣٦(

أبواب الطهارة عـن رسـول اهللا    ) ( ١١٣: (برقم) ١/١٥٤) (الرجل يجد البلة في منامه    
 ١/٣٨٦" (سـننه " وابن ماجه فـي  ،)، باب فيمن يستيقظ فيرى بلال وال يذكر احتالما (

ـ    ) ( ٦١٢: (برقم ، وابـن المخلـص فـي    )الأبواب التيمم، باب من احتلم ولـم يـر بل
) ٤٨١: (بـرقم ) ١/٢٤٢" (سننه"، والدارقطني في    )٤٣٥( برقم) ١/٢٩٣" (المخلصيات"
، والبيهقي  )كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي ِفي المالمسة والقبلة           (

) كتاب الطهارة، باب الرجل ينزل في منامه      ) (٨٠٦: (برقم) ١/١٦٧" (سننه الكبير "في  
، )كتاب الطهارة، باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجـل          ) (٨١٢: (برقم) ١/١٦٨(

عبد الرزاق الصنعاني، وحمـاد     : (جميعهم من طرق عن حماد بن خالد الخياط، كالهما        
  .عن عبيد اهللا بن عمرعن عبد اهللا بن عمر، ) بن خالد الخياط

 ،مر بـن قـيس  من طريق ع ) ٨٩٠٣: (برقم) ٨/٣٧٠" (األوسط"وأخرجه الطبراني في    
  .  عن ابن أبي ملَيكَةَ

- من طريق أبـي األسـود        )٨٩٦٦: (برقم) ١٠ /٩" (األوسط"وأخرجه الطبراني في    
ـ عن أبي األسود محمد بن عبد الرحمن الن      ثنا ابن لهيعة،     -النضر بن عبد الجبار     ؛لوف

ن عبيد اهللا بن عمر، وابن أبي مليكه، وأبو األسود محمد بـن عبـد الـرحم               : ( ثالثتهم



 

 )٣٩٧١(

، عن القاسم، عن عائشة، بألفاظ متقاربة، وبعضهم يذكر الزيـادة، وبعـضهم ال              )النوفل
  . يذكرها

وإنما روى هذا الحديث عبد اهللا بن عمر، عن عبيد اهللا بن عمر، حـديث        : "قال الترمذي 
عائشة، في الرجل يجد البلل وال يذكر احتالما، وعبد اهللا ضعفه يحيى بن سعيد من قبل                

  ".ديثحفظه في الح
  ". إال عمر بن قيس لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ملَيكَةَ: "قال الطبراني

لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن محمد إال عبيد اهللا بن عمـر، وأبـو          : "وقال الطبراني 
األسود، تفرد به عن عبيد اهللا بن عمر أخوه عبد اهللا بن عمر، وتفـرد بـه عـن أبـي              

  ".ابن لهيعة: األسود
كـان يزيـد فـي      :  قال أحمـد   . لحال عبد اهللا بن عمر العمري      ؛ وإسناده ضعيف  :قلت

  .)١("ضعيف": األسانيد، ويخالف، وكان رجالً صالحاً، وقال ابن حجر
، وقد تفرد به عن أخيه عبيد       )٢(متروك: ابن حجر عنه   قال   ؛وكذلك عمر بن قيس المكي    

  .اهللا كما قال الطبراني
العمل علـى تـضعيف     : الذهبيعنه   قال   ؛ بن لهيعة  وكذلك الطريق الثالث عن عبد اهللا     

 ومـرة  ،قد رواه على وجهين مرة عن القاسـم مما يدل على عدم ضبطه أنه  ، و )٣(حديثه
  . تفرد به كما قال الطبرانيخاصة أنه عن عروة، 

ثم إن هذا الحديث فيه مخالفة لسياق الروايات الصحيحة الثابتة فـي الـصحيحين عـن             
هذا الحديث في ثبوته نظر، واألقـرب       ": "تنقيح التحقيق "  الهادي في  عائشة، قال ابن عبد   

أنه ال يصح بهذا السياق، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه اإلمام أحمد، وأبو عيسى الترمذي                
وهو ظاهر كالم ابن المنذر أنه ال يصح، لوجود عبد اهللا العمري كما تقدم، ولعدم قـوة                 

ثم ذكر ألفـاظ الـصحيحين مـن حـديث     ..." عةالمتابعة التي جاءت من طريق ابن لهي    
  . )٤("فهذه األلفاظ تخالف حديث العمري، واهللا تعالى أعلم:"  وقال،عروة

                                         
  ).٣٥١٣/ ٥٢٨: (، تقريب التهذيب)٣٨٨ / ٢: (تهذيب التهذيب: ينظر) ١(
  ).٤٩٩٣/ ٧٢٦(، تقريب التهذيب )٣/٢٤٧(تهذيب التهذيب : ينظر) ٢(
  ).٢٩٣٤:  رقم١/٥٩٠(الكاشف )  ٣(
  ).٣٩/ المقدمة) (٤(



– 

  )٣٩٧٢(

وقد استنكر أحمد هـذا     ": فتح الباري " قال ابن رجب في      ؛وقد استنكر هذا الحديث أحمد    
ابـن  ، وقد وجه    )١("أذهب إليه : الحديث في رواية مهنا، وقال في رواية الفضل بن زياد         

يبدو أنه يذهب إليه من الناحية الفقهيـة،  " عبد الهادي ما ظاهره التعارض عند أحمد فقال 
  .)٢("وأما من الناحية الحديثية فقد استنكره كما في رواية مهنا

   :خالصة ألفاظ قصة ُأم سلَيٍم
جميع الروايات عن ُأم سلَيٍم فيها ضعف، وليس فيها جميعـاً أي ذكـر لتحديـد      - ١

 . حصول الشبهين، وال لصفة ماء الرجل وال لماء المرأة، وليس فيهاجنس الجن
عن ُأم سلَيٍم صاحبة القصة،     :  وهي ؛ طرق ة الحديث عن ُأم سلَيٍم من أربع      يرو - ٢

ية التـي اختارهـا البخـاري       اوعن أنس، وعن أم سلمة، وعن عائشة، والرو       
روايـات  وأخرجها في صحيحه رواية أم سلمة، ولم يخرج شيئاً مـن تلـك ال             

األخرى، وهذه الرواية ليس فيها ما يتعلق بالسبق، وال صـفة منـي الرجـل                
، جاءت ُأم سـلَيٍم  إلـى رسـول اهللا           :  قالت ؛عن أم سلمة   :لفظهاو والمرأة،

يا  رسول اهللا، إن اهللا ال يستحيي من الحق، فهل على المرأة  من غسل                : فقالت
؛ فغطت أم سلمة، تعني وجههـا،  ))الْماءِإذَا رَأِت ((: إذا احتلمت؟ فقال النبي  

نَعم ، تَِربـتْ يِمينُـِك، فَـِبم يـشِْبهها        ((: يا رسول، وتحتلم المرأة؟ قال    :وقالت
  )).ولَدها

 وهذه األلفاظ في رواية أم سلمة وافقتها رواية مسلم في صحيحة من طريـق               
 عن المـرأة    اهللا  سألت امرأة رسول    : قال: " أبي مالك األشجعي عن أنس بلفظ     

ِإذَا كَان ِمنْها مـا يكُـون ِمـن     ((: ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال        
 )).الرجِل فَلْتَغْتَِسْل

ماء الرجِل غَِليظٌ َأبيض، وماء الْمرَأِة رِقيقٌ َأصـفَر ، وَأيهمـا       ((: زيادة لفظة    - ٤
 جميع الطرق لم يرد فيها هذه الزيادة إال أن له           ،))ه الشَّبه سبقَ َأو علَا كَان ِمنْ    

 حديث ابن عباس، وحديث ابن مـسعود، وحـديث جـابر،            :عدة شواهد منها    
 .وكلها ستأتي في خالل البحث

                                         
)١/٣٤٢) (١.(  
  ).٣٧/المقدمة(تنقيح التحقيق ) ٢(



 

 )٣٩٧٣(

ِإذَا علَا ماُؤها ماء الرجِل َأشْبه الْولَد َأخْوالَـه،  ((: زيادة لفظة في حديث عائشة  - ٣
 ِإذَا عو     هاممَأع ها َأشْبهاءِل مجالر اءذكر إال في طريق مصعب بن       لم تُ  ،))لَا م

 . ليس بالقوي: وهو؛شيبة
بألفـاظ   أكثر الروايات في قصة ُأم سلَيٍم ذكرت أن ماء المرأة له أثر في الشبه              - ٤

وهـْل يكُـون    (( ،))تَِربتْ يِمينُِك ، فَِمن َأين يكُون الـشَّبه ؟        ((:  وهي ؛متقاربة
، إذا عال ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله         ((،  ..))الشَّبه ِإلَّا ِمن ِقبِل ذَِلك ؟     

 . ))وإذا عال ماء الرجل ماءها أشبهه
 وهـي زيـادة   ،في طريق إسـحاق )) هن شَقَاِئقُ الرجاِل((: وردت زيادة لفظة  - ٥

إسحاق عـن سـائر الـرواة     وكذلك تفرد بها   ، ألنها من طريق مرسلة    ؛ضعيفة
 . أو غيره كما سيأتي،الذين رووا قصة ُأم سلَيٍم  سواء كان من طريق أنس

، إنما هـو    ))..وَأيهما سبقَ َأو علَا   ((: إن الشك الواقع في طريق قتادة في لفظ        - ٦
 األشبه من كلمـة     في قصة ُأم سلَيمٍ   ) سبق( وإن لفظة    ،من سعيد بن أبي عروبة    

  .عال
  .- ديث الخامس أنس بن مالكالح

 المدينـة   بلغ عبد اهللا بن سالم مقدم رسـول اهللا          : ، قال -رضي اهللا عنه  -عن أنس   
ما أول أشراط الـساعة؟ ومـا   : إني سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نبي قال     : فأتاه، فقال 

 شـيء ينـزع     أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي             
فقال عبـد اهللا ذاك  : قال)) خَبرِني ِبِهن آِنفًا ِجبِريـلُ ((:  إلى أخواله؟ فقال رسول اهللا  

، وَأما الشَّبه ِفي الْولَِد فَِإن الرجـَل        (( ...: عدو اليهود من المالئكة، فقال رسول اِهللا        
     كَان اُؤها مقَهبَأةَ فَسرالْم ا        ِإذَا غَِشيلَه هالشَّب ا كَاناُؤهقَ مبِإذَا سو لَه هقَـاَل   ،  )) الشَّب 

  ..".َأشْهد َأنَّك رسوُل اِهللا
  : تخريج الحديث
" المنتخب مـن مـسنده    "، وعبد بن حميد في      )١٣١٧٠: (برقم)٥/٢٧٤١(أخرجه أحمد   

ـ ) (٣٩٣٨: (بـرقم ) ٥/٦٩" (صحيحه"، والبخاري في    )١٣٨٩: (برقم) ١/٤٠٨( اب كت
كتاب تفـسير   ) (٤٤٨٠: (برقم) ٦/١٩(و،  )مناقب األنصار، باب حدثني حامد بن عمر      

) ٨١٩٧: (بـرقم ) ٧/٣٥١" (الكبرى"، والنسائي في    )القرآن، باب من كان عدوا لجبريل     



– 

  )٣٩٧٤(

كتـاب  ) (٩٠٢٦: (برقم) ٨/٢١٩(، و )كتاب المناقب، عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه        (
) ١٠٩٢٥: (بـرقم ) ١٠/١١) (يف يـذكر الرجـل    عشرة النساء، كيف تؤنث المرأة وك     

المجالـسة  "، وأبو بكر الدينوري في      ) من كان عدوا لجبريل    :كتاب التفسير، قوله تعالى   (
" مـسنده "، والبـزار فـي      )١/٢٢٩" (التوحيـد "، وابن منده في     )٣/٩٧" (وجواهر العلم 

) ٧١٦١: (بـرقم ) ١٦/١١٧" (صـحيحه "، وابن حبان فـي     )٦٥٦٦: (برقم) ١٣/١٥٤(
 عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهللا عليهم           كتاب إخباره   (

: بـرقم ) ٦/٤٥٨(، وأبو يعلى في مسنده )أجمعين، ذكر عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه      
مسائل عبد  "حديث الجويباري في    "في  لبيهقي  وا،  )١/١٠٠" (فوائده"، وتمام في    )٣٨٥٦(

وابن عـساكر فـي     ،  )١٣/٣٧٢" (شرح السنة "بغوي في    وال ،)٢٣٢:ص ("اهللا بن سالم  
منتهـى رغبـات   "أبو موسى المـديني فـي    و،  )٣٥/٥٨(، و )١٦/٤٣٩" (تاريخ دمشق "

التدوين في  "في   أبو القاسم الرافعي  و،  )١٣٥:ص" (السامعين في عوالي أحاديث التابعين    
 .به  عن حميد، عن أنس، من طرق،جميعهم) ٢/٤٢٠" (أخبار قزوين

، )١٤٠٧٦: (بـرقم  )٦/٢٩٣٩(، و )١٢٢٣٩: (برقم) ٥/٢٥٤٢(مد  وأخرجه أح 
) ٤/١٣٢" (صـحيحه "  والبخاري في     ،)٣٤١٤: (برقم) ٦/١٣٨" (مسنده"وأبو يعلى في    

كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعالى وإذ قال ربك للمالئكة إنـي             ) (٣٣٢٩: (برقم
، وابـن  )٢٣٢:ص (" الصلتأماليه رواية ابن"، والمحاملي في )جاعل في األرض خليفة  

) ٧: (بـرقم ) ٢٥/٢٠٥" (الكبيـر "، والطبراني فـي     )٧٤٢٣: (برقم) ١٦/٤٤٢(حبان  
كتاب إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسـمائهم             (

رضوان اهللا عليهم أجمعين، ذكر اإلخبار عن أول ما يأكل أهل الجنة في الجنـة عنـد                 
 عـن  ،مـن طـرق  ، )٣٥٦:ص" (دالئل النبوة"، وأبو نعيم األصبهاني في )دخولهم إياها 

  .ثابت
) ٦/١٣٨" (مسنده"وأبو يعلى في    ،  )١٤٠٧٦: (برقم) ٦/٢٩٣٩(أحمد  وأخرجه  

: بـرقم ) ١٦/٤٤٢(وابـن حبـان      ،...قال حدثنا إبراهيم بن الحجـاج     ) ٣٤١٤: (برقم
ذكر أسـمائهم، ذكـر     عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم ب      كتاب إخباره   ) (٧٤٢٣(

والطبرانـي فـي   ، )اإلخبار عن أول ما يأكل أهل الجنة في الجنة عند دخـولهم إياهـا             



 

 )٣٩٧٥(

 من  )٣٥٦: ص" (دالئل النبوة "وأبو نعيم األصبهاني في     ) ٧: (برقم) ٢٥/٢٠٥" (الكبير"
  .طرق عن حميد، وثابت

، وأخرجـه البخـاري فـي       )١٣٤٠٧: (بـرقم ) ٥/٢٧٩١" (مسنده"وأحمد في   
 كتاب مناقب األنـصار، بـاب هجـرة النبـي         ) ( ٣٩١١: (برقم) ٥/٦٢(" صحيحه"

حميـد،  : (  وهـم  ،من طريق عبد العزيز بن صهيب ثالثـتهم        ،)وأصحابه إلى المدينة  
  .عن أنس، بألفاظ متقاربة، واللفظ للبخاري) وثابت، وعبد العزيز

 فقـال   ؛وطريق عبد العزيز ليس فيه قصة األسئلة وإنمـا اختـصر الحـديث            
  ...". ثم رجع إلى أهلهفسمع من نبي اهللا :"... ويالرا

وخالف محمد بن إسحاق جميع الرواة عن حميد فرواه بلفظ مختلـف وزيـادة،       
حـدثنا أحمـد بـن عقـال        ) ١٤٩٤٨: (برقم) ١٤/٣١٠" (الكبير"أخرجه الطبراني في    

حدثنا محمد بن سلمة، عـن محمـد بـن          : حدثنا أبو جعفر النفيلي، قال    : الحراني، قال 
يا رسول اهللا   : قال عبد اهللا بن سالم    : إسحاق، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال        
يـا  :  فقلـت  ))سْل عما بدا لَـك    ((: إني قد أسلمت وأنا أحب أن أسألك عن أشياء، فقال         

نُطْفَـةُ الرجـِل   ((: رسول اهللا حدثني عن شبه الرجل أمه، وإنما النطفة من الرجل، فقال      
 اءضيبلَه هالشَّب ا كَانتَهاِحبص ا غَلَبمهِقيقَةٌ، فََأير اءرمَأِة حرنُطْفَةُ الْمغَِليظَةٌ ، و.((  

وبع حميد  ولفظ ابن إسحاق شاذ لمخالفته جميع الرواة عن حميد، وكذلك تُ          : قلت
، وهو   على لفظه تابعه عليه ثابت البناني، وكذلك في طريق ابن إسحاق أحمد بن ِعقَالٍ             

  .)١(غير مأمون على دينه وال على نفسه، وله منكرات
  .-عن ثوبان : الحديث السادس

فجاء حبـر مـن    حدثَه قَاَل كنت قائما عند رسول اهللا       عن ثَوبان مولَى رسوِل اِهللا      
لم تدفعني؟  : السالم عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال         : أحبار اليهود فقال  

فقال . إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله      : أال تقول يا رسول اهللا، فقال اليهودي      : فقلت
، فقـال  )) ِإن اسِمي محمد الَِّذي سماِني ِبـِه َأهِلـي   ((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

نْفَعـك شَـيء ِإن   َأي((: جئت أسألك، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم      : اليهودي

                                         
  ).١/٥٢٣: (، لسان الميزان)١/٣٣٤: (الكامل في الضعفاء: ينظر) ١(



– 

  )٣٩٧٦(

 :أسمع بأذني، فنكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعود معـه، فقـال    :  قال ))حدثْتُك ؟ 
وجئت أسألك عن شيء ال يعلمه أحد من أهـل األرض إال نبـي أو      : ، قَاَل   ... ،   سْل((

جئت أسألك عـن  : قال. أسمع بأذني:  قال ))ينْفَعك ِإن حدثْتُك ؟   ((: رجل أو رجالن، قال   
ماء الرجِل َأبيض وماء الْمرَأِة َأصفَر ، فَِإذَا اجتَمعا فَعلَا مِني الرجِل مِني             ((: الولد؟ قال 

: ليهودي قال ا  ))الْمرَأِة َأذْكَرا ِبِإذِْن اِهللا ، وِإذَا علَا مِني الْمرَأِة مِني الرجِل آنَثَا ِبِإذِْن اهللاِ             
لَقَد سَألَِني هذَا عـِن     ((: فقال رسول اهللا    . لقد صدقت، وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب      

   .))الَِّذي سَألَِني عنْه ، وما ِلي ِعلْم ِبشَيٍء ِمنْه حتَّى َأتَاِني اُهللا ِبِه
  : تخريج الحديث

باب بيان صـفة    كتاب الحيض ،    ) ( ٣١٥: (برقم) ١/١٧٣" (صحيحه"أخرجه مسلم في    
، وابن أبـي الـدنيا فـي    )١/١٧٤(،  )مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما         

، وابـن   )٨٤٤(بـرقم )١/٢٤٧"(مـستخرجه "، وأبو عوانة في     )١١٨:ص" (صفة الجنة "
كتاب الوضوء ، باب صفة ماء الرجل       ) ( ٢٣٢: (برقم) ١/٣٣٥" (صحيحه"خزيمة في   

أبو عروبة الحراني   ، و )ة الذي يوجب عليها الغسل      الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأ     
كتاب ) ( ٧٤٢٢: (برقم) ١٦/٤٤٠" (صحيحه"، وابن حبان في     )١٢٤:ص(األوائل  "في  

إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجـالهم ونـسائهم بـذكر أسـمائهم                
ـ                 د رضوان اهللا عليهم أجمعين، ذكر اإلخبار عن وصف أول ما يأكل أهـل الجنـة عن

، )٤١٦٨: (بـرقم ) ١٠/١٠٤" (مسنده"، والبزار في )دخولهم إياها تفضل اهللا علينا بذلك  
: بـرقم ) ٧/٨٦" (شرح مشكل اآلثار  "، والطحاوي في    )٤١٧٦: (برقم) ١٠/١١٢(وفي  

في ماء الرجل وماء المرأة وفـي   باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا   ) (٢٦٥٩(
: برقم) ٢/٩٣" (الكبير"والطبراني في   ) يخلق منهما عمل كل واحد منهما في الولد الذي        

: برقم) ١/١٤٩" (األوسط"والطبراني في   ) باب الثاء، من غرائب مسند ثوبان     ) (١٤١٤(
" مـستدركه "، والحـاكم فـي      )٢٨٦٨(بـرقم ) ٤/١٠٩(، وفي مسند الـشاميين      )٤٦٧(
الت كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا تعالى عـنهم ، سـؤا          ) ( ٦٠٩٣: (برقم) ٣/٤٨١(

صـفة  "، وأبو نعـيم فـي       )١/٢٢٧" (التوحيد"  وابن منده في      ،)اليهودي وجواب النبي    
كتاب الطهارة،  ) ( ٨١٤: (برقم) ١/١٦٩" (سننه الكبير "، والبيهقي في    )١٧٩/ ٢"(الجنة

: ص" (البعث والنشور "في  و ،)باب صفة ماء الرجل وماء المرأة اللذين يوجبان الغسل          



 

 )٣٩٧٧(

من طريق أبـي  ، )١/٤١٣" (الحجة في بيان المحجة"هاني في ، وأبو القاسم األصب )٢٠٤
  .توبة الربيع بن نافع
كتاب الحيض، باب بيان صـفة     ) ( ٣١٥: (برقم) ١/١٧٤" (صحيحه"وأخرجه مسلم في    

عن عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن          ) مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما       
الحجة في بيان   "بو القاسم األصبهاني في     وأ) ١/٢٢٧" (التوحيد"، وابن منده في     الدارمي
حدثنا محمـد بـن نعـيم    : قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال      ) ١/٤١٣" (المحجة

 )١(يحيى بن حـسان   حدثنا  : النيسابوري، حدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن السمرقندي، قال        
  .اربةحدثنا معاوية بن سالم، به، بألفاظ متق: قال) الدارمي، ويحيى (كالهما

وهذا الحديث قد روي نحو كالمه فأما بهذه األلفاظ وهذا الطول فـال نعلـم            : "قال البزار 
 ألن  ؛ عن ثوبان إال هذا الطريق وطريقه حـسن         رواه إال ثوبان، وال نعلم له طريقاً       أحداً

 وهكذا زيد بن سالم، وأبو سالم، وأبـو أسـماء    ،معاوية بن صالح روى عنه أهل العلم 
  ".دث عنه الناسفرجل معروف وح

وهذا الحديث بهذا اللفظ ال نحفظه إال عن ثوبان بهذا اإلسـناد، وقـد روي         : "وقال كذلك 
من غير وجه، ولكن اللفظ الذي رواه ثوبان لم يتابعه عليه فيما             نحو كالمه عن النبي     

  " .اتصل بنا من أهل الحديث أحد
اب عـشرة النـساء ،      كت) ( ٩٠٢٥: (برقم) ٨/٢١٨" (الكبرى"وأخرجه النسائي في    

أخبرني محمود بن خالـد، وابـن منـده فـي           ) كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل       
، )١/٤١٣" (الحجة في بيـان المحجـة  "، وأبو القاسم األصبهاني في     )١/٢٢٧" (التوحيد"

حـدثنا معاويـة   :  قالمروان بن محمدمن طريق أحمد بن المعلى بن يزيد، كالهما عن   
حدثني أبو أسـماء الرحبـي،   : أخي، أنه سمع جده أبا سالم يقول  أخبرني  : بن سالم قال  

أسألك عن واحدة ال يعلمهـا إال نبـي، أو          : صدقت قال اليهودي  : " ... عن ثوبان، بلفظ  

                                         
:  فقال ،أن أبا عوانه أخرجه في مسنده من طريق يحيى        ) ٣٩/ ٣" (إتحاف المهرة "ذكر الحافظ ابن حجر في      ) ١(
وعن أحمد بـن الفـضل      . ثنا أبو توبة، به   : قاالثنا محمد بن عامر وأبو حاتم،       : في المداراة، وفي الزكاة   ) عه"(

أشار لهـا بعـد   ) مسند أبي عوانة(وهو في مستخرجه ". العسقالني، ثنا يحيى بن حسان، ثنا معاوية بن سالم، به  
/ ٣(، مستخرج أبي عوانة ط الجامعة اإلسـالمية  )رواه يحيى بن حسان  عن معاوية    : ( قال ،ذكر الرواية السابقة  

  ).٩٠٦: رقم١٠٦



– 

  )٣٩٧٨(

سل عما بـدا  ((: أسمع بأذني قال  : قال)) هل ينفعك إن أخبرتك؟   ((: رجل أو رجالن قال   
إن ماء الرجل غليظ أبـيض،      ((: من أين يكون شبه الولد؟ قال رسول اهللا         :  قال ))لك

وماء المرأة أصفر رقيق، فإن عال ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن اهللا، وإن عال ماء               
: صدقت، وأنت نبي، ثم ذهب، فقال نبي اهللا         :  قال ))المرأة ماء الرجل أنث بإذن اهللا     

  .))لقد سألني حين سألني، وما عندي علم حتى أنبأني اهللا به((
  :  ألفاظ الطريقينالفروق بين

طريـق  ، وفـي    ))جئت أسألك عن الولـد    ((: طريق أبي توبة، ويحيى بن حسان فيها      
  : مروان فيه

   ".الشبه" بزيادة لفظة ))ِمن َأين يكُون شَبه الْولَِد((
وبالنظر إلى رواة الطريقين فإن الطريق األولى تعتبر من حيث الكثرة والقوة أقـوى              

  : افقد رواها اثنان وهم
  .)١( ثقة حجة عابد، أبو توبة الحلبي نزيل طرسوس،الربيع بن نافع: أبو توبة وهو

  .)٢(يحيى بن حسان التنيسي ثقة: ويحيى بن حسان وهو
 ،مروان بن محمد بن حـسان األسـدي       : وأما الطريق الثانية فرواها راو واحد وهو      

  .)٣(ثقة
: بـرقم ) ١١/٤١٩ ("مـصنفه " أخرجه عبد الرزاق في      وللحديث طريق ثالث مرسل   

عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن        ) كتاب الجامع، باب الجنة وصفتها      ) (٢٠٨٨٤(
أفال أسألك عن شيء ال يعلمـة إال نبـي أو           :  قال رجل، عن ثوبان مولى رسول اهللا       

مـاء الرجـِل بيـضاء      ((: عن شبه الولد، قال   : قال)) وما هو ؟  ((: رجل أو اثنان؟ قال   
ظَةٌ ، وماء الْمرَأِة صفْراء رِقيقَةٌ ، فَِإذَا علَا ماء الرجِل ماء الْمرَأِة َأذْكَر ِبِإذِْن اِهللا ،                 غَِلي

                  ِل ذَِلـكِقب ِمنِل َأنْثَى ِبِإذِْن اِهللا ، وجالر اءَأِة مرالْم اءلَا مِإذَا عو ،هالشَّب ِل ذَِلكِقب ِمنو
هالشَّب(( فقال النبي   : ، قال :))             ـاٍء ِممِعنِْدي ِفـي شَـي ا كَانِدِه ، مالَِّذي نَفِْسي ِبيو

  )).سَألَِني عنْه ِعلْم حتَّى َأنْبَأِنيِه اُهللا ِفي مجِلِسي هذَا
                                         

  ).١٩٠٢: رقم٢٠٧: ص(تقريب التهذيب : ينظر)  ١(
  ).٧٥٢٩: رقم٥٨٩: ص(تقريب التهذيب : ينظر)  ٢(
  ).٦٥٧٣: رقم٥٢٦: ص(تقريب التهذيب : ينظر)  ٣(



 

 )٣٩٧٩(

وهذه الطريق توافق ما في طريق مروان من أن السؤال كان عـن الـشبه إال أن فيهـا            
 .أبي كثير، وفيها مخالفة في األلفاظ للطريقين السابقينإبهام شيخ يحيى بن 

  : وعلى ذلك فتكون الطريق األولى هي األقوى إال إن عليها جملة من اإلشكاالت
الحديث تفرد به معاوية عن زيد وتفرد به زيد عن أبي سالم وتفـرد بـه         - ١

وهذا الحديث قد روي نحو     : "أبو سالم عن أبي أسماء الرحبي قال البزار       
مه فأما بهذه األلفاظ وهذا الطول فال نعلم أحـدا رواه إال ثوبـان، وال               كال

وهذا الحـديث   ": ، وقال كذلك  )١("نعلم له طريقا عن ثوبان إال هذا الطريق       
بهذا اللفظ ال نحفظه إال عن ثوبان بهذا اإلسناد، وقد روي نحـو كالمـه               

اه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من غير وجه، ولكـن اللفـظ الـذي رو    
، وقـال  )٢("ثوبان لم يتابعه عليه فيما اتصل بنا من أهـل الحـديث أحـد            

ال يروى هذا الحديث بهذا التمام عن ثوبان إال بهذا اإلسـناد،      : " الطبراني
وإنما جاء تـأثير    : "...، وكذلك قال ابن القيم    )٣("معاوية بن سالم  : تفرد به 

د بإسـناده،   ذلك في اإلذكار واإليناث في حديث ثوبان وحده، وهـو فـر           
 .)٤(..."فيحتمل أنه اشتبه على الراوي فيه الشبه باإلذكار واإليناث

وكذلك بالنظر في ترجمة أبي أسماء الرحبي نجد أنه لـيس فيـه توثيـق         - ٢
 ، وابن حبان ذكره في كتابـه        )٥(معتبر فغاية ما وجد فيه أن العجلي وثقه       

 .)٨(ثقه الحافظ ، وقد و)٧( ، ولذلك قال الذهبي في الكاشف وثق)٦(الثقات

                                         
  ).١٠٦/ ١٠(البحر الزخار = مسند البزار ) ١(
  ).١١٣/ ١٠(البحر الزخار = مسند البزار ) ٢(
  ).١٥٠/ ١(المعجم األوسط ) ٣(
  ).١٨٦: ص(مية الطرق الحك) ٤(
  ).٢٠٧٧: رقم٢/٣٨٢(الثقات للعجلي  :ينظر) ٥(
  ).٤٤٥٦: رقم٥/١٧٩(الثقات البن حبان : ينظر) ٦(
  ).٤٢٢٧: رقم ٨٨/ ٢(الكاشف : ينظر) ٧(
  )٥١٠٩: رقم٤٢٦: ص(تقريب التهذيب : ينظر) ٨(



– 

  )٣٩٨٠(

ثم إن هذا االختالف الذي في األلفاظ قد يتحمله من تفرد به وهو معاويـة            - ٣
ويوحي بأنه لم يضبط ألفاظه وإن كان ضبط أصله خاصة أن الرواة عنه             

 .ثقات أثبات
ومما يقوي احتمال الخطأ إن جميع األحاديث المتعلقة بسؤال اليهـود، أو             - ٤

يٍم  متفقة على أن عالقـة سـبق أو         األحاديث التي وردت في قصة ُأم سلَ      
علو ماء الرجل بماء المرأة إنما هو بالـشبه وال عالقـة لـه بالتـذكير                

 .، إال في حديث ابن عباس وهو حديث ضعيف كما سيأتي قريباًوالتأنيث
 فهذا يقوي وهـم     ،ثم إن السؤال كان عن الشبه كما في لفظ رواية مروان           - ٥

في صحة  :  يقول - رحمه اهللا    -نا  وسمعت شيخ : "  قال ابن القيم   ،الراوي
ألن المعروف المحفوظ في ذلك، إنما هـو تـأثير          :  قلت ،هذا اللفظ نظر  

: " من حديث أنـس ) ١٨٢(سبق الماء في الشبه وهو الذي ذكره البخاري    
 المدينة، فأتاه، فسأله عن أشـياء،       أن عبد اهللا بن سالم بلغه مقدم النبي         

ق ماء الرجل ماء المرأة نـزع الولـد،         وأما الولد فإذا سب   «: قال النبي   
فهذا السؤال الـذي سـأل   ، »وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد    

هو نظير السؤال    عنه عبد اهللا بن سالم، والجواب الذي أجابه به النبي           
الذي سأل عنه الحبر، والجواب واحد، وال سيما إن كانت القصة واحـدة،    

 فإنه سأله وهو على دين اليهـود، فأنـسي          والحبر هو عبد اهللا بن سالم،     
 وإن كانتا قصتين والـسؤال      ،"جاء حبر من اليهود     : " اسمه، وثوبان قال  

وهذا يدل على أنهم إنما سألوا عن       ،  "واحد فال بد أن يكون الجواب كذلك        
 وأمـا   ،الشبه، ولهذا وقع الجواب به وقامت به الحجة، وزالت به الشبهة          

الفاعل المختار الـذي    :  بسبب طبيعي، وإنما سببه    فليس: اإلذكار واإليناث 
 .)١(..."يأمر الملك به

 مـن أن    ،ثم إن هذه اللفظة في ظاهرها خالف لما في حديث ابن مسعود            - ٦
فإن قيل فما سـبب   : " قال ابن القيم   ،التذكير والتأنيث إنما يكون بمشيئة اهللا     

                                         
  ) .١٨٥: ص(الطرق الحكمية ) ١(



 

 )٣٩٨١(

ـ  قيل الذي نختـاره أن سـببه مـشيئة           ،اإلذكار واإليناث  اعـل  رب الف ال
 وكل ما ذكـر أصـحاب الطبـائع مـن           ، وليس بسبب طبيعي   ،باختياره

 وفـساد المـزاج    : قالوا ، ورطوبته ، مثل حرارة الرجل   ،نجاب فمنتقض اإل
 وهـذا تخلـيط     ، واستقامته توجـب اإلذكـار     ،أيضاً يوجب إيالد اإلناث   

 : وقد اسـتأذن   ، فليس لالذكار واإليناث إال قول اهللا لملك األرحام        ،وهذيان
 ؟،  فما األجل  ؟ فما الرزق  ،م سعيد أ يا رب شقي     ، يا رب أنثى   ،ذكريا رب   

   .واألذكار واإليناث قرين السعادة والشقاوة والرزق واألجل
 وال سبب   ، قلنا نعم ولكن بأسباب بعد الوالدة      ،فإن قيل فتلك أيضاً بأسباب    

، ...ذكار واإليناث قبل الوالدة، فإن قيل فما تصنعون بحديث ثوبـان؟            لإل
 : وقـال ، وقد تكلم فيه بعضهم،هذا الحديث تفرد به مسلم في صحيحهقيل  

 ، وإنما كان السؤال عن الـشبه      ،الظاهر أن الحديث وهم فيه بعض الرواة      
 ،وهو الذي سأل عنه عبد اهللا بن سالم في الحديث المتفق علـى صـحته              

 فلعل بعض الـرواة انقلـب       ، فإن الشبه يكون للسابق    ،فأجابه بسبق الماء  
 ال سـيما  ، وشبه بالوالد بكونه ذكـرا    ، بكونه أنثى  ،ه الولد بالمرأة  عليه شب 

   .)١ ("والشبه التام إنما هو بذلك
: " ثم إن البخاري لم يخرجه وهذا قد يقوي وهم الراوي قال ابـن القـيم               - ٧

ن ال يكون أحـد  أ وأنه يخاف ،ن في النفس من حديث ثوبان ما فيهاإعلى  
 ال  ،سؤال إنما وقع فيه عـن الـشبه        وأن يكون ال   ،رواته حفظه كما ينبغي   
 ولذلك لم يخرجـه     ،كما سأل عنه عبد اهللا بن سالم      ،عن األذكار واإليناث    

 ،وأما تفرد مسلم ِبحِديث ثَوبان فَهو كَـذَِلك   : " ، وقال كذلك  )٢(..."البخاري  
 ولَِكن ِفي الْقلب من ذكر اإليناث واإلذكار        ،والْحِديث صِحيح لَا مطْعن ِفيهِ    

ور ِإنَّمـا   ك والْمذ ، هل حفظت هذه اللَّفظة َأو ِهي غير محفوظة        ،ِفيِه شَيء 

                                         
  ). ٣٤٠:ص(التبيان في أقسام القرآن)  ١(
  ).٢/٤٣٤(التفسير بدائع ) ٢(



– 

  )٣٩٨٢(

 فهذا موضع   ، كَما ذكر ِفي ساِئر الَْأحاِديث الْمتَّفق على ِصحتها        ،هو الشّبه 
 . واهللا أعلم،)١("نظر كما ترى

، وأن   اتفق العلماء على أنه ال عالقة للمرأة بتحديد جنس الجنين          ثم إنه قد   - ٨
 .)٢(الذي يحدد ذلك هو ماء الرجل

  :خالصة النظر في الحديث   
وبعد النظر في هذه القرائن والتي بمجموعها قد يتوصل الباحث مـن خاللهـا              

،  إال إنها ال يمكن للباحث أن يجترئ علـى  إلى التوقف في نسبة هذا اللفظ إلى النبي       
على من تكلـم عليـه مـن األئمـة      رده مطلقاً وتخطئة اإلمام مسلم خاصة أني لم أقف          

الجهابذة النقاد، وهم قد نخلوا كتاب مسلم نخالً، وفحصوه فحصاً، ولذلك فإن اإلمام ابـن           
تيمية لم يجزم في الحكم فقال وفي صحته نظر، وكذلك تلميذه ابن القيم مع ذكره لبعض                

وإن كان قد   : "لالقرائن ، ولعل األسلم  للباحث أن ينحو نحو ما نحى إليه ابن القيم إذ قا               
  .)٣("واهللا أعلم" وقال في موضع آخر"  فهو الحق الذي ال شك فيهقاله رسول اهللا 
  .-رضي اهللا عنهما–عن ابن عباس : الحديث السابع

يـا رسـول    :  فقالوا حضرت عصابة من اليهود يوماً إلى النبي        : عن ابن عباس، قال   
 ....))سلوني عمـا شـئتم    ((: بي قال اهللا، حدثنا عن خالل نسألك عنها، ال يعلمها إال ن         

يا رسول اهللا، وأخبرنا عن ماء المرأة من ماء الرجل، وكيف يكون منـه الـذكر                : قالو
حتى يكون ذكراً، وكيف تكون منه األنثى، وأخبرنا كيف هذا النبي فـي النـوم، ومـن                

 هو ، الَِّذي َأنْزَل التَّوراةَ علَـى        فََأنْشُدكُم ِباِهللا الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا     ((: وليك من المالئكة؟ قال   
               ، ـفَرِقيـقٌ َأصَأِة رـرالْم اءم َأنو ، ضيِل غَِليظٌ َأبجالر اءم َأن ونلَمْل تَعى ، هوسم

اء الْمرَأِة كَان ذَكَـرا  وِإن علَا ماء الرجِل م    ؛ فََأيهما علَا كَان لَه الْولَد والشَّبه ِبِإذِْن اِهللا         
. اللَّهم نَعـم  :  قَالُوا ))ِبِإذِْن اِهللا ، وِإن علَا ماء الْمرَأِة ماء الرجِل كَانَتْ ُأنْثَى ِبِإذِْن اِهللا ؟   

  . ))اللَّهم اشْهد : ))فَقَاَل رسوُل اِهللا 

                                         
  ).٢٨١: ص(تحفة المودود بأحكام المولود ) ١(
  ).٢٩٧(خلق االنسان بين الطب والقرآن : ينظر) ٢(
  ).١٨٦: ص(الطرق الحكمية ) ٣(



 

 )٣٩٨٣(

  : تخريج الحديث
ومن طريقه الضياء المقدسـي     ) ٢٨٥٤: (برقم) ٤/٤٥٠" (مسنده"أخرجه الطيالسي في    

" الطبقـات الكبـرى   "، وابن سعد فـي      ) ١٥: (برقم) ١١/٢٦" (األحاديث المختارة "في  
) ٢٥٥٥: (بـرقم ) ٢/٦١٦(، و )٢٥١٠: (برقم) ٢/٦٠٥" (مسنده"، وأحمد في    )١/١٧٤(
: بـرقم ) ١١/٢٢(مختصرا، ومن طريقه الضياء المقدسـي     ) ٢٥٥٦: (برقم) ٢/٦١٧(و
) ٢/٣٧٧" (جـامع البيـان   "، والطبري في تفـسيره      )١٣: (برقم) ١١/٢٤(، و )١١،١٢(

ومـن طريقـه    ) ١٣٠١٢: (بـرقم ) ١٢/٢٤٦" (الكبير"، والطبراني في    )١٦٠٥: (برقم
 عن جميعهم من طريق عبد الحميد بن بهـرام، ) ١٤: (برقم) ١١/٢٤(الضياء المقدسي  

  . م يرويه مختصراشهر بن حوشب عن ابن عباس، بألفاظ متقاربة، وبعضه
، ومن طريقه الطبـري     )١٩٢ -٢/١٩١" (سيرة ابِن هشامٍ  "وأخرجه ابن إسحاق كما في      

حدثني عبد اهللا بـن عبـد       :  قال ،)١٦٠٦: (برقم) ٣٧٨/ ٢" (جامع البيان   " في تفسيره   
أن نفـرا مـن     : ، عن شهر بن حوشب األشعري     -يعني المكي -الرحمن بن أبي حسين     

  .مرسالً، بألفاظ مختلفة وليس فيه اإلذكار واإلناثفذكره . ، به..اليهود
والطريق المتصلة أرجح من المرسلة ؛ ألن عبد الحميد بن بهرام من أثبت النـاس فـي       

عبد الحميد في شَهِر بن حوشٍَب، مثُل الليِث في سـعيٍد           : "شهر بن حوشب قال أبو حاتم     
ريقبالم...        ال أعلَم ،عن شهٍر ِصحاح وشَـٍب أحاديـثَ          أحاِديثُهى عن شهر بـن حور

 ال يحتَج بحديثه وال بحديث شَهر ابن حوشٍَب، ولكن يكَتب           ...أحسن منها وال أكثر منها    
وأبـو                )١("حديثُه ،والنَّـساِئي ،أحمـد حمن ثقةٌ، فقد وثَّقَـهعبد الر وإن كان عبد اهللا بن ،

تمل وهو األقرب أن الخالف فيه من شهر ألنه         ، إال إنه يح   )٢(زرعةَ، والِعجِلي، وغيرهم  

                                         
  ).٤٢: رقم٩/ ٦(الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) ١(
  ).٤٩٧: رقم٢٩٣/ ٥(تهذيب التهذيب : ينظر) ٢(



– 

  )٣٩٨٤(

صـدوق ، كثيـر اإلرسـال ،        : معروف بكثرة اإلرسال واألوهام كما قال ابن حجـر        
  .)١ (واألوهام

، ومـن طريقـه والنـسائي فـي     ) ٢٥٢٢: (برقم) ٢/٦٠٨" (مسنده"وأخرجه أحمد في    
ة وكيـف  كتاب عشرة النساء ، كيف تؤنث المـرأ      ) ( ٩٠٢٤: (برقم) ٨/٢١٧" (الكبرى"

أبواب تفسير القـرآن    ) ( ٣١١٧: (برقم) ٥/١٩٣" (جامعه"والترمذي في   ) يذكر الرجل   
" المطر والرعد والبرق  "وابن أبي الدنيا في     ) ، باب ومن سورة الرعد      عن رسول اهللا    

وابن  ،)١٧٩/ ١(، وفي   )١/٥٤" (تفسيره"، وابن أبي حاتم في      )١٠٨(برقم) ١٢٣: ص(
: بـرقم ) ١٢/٤٥" (الكبيـر "،  والطبراني في     )٧٠٥(برقم)١/٢٩١" (تفسيره"المنذر في   

،  )٤٤(، برقم )١/١٦٨" (التوحيد" ، وابن منده في     )٣٠٥: ص"(الدعاء"، وفي   )١٢٤٢٩(
" حلية األوليـاء  "، وفي   )٤٩٦(برقم  ) ٢/٥١٠" (الطب النبوي "وأبو نعيم األصفهاني في     

: ص" (أسباب النـزول   "، والواحدي في  )٢/٢٠٤" (أماليه"، وابن بشران في     )٣٠٤/ ٤(
، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عبـاٍس، بـه،         جميعهم من طريق  بكَيِر بِن ِشهابٍ      ،  )٢٨

  .بألفاظ متقاربة، وأكثرهم رووه مقتصرين على قصة الرعد
  " .حسن غريب: "قال الترمذي

  ".غريب من حديث سعيد تفرد به بكير: "قال أبو نعيم في الحلية
  ".هذا إسناد متصل ورواته مشاهير ثقات، أخرجه النسائي: " ابن مندهقال

 وخالف بكير بن شهاب حبيب بن أبي ثابت، فرواه عن سعيد بن جبير، عن ابن عبـاس             
كان إسرائيل أخذه عرق النـسا، فكـان   : "، موقوفاً، قال ابن عباس-رضي اهللا عنهما -

ـ            4 3 2{ :ل العـروق، فـأنزل اهللا     يبيت له زقَاء، فجعل هللا عليه إن شفاه أال يأك
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، الـضعفاء   ) ٤/٣٨٢(، الجرح والتعـديل     ) ٢/١٩١( ، الضعفاء للعقيلي     )٤/٢٥٨(التاريخ الكبير     : رينظ) ١(

، الكاشف  ) ١٢/٥٧٨(تهذيب الكمال   ) .  ١/٣٦١(، المجروحين البن حبان     ) ٤/٣٦(، الكامل   ) ٥٦ص(للنسائي  
  ) .١٩٧ص(، جامع التحصيل للعالئي ) ٤/٣٢٤(، تهذيب التهذيب ) ٤٤١/٢٨٤٦(، التقريب ) ١/٤٩٠(



 

 )٣٩٨٥(

H I J K L {]  ٩٣:سورة آل عمران.[ انفْيقَاَل س :»  قَـاءز قَـالَ » لَـه :
»احِصي«.  

: بـرقم ) ٦/١٣(، ومن طريقه ابـن جريـر    )١/٤٠٣" (تفسيره"أخرجه عبد الرزاق في     
التـاريخ  "، وأخرجه البخـاري فـي       )١٣ /١٠" (السنن الكبرى "، والبيهقي في    )٧٤١١(

 ،)٧٤١١(: بـرقم ) ٦/١٣" (تفسيره"وأخرجه ابن جرير في      )١١٥-٢/١١٤/ ١ ("الكبير
 ومـن طريقـه     ،)٢/٣٢٠" (المستدرك"والحاكم في   ) ١/٢٩٠" (تفسيره"وابن المنذر في    

 : قال ،،  من طرق عن الثوري، حدثنا أبو كريب        )١٣/ ١٠" (السنن الكبرى "البيهقي في   
ثنا يحيى بن عيسى، عن األعمش، كالهما عن حبيب بن أبي ثابت، عن سـعيد بـن                 حد

  . به،جبر
 أبو عوانة، عـن أبـي     حدثنا: قال) ١٠٦٧/ ٣" (التفسير"وأخرجه سعيد بن منصور في      

عن ابن عباس،  بألفـاظ      ) ابن جبير، وابن ماهك   : ( ماِهك، كالهما بشر، عن يوسف بن     
  .متقاربة

  ". صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حديث: "قال الحاكم
الكوفي، وليس  :  الطريق المتصلة رواها بكَيِر بن شهاب هو       :وبالنظر إلى الطريقين فإن   

بالدامغاني، قال أبو حاتم هو شيخ يمكن أن يكون كوفي، وذكره ابن حبـان فـي كتابـه       
  .الثقات

لمغني في مقابل ترجمة    وذكره الذهبي في الكاشف ولم يحكم عليه وذكره في التاريخ، وا          
   .مقبول:  وقال ابن حجر، عراقي صدوق، ويحتمل أنه الدامغاني:الدامغاني وقال

 وأما الذهبي فقد نص على ذلـك االحتمـال فقـال            ،ولعل قول الحافظ فيه األقرب    : قلت
  .)١ (يحتمل أن يكون الدامغاني، وإذا كان الدامغاني فهو منكر الحديث

                                         
تهـذيب  "، والمزي في    )٧٣: ص" (مشتبه أسامي المحدثين  "والهروي في   ) ١٠٦/ ٦"(الثقات"ي  وابن حبان ف  ) ١(

" تاريخ اإلسالم"وفي  ) ١١٥/ ١" (المغني في الضعفاء  "وفي  ) ٢٧٥/ ١"(الكاشف  "، والذهبي في    )٤/٢٣٨" (الكمال
  ).٣٥٠/ ١" (ميزان االعتدال"، وفي  )٩٥/ ١٠(



– 

  )٣٩٨٦(

ثقة حجـة،  : ابن أبي ثابت قال ابن معين: ل رواها حبيب وهووأما الطريق الثاني المرس 
ثقـة   :ابن حجـر  قال و ،"ثقة مجتهدا فقيها" وقال نعم، وذكره الذهبي: ثبت؟ قال : قيل له 

  .)١(فقيه جليل وكان كثير اإلرسال والتدليس
وقد روى البخاري في التأريخ الطريقين فكأنه يشير إلى أن الطريق المتصلة فيها مقال،              

يفيـد   وإخراج البخاري فـي التـاريخ ال    : "-حاشية الفوائد المجموعة  -ال المعلمي في    ق
فإن ِمن شأن البخاري أن ال يخرج الخبر في التـاريخ إال ليـدّل   ! الخبر شيئاً، بل يضره  

  . اهـ)٢(..."على وهن راويه
هـو  وبالنظر إلى الراويين عن سعيد فال مقارنة بينهما فـي الثقـة وعليـه فالمرسـل                 

  واهللا أعلم . المحفوظ
 أخرجه أبو الـشيخ فـي   ، وليس فيه ذكر اإلذكار واإلناث،وله طريق أخرى عن مجاهد    

" المخلـصيات "وابن المخَلِّص فـي      حدثنا أحمد بن الحسين،      :قال) ٥/١٦٣٢" (العظمة"
/ ٢" (الثالث والثمانون مـن الفوائـد األفـراد       " والدارقطني ضمن مجموع    ،  )٣٧٧/ ٣(

 أحمد بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمـان، عـن   م من طريق جميعه) ٣٦٣
أتى نفر من اليهـود     : قال -رضي اهللا عنهما  –مسلم األعور، عن مجاهد عن ابن عباس        

من أين يكون الشبه يا محمـد؟       : إن أخبرنا بما نسأله، فإنه نبي، فقالوا      : (( فقالوا النبي  
ِمن َأين يكُون الشَّبه يـا    : ِبما نَسَألُه، فَِإنَّه نَِبي، فَقَالُوا    ِإن َأخْبرنَا   ((: فقال رسول اهللا    

     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صس؟ فَقَاَل ردمحنُطْفَـةُ   «: مغَِليظَـةٌ، و اءضيِل بجنُطْفَةُ الر
صاِحبتَها فَالشَّبه لَه، وِإِن اجتَمعتَا جِميعا كَان ِمنْهـا    الْمرَأِة صفْراء رِقيقَةٌ فََأيهما غَلَبتْ      

ِمنْهقْتَ : ، قَالُوا))ودص."  

                                         
                  ، تقريـب التهـذيب     )٩٠٢: رقـم ٣٠٧/ ١(، الكاشـف    )٣٦٢/ ٥(ال  تهذيب الكمال في أسماء الرج    : ينظر) ١(
  ).٨٤٠: رقم١٥٠: ص(
  ).١٨٠: ص(الفوائد المجموعة ) ٢(



 

 )٣٩٨٧(

، لتفرد مسلم بن كيسان الـضبي الكـوفي، األعـور،           وهذه الطريق إسناده ضعيف جداً    
  .)١(الكندي   وهو واه قاله الذهبي

 عن ابن عباس، ولم يروه عنه غيـر         تفرد به مسلم األعور عن مجاهد     : "قال الدارقطني 
  .)٢("إبراهيم بن طهمان

: عن ابن عباس أنه قال    ) ٨/٣٦٨(   كما في الدر المنثور للسيوطي      وأخرج ابن مردوية  
 ،"األمشاج ِمنْه الِْعظَام والعصب والْعروق من الرجل واللَّحم والدم والشعر مـن الْمـرَأة      "

  .ولم أقف عليه مسنداً
" العظمـة " التفصيل في الخلق عن تلميذه عكرمة أخرجـه أبـو الـشيخ فـي             ونُقل هذا 

 حدثنا حسن بن هارون بن سليمان، حدثنا أحمد الدروقي، حـدثنا أبـو              :قال) ٥/١٦٣١(
 « º{:  يقول في قولـه عـز وجـل        ¬حدثنا جرحان قال سمعت عكرمة      : داود قال 

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä {] قَـالَ ،  ]٢:سورة اإلنسان :»  الظُّفُـر
  .»والْعظْم والْعصب ِمن الرجِل واللَّحم والدم والشَّعر ِمن الْمرَأِة

  .على ترجمته، وباقي رجاله ثقاتله  لم أقف "جرحان"الراوي وفيه 
  :خالصة القول في الحديث

  :أنه روي من طريقين عن ابن عباس
 واختلف عليـه فيـه بـين     ، فيه شهر بن حوشب وهو كثير األوهام واإلرسال        : أحدهما

  .االتصال واإلرسال
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس متصالً مطوالً رواه عنه بكيـر بـن                : والثاني

شهاب وهو مقبول حيث يتابع، ولم يتابع على هذا الحديث وقد خالفه حبيـب بـن أبـي       
الختصار ثابت عن سعيد فرواه موقوفاً مختصراً، وتابع سعيد بن جبير على اإلرسال وا            

                                         
  ).٤/٢٨٠(الكاشف للذهبي : ينظر) ١(
، ذكر األلباني أنه توقف في الحديث من أجل أنه لم يتبين لـه          )٢/٣٦٤(الثالث والثمانون من الفوائد األفراد      ) ٢(

ولذلك؛ فإني أتوقف عن الحكم على هذا اإلسناد بصحة أو ضعف، حتى يتبين لي هوية مسلم                : "من هو مسلم قال   
  ).٢٢٣/ ١٠(سلسلة األحاديث الضعيفة " هذا



– 

  )٣٩٨٨(

ابن ماهيك، وقد أشار الترمذي، وأبو نعيم إلى غرابة المتصل عن سعيد، ثـم إن تفـرد                 
بكير دون سائر تالميذ سعيد يجعل في الحديث نظر، فالحديث بجميع طرقه ضـعيف ال             
يقوى على االستدالل، وله طريق رابع من طريق مجاهد عن ابن عباس وهـو طريـق                

  .ضعف جداً
  .-ن مسعود عن اب: الحديث الثامن

يا : فقالت قريش :  وهو يحدث أصحابه، قال    اهللا  مر يهودي برسول    : عن عبد اهللا قال   
فجـاء  :  عن شيٍء ال يعلمه إال نبـي، قـال  لََأسَألَنَّه: يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي، فقال  

ِدي، ِمـن كُـلٍّ   يا يهـو : قَاَل ((:  يخلق اإلنسان؟ قالمم يا محمد، : حتى جلس، ثم قال
 فََأما نُطْفَةُ الرجِل فَنُطْفَـةٌ غَِليظَـةٌ؛ ِمنْهـا        ،ِمن نُطْفَِة الرجِل، وِمن نُطْفَِة الْمرَأةِ     : يخْلَقُ

         مالدو ما اللَّحِقيقَةٌ ِمنْهَأِة فَنُطْفَةٌ ررا نُطْفَةُ الْمَأمو ،بصالْعو ظْمي فقال فقام اليهود  ،))الْع :
  .هكذا كان يقول من قبلك

  : تخريج الحديث
عن حسين بن الحـسن، والبـزار       ) ٤٥٢٤: (برقم) ٢/١٠٢٠" (مسنده"أخرجه أحمد في    

: بـرقم ) ٨/٢٢٠" (الكبـرى " والنـسائي فـي      ،)٢٠٠٠: (بـرقم ) ٥/٣٧٠" (مسنده"في  
من طريق محمـد  ) كتاب عشرة النساء، صفة ماء الرجل وصفة ماء المرأة         ) ( ٩٠٢٧(

: بـرقم ) ١٠/١٧٢" (الكبيـر "بن الصلت األصم، كالهما عن أبي كُدينَةَ، والطبراني في          
من طريق حمزة الزيات، كالهما عن عطاء بن السائب، عن القاسم بن عبـد         ) ١٠٣٦٠(

   .الرحمن عن أبيه، عن عبد اهللا بن مسعود، به، بألفاظ متقاربة
  ".عطاء بن السائب كان قد تغير: ن قال أبو عبد الرحم،واللفظ ألحمد: "قال النسائي 

وهذا الحديث ال نعلم رواه عن القاسم عن أبيه عن عبد اهللا إال عطـاء بـن          : "قال البزار 
  ".السائب وال نحفظ أن أحدا رواه عن عطاء إال أبو كُدينَةَ

 لحال عطاء بن السائب فإنه تغير كما قال النسائي، وكذلك فيـه عبـد               ؛وإسناده ضعيف 
 لم يثبت سماعه لهذا الحديث مـن        - وهو ابن عبد اهللا بن مسعود        - القاسم   الرحمن والد 



 

 )٣٩٨٩(

  عدها بعضهم أربعة أحاديث وليس هذا الحـديث     ا سمع من أبيه شيئاً يسيراً     أبيه، فهو إنم 
  .)١(منها

 وهي مخالفته لظاهر ما في كتاب       ،وأشار السندي كذلك إلى علة أخرى في متن الحديث        
ظاهر القـرآن،  : قلت": نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم   وأما  : " قوله : فقال ،اهللا

  :  وهو قوله تعالى
 واهللا تعالى   ،)٢( مجموع النطفتين يصير عظاما     على أن  اآلية يدلّ } ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً     {

  .أعلم
) ٥/٦٦(، و) ١٥٥٠: (بـــرقم) ٤/٣٥١" (مـــسنده"و أخرجـــه البـــزار فـــي 

ــرقم ــال)١٦٣٥: (ب ــال    :  ق ــوازي، ق ــحاق األه ــن إس ــد ب ــدثنا أحم                         : ح
نـا عتبـة بـن يقظـان، عـن حمـاد، عـن إبـراهيم،                : ، قـال   نا عامر بن مدِركٍ   

جــاء نفــر مــن : عــن أخوالــه يعنــي علقمــة، واألســود، عــن عبــد اهللا، قــال
يـا محمـد إن كنـت نبيـا كمـا تـذكر فأخبرنـا               : ، فقـالوا  اليهود إلـى النبـي      

ِإن مـاء   ((: من أين الـشبه يـشبه الرجـل مـرة أعمامـه، ومـرة أخوالـه، فقـال                 
   ــب ــا غَلَ ــا علَ مهــقٌ فََأي ــفَر رِقي َأِة َأصــر الْم ــاء مــيظٌ ، و ــيض غَِل ــِل َأب جالر

هالشَّب((.  
ــزار ــال الب ــديثان: "ق ــذان الح ــاني  - وه ــديث الث ــي بالح ــع يعن ــديث يجم ح

ــه  ــي بطــن أم ــدكم ف ــن   ال -..أح ــاد، ع ــديث حم ــن ح ــان م ــا يروي نعلمهم
ــم   ــذا الوجــه، ول ــد اهللا إال مــن ه ــراهيم، عــن علقمــة واألســود، عــن عب إب

  . نسمعهما إال من أحمد بن إسحاق، عن عامر بن مدِرٍك

                                         
، تعريف أهـل التقـديس بمراتـب الموصـوفين      )٦/١٩٥(تهذيب التهذيب   ) ٣٥/٦٥: (تاريخ دمشق : ينظر) ١(

  ).٧٩: رقم٤٠:ص(بالتدليس 
  ).٤٣٨/ ٧(محققو المسند عن نور الدين السندي مسند أحمد ذكره ) ٢(



– 

  )٣٩٩٠(

، وذكـره   )١(شـيخ : وفي هذه الطريـق عـامر بـن مـدِرٍك قـال أبـو حـاتم               : قلت
 عليـه الحـافظ بأنـه       ، وحكـم  )٢(ربمـا أخطـأ   : ، وقـال  "الثقـات "ابن حبـان فـي      

  . )٤(ضعيف:  بن يقظان قال فيه ابن حجر، وكذلك عتبة)٣(لين الحديث
فََأمـا  ((: ثم إن طريق عامر بن مدرك ليس فيه الزيادة المذكورة في طريق عطاء وهي             

     صالْعو ظْما الْعِمنْه بصالْعو ظْما الْعِل فَنُطْفَةٌ غَِليظَةٌ ؛ ِمنْهجـا نُطْفَـةُ   نُطْفَةُ الرَأمو ، ب
مالدو ما اللَّحِقيقَةٌ ِمنْهَأِة فَنُطْفَةٌ ررالْم((.  

   .عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: الحديث التاسع
ما كَان ِمـن الْحـر      ((:  قال  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اهللا          

، وذلـك أن  ))ا كَان ِمن الْحمَأِة فَهم ِمن َأصحاِب الـشِّمالِ    وم: ِمنْها فَهم َأصحاب الْيِمينِ   
 امرأ القيس بن عابس الكتمي، ومالك بن الضيف اليهودي اختصما بين يدي رسـول اهللا              

   إنما نجد في التـوراة أن      :  وخلقه، فقال مالك بن الضيف     - عليه السالم  - في أمر آدم
 يكذب مالك بن الضيف اليهودي       ¸، فأنزل اهللا  اهللا خلق آدم حين خلق السموات واألرض      

يعني واحدا وعـشرين ألـف      ]. ١:سورة اإلنسان [ } ³ ² ± ° ̄ ® ¬{ :فقال
ثـم  :  يذكر ،}¸ ¶ µ ´{سنة، وهي ثالثة أسباع، بعد خلق السموات واألرض         

يعني مـاء  ] ٢:سورة اإلنسان [ }º » ¼ ½ ¾ ¿ À{ :خلق ذريته فقال  
 فإذا اختلطا فذلك المشج، فماء الرجـل غلـيظ          ،المرأة وهو ماء الرجل وماء      ،مختلطا
 فمنها اللحم والـدم     ، فمنه العصب والعظم والقوة، ونطفة المرأة صفراء رقيقة        ،أبيض

  ...." فيختلطان فذلك األمشاج،والشعر والظفر
  : تخريج الحديث

  .عن عمرو بن شعيب به، بلفظه) ٤/٥٢٢(أخرجه مقاتل بن سليمان 

                                         
  ).١٨٢٧:رقم٣٢٨/ ٦(الجرح والتعديل البن أبي حاتم : ينظر) ١(
  ).١٤٦٦٨: رقم٥٠١/ ٨(الثقات البن حبان : ينظر) ٢(
  ).٣١٠٨: رقم٢٨٨: ص(تقريب التهذيب : ينظر) ٣(
  ).٤٤٤٤:  رقم٣٨١: ص(تقريب التهذيب : ينظر) ٤(



 

 )٣٩٩١(

 :بدون ذكر إسناد عـن ابـن صـوريا قـال          ) ١/٤٧٧(ي تفسيره   وذكره مقاتل كذلك ف   
أيهما سبقت الـشهوة لـه      ((: من أين يشبه األب أو األم؟ قال      : فأخبرني عن شَبه الولد   

 ما للرجل وما للمرأة من الولد ومن َأيهمـا          يفأخبرن:  قال ،صدقت:  قال ))كان الشبه له  
  كُون؟ قَاَل النَِّبيي   :))  ظفر والشعر للمرأة، والعظم والعصب والعروق      اللحم والدم وال

  . ))للرجل
:  الـذهبي  لحال مقاتل بن سليمان فهو متفق على تركـه قـال  ؛إسناده ضعيف جداً : قلت

  .)٢("كذبوه وتركوه ورمي بالتجسيم ": وقال ابن حجر،)١("تركوه"
   .عن أبي ظبيان عن أصحاب رسول اهللا : الحديث العاشر
 فـي سـفر لهـم       ثنا أصحابنا أنهم بينا هم مع رسـول اهللا          حد:  قال ،عن أبي ظبيان  

:  فقال فيكم أبو القاسم؟ فيكم محمد؟ فقلنـا ،فاعترضهم يهودي جعد أحمر متلفف بطيلسان    
إني سائلك عن مسألة ال يعلمهـا       : يا أبا القاسم  :  قال إياك، فلما انتهى إليه رسول اهللا       

من أي الفحلين يكـون الولـد؟       : قالف: ))سل عما شئت  ((: إال نبي فقال رسول اهللا      
من كـل   ((:  حتى وددنا أنه لم يسأله، ثم عرفنا أنه قد بين له فقال            فصمت رسول اهللا    

فصمت رسول اهللا صلى اهللا عليـه        ما من ماء الرجل وما من ماء المرأة؟       : قال ))يكون
 اهللا عليـه    فقال رسول اهللا صلى   . وسلم حتى وددنا أنه لم يسأله، ثم عرفنا أنه قد بين له           

أما نطفة الرجل فبيضاء غليظة فمنها العظام والعصب، وأما نطفـة المـرأة             ((: وسلم
  .أشهد أنك رسول اهللا: فقال ))فحمراء رقيقة فمنها اللحم والدم

  : تخريج الحديث
 حدثنا أبـو    ،أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ    : قال) ٦/٢٦٤" (دالئل النبوة "في   البيهقي   أخرجه

 يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير عـن ابـن               العباس محمد بن  
  .حدثني المختار بن أبي المختار، عن أبي ظبيان به: إسحاق قال

  ). ٦/٤٠٣(البن األثير " أسد الغابة" أخرجه كذلك ابن منده، وأبو نعيم، كما في و
                                         

  ).٢/٢٩٠(الكاشف )  ١(
  ).٦٨٦٨:رقم٥٤٥: ص(تقريب التهذيب )  ٢(



– 

  )٣٩٩٢(

ـ          إسناده ضعيف؛ لحال    : قلت و عمـر،   أحمد بن عبد الجبار بن محمـد العطـاردي، أب
رأيت أهـل العـراق   : "الكوفي، وهو مجمع على ضعفه عند أهل العراق، قال ابن عدي         

 فقد نقل عن ابـن عقـدة تركـه،          ،، وبعضهم تركه  ..".مجمعين على ضعفه في الحديث    
اختلـف فيـه    "واتهمه عبد اهللا الحضرمي مطين بالكذب، وبعض المتأخرين قال الذهبي           

ال بأس به، ولعـل قـول ابـن    : ومرة قال" وه ثقةشيوخنا ولم يكن من أهل الحديث، وأب     
   .واهللا أعلم)١ ("ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح، هو القول الوسط في حاله: حجر

كـان   : " محمد بن اسحاق بن يسار المطلبـي، قـال الـذهبي           و كذلك ابن إسحاق وهو    
 واختلف في االحتجـاج   ، وله غرائب في سعة ما روى تستنكر       ، من بحور العلم   ،صدوقا

 ورمـي   ، يـدلس  ،صدوق: "، وقال ابن حجر   )٢(" وقد صححه جماعة   ، وحديثه حسن  ،به
  .)٣("بالتشيع والقدر

مختـار بـن أبـي      : ، ويقـال   أبو عثمان كما قال المزي     ،وفيه المختار بن أبي المختار    
، ذكره البخاري، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحاً، ولـم               المختار

  .)٤(بن إسحاق، ذكره ابن حبان في الثقاتا عنه إال أقف على من روى
  :  وهي؛ عللةفاإلسناد فيه ثالث

 .ضعف أحمد العطاردي -

 . تفرد به وهو ممن عرف بالغرائبابن إسحاقكون  -

 .وجهالة عين المختار بن أبي المختار -

                                         
، تهـذيب   )١/١٩٨(، الكاشف   )١/١١٢(، ميزان االعتدال    )١/٣٧٨(تهذيب الكمال في أسماء الرجال      : ينظر) ١(

  ).٨١/٦٤(، تقريب التهذيب )١/٥١(التهذيب 
  ).٤٧١٨: رقم١٥٦/ ٢(الكاشف ) ٢(
  ).٥٧٢٥: رقم٤٦٧: ص(تقريب التهذيب ) ٣(
: رقـم  ٨/٣١١(، الجرح والتعديل البن أبـي حـاتم         )١٦٧٣: رقم ٧/٣٨٥(التاريخ الكبير للبخاري    : ينظر) ٤(

  ).١١٠٩٧: رقم٧/٤٨٨(، الثقات البن حبان )١٤٣٨



 

 )٣٩٩٣(

  .-رضي اهللا عنهما-عن جابر بن عبد اهللا : الحديث الحادي عشر 
 في غزوة تبوك، فأقبلنا راجعين فـي        كنت مع رسول اهللا     : لعن جابر بن عبد اهللا قا     

إذ : وكنت في أول العـسكر   : حر شديد، فنحن متفرقون بين واحد واثنين، منتشرين، قال        
أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معه، فإذا رسـول اهللا        : عارضنا رجل فسلم ثم قال    

             رأسـه مـن الـشمس،       قد أقبل في وسط العسكر على جمل أحمر، مقنع بثوبه على
صـاحب البكـر    : أيهم هـو؟ فقلـت    : فقال. أيها السائل، هذا رسول اهللا قد أتاك      : فقلت

أنـت محمـد؟    : ، فقال  فدنا منه، فأخذ بخطام راحلته، فكف عليه رسول اهللا           ،األحمر
إني أريد أن أسألك عن خصال، ال يعلمهن أحد مـن أهـل األرض إال            :  قال ،"نعم: "قال

يا محمد، أينام النبي؟ فقال     :  فقال ،"سل عما شئت  : "ل رسول اهللا    رجل أو رجالن، فقا   
يا محمد، مـن أيـن   : ثم قال . صدقت:  قال ،))تَنَام عينَاه ولَا ينَام قَلْبه: ))    رسول اهللا   

، فَـَأي   قَاَل ماء الرجِل َأبيض غَِليظٌ، وماء الْمرَأِة َأصفَر رِقيـقٌ         (( يشبه الولد أباه وأمه؟   
     لَدالْو علَى الْآخَِر نَزع ِن غَلَبياءما للرجل من الولـد ومـا       : فقال. فقال صدقت  ،))الْم

 ،))ِللرجِل الِْعظَام والْعروقُ والْعصب، وِللْمرَأِة اللَّحم والدم والـشَّعر        ((: للمرأة منه؟ فقال  
 : هذه، يعنـي األرض؟ فقـال رسـول اهللا           يا محمد، ما تحت   : ثم قال . صدقت: قال
 ))المـاء (( فما تحـت األرض؟ قـال   : قال ،))أرض(( :فما تحتهم؟ قال  : فقال ،))خلق((

فما : قال ،))الهواء(( :فما تحت الظلمة؟ قال   : قال ،))ظلمة(( :فما تحت الماء؟ قال   : قال
 اهللا فما تحت الثـرى؟ ففاضـت عينـا رسـول         : قال ،))الثرى ((:تحت الهواء؟ قال  

انْقَطَع ِعلْم الْمخْلُوِقين ِعنْد ِعلِْم الْخَاِلِق، َأيها الـساِئُل، مـا الْمـسُئوُل     (( :بالبكاء، وقال 
فقـال رسـول اهللا     . صدقت، أشهد أنك رسول اهللا    : فقال:  قال ،))عنْها ِبَأعلَم ِمن الساِئلِ   

  اهللا ورسـوله أعلـم،     : قَالُوا )) تَدرون من هذَا؟   َأيها النَّاس، هلْ  ((: صلى اهللا عليه وسلم   
  .))هذَا ِجبِريُل ((: الق

  :تخريج الحديث
حدثنا أبـو  :  قال،)٥/٢٧٤" ( ابن كثيرتفسير" الحافظ أبو يعلى في مسنده كما في   أخرجه

 عن القاسم بن عبد الرحمن، عـن محمـد بـن    ،موسى الهروي، عن العباس بن الفضل   



– 

  )٣٩٩٤(

" الـدر المنثـور   "وأخرجه ابن مردوية فـي تفـسيره كمـا فـي            ه،  ، عن جابر ب   علي
  ).٥/٥٥٢(للسيوطي

هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب تفرد به القاسـم بـن            : "قال ابن كثير عن الحديث    
ليس يساوى شيًئا، وضعفه أبو حاتم الرازي، وقـال   : عبد الرحمن وقد قال فيه ابن معين      

يث ودخل عليه شيء في شيء وحديث فـي  ال يعرف، وقد خلط في هذا الحد      : ابن عدى 
  .اهـ"حديث، وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو أدخل عليه فيه

 :والقاسم بن عبد الرحمن هو األنصاري وذكر الحافظ ابن حجر في اللسان ثالثة وقـال              
كلهم واحد بال ريب وهو األنصاري، وقد ذكر ابن حجر أنه روي عنه عـدة أحاديـث                 

  .)١(باطلة
  .-رضي اهللا عنه-عن مالك بن الحويرث: شرالحديث الثاني ع

إن اهللا تعـالى إذا أراد خلـق عبـد،         ((:  قال عن مالك بن الحويرث الليثي أن النبي        
فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عضو وعرق منها، فإذا كان يوم السابع جمعـه       

  .))اهللا ثم أحضره كل عرق له دون آدم
  : تخريج الحديث

،ومـن  )٥٤:ص(، وفـي مـشيخته ،       )١/٣٤٢" (المعرفة"ان في   أخرجه يعقوب بن سفي   
منتقى من حـديث أبـي بكـر        "،  واألنباري في     )٢/٢٦١" (األسماء"طريقة البيهقي في    

" التوحيـد "، وابن منده فـي      )١٩/٢٩٠" (الكبير: "، والطبراني في  )١٨: ص" (األنباري
، وفـي الطـب     )٢٤٦٠/ ٥" (معرفة الصحابة "، وأبو نعيم في     )٢/٨٠(، وفي   )١/٢٣٢(

وإسماعيل األصبهاني فـي    ) ٤٣٧ -٤/٤٣٦" (الوسيط"والواحدي في   ) ٢١٥/ ١(النبوي  
، عن أبي بكر عبد اهللا بن محمد بن حميد بـن األسـود البـصري              ) ١/٤١٤" (الحجة"

شَـباب  عن  ) ١٠٦" (والصغير) "١٦٣٦" (األوسط"و) ١٩/٢٩٠" (الكبير"والطبراني في   

                                         
، الـضعفاء   )٧/١٥٢(، الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال          )٢/٤٨١(تاريخ ابن معين رواية الدوري      : ينظر) ١(

  ). ٤/٤٦٢ (، لسان الميزان)٣/١٤(والمتروكون البن الجوزي 



 

 )٣٩٩٥(

 ثنا مالك بن الحويرث، مرفوعـاً       ،ن سوار الجرمي، ثنا أبي    ثنا أنيس ب  : ، قاال العصفُري
  .به

  ...".إذا أراد اهللا أن يخلق النسمة "وفي لفظ 
  ".وهذا إسناد متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما: "قال ابن منده
  ".ال يروى هذا الحديث عن مالك إال بهذا اإلسناد، تفرد به أنيس: قال الطبراني

ن سوار الجرمي، روى عن أبيه عن مالك بن الحويرث فقط، وروى عنه عبـد              أنيس ب و
  .اهللا بن أبي األسود وابن مقدم وخليفة بن خياط، وحميد بن مسعدة

ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً، وال تعديالً، وذكره ابن حبان فـي                
  .)١(يقع ذكرهم في الكتب الستةفي الثقات الذين لم ذكره الثقات، وكذلك مغلطاي 

والذي يظهر من حاله أنه في مرتبة المجهول الحال، وليس مشهوراً بالرواية، وقد             : قلت
  .تفرد برواية لم يتابعه فيها أحد كما قال الطبراني فحاله ال يرتقي إلى التوثيق

فحالـه  وأبوه سوار الجرمي كترجمة ابنه أنيس إال أنه لم يرو عنه إال أبنـاءه، وعليـه                 
  .)٢(كحال ابنه

 خاصة أنه يتعلق    ، أن الحديث في مرتبة الضعف     – والعلم عند اهللا     –وعليه فالذي يظهر    
  .بأمر غيبي

 فلم يتبين لي شـهرته مـع الغرابـة فـي الـسند،      "متصل مشهور" :وأما قول ابن منده  
  .والغرابة في المتن

                                         
، )١٢٧٠: رقم٢/٣٣٥(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )١٦٢٥: رقم ٢/٤٣(التاريخ الكبير للبخاري    :  ينظر )١(

  ، )١٧٦٨: رقم٤٥٤/ ٢(، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة )٦٨٢٣: رقم ٦/٨٢(الثقات البن حبان 
، الجرح والتعديل البن أبي حـاتم  )٢٣٥١:مرق٤/١٦٧(التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل  : ينظر) ٢(
/ ٥(، الثقات ممن لم يقـع فـي الكتـب الـستة             )٣٢١٧: رقم٤/٣٣٧(، الثقات البن حبان     )١١٦٨:رقم٤/٢٧٠(

  ).٤٩٥١: رقم١٨٠



– 

  )٣٩٩٦(

حبان لهما في الثقات هو مـن   فهذا بناءاً على ذكر ابن )١(رجاله ثقات: وأما قول الهيثمي  
 واهللا  ،)٢(عرف بخفة شرطه في مرتبة المجهول، وكذلك يلحق به تجويد السيوطي لسنده           

  .أعلم
 عن أبي قالبـة بـسياق مخـالف    ،وقد رويت من طريق أخيه واهب بن سوار عن أبي         

  سياق موافق له في معنى آخر الحديثل
و نصر محمد بن محمد بـن عبـد       أخبرنا أب ) ٤٣٦/ ٤" (الوسيط"  أخرجه الواحدي في    

اهللا زكريا الشيباني، أنا أبو سهل بشر بن أحمد بن بشر، نا أبو زكريا يحيى بن محمـد                  
بن محمد بن البحتري، نا أبو كامل، نا وهب بن سوار، حدثني والدي سـوار، أن أبـا                  
قالبة حدثه، أن رجال من األنصار ولد له غالم على عهد النبي صلى اهللا عليه وسـلم،                 

يـا  : ، فقـال  ))يا َأبا فُالٍن ِمثُْل من ُأشِْبه ابنُك      ((: فلقيه النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال      
ِإن الِْإنْـسان   ((: فأنكر عليه ثم قال   : قالرسول اهللا وهل عسى أن يشبه إال أباه أو أمه؟           

           نيبو نَهيٍق بكُلُّ ِعر ِضرا ُأِخذَ ِفي خَلِْقِه ُأحأَ  ِإذَا مقَر ثُم مآد }C D E F G H I {
  .)).]٨:سورة االنفطار[

وواهب بن سوار ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال روى عـن أبيـه، روى              
 وذكـره مغلطـاي   ،)٣(عنه أبو مالك كثير بن يحيى بن كثير اليربوعي صاحب البصري    

 له في ترشيحه لتولي      وذكر ،في إكمال تهذيب الكمال في ترجمة عمر بن عامر السلمي         
   : قال،جالد األرقط القضاء فعن

 فاسـتعفاه مـن    ، شاور سليمان بن علي البتي في قاضي يوليه        ؛لما مات عمر بن عامر    "
بلغنـي  : المشورة فبلغه أنه يميل بين واهب بن سوار الجرمي ورجل آخر فقال له البتي             

                                         
  ).٧/١٣٤(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ينظر) ١(
  ).٨/٤٣٩(الدر المنثور في التفسير بالمأثور : ينظر) ٢(
  ).٢٠١: رقم٩/٤٧(والتعديل البن أبي حاتم الجرح  :ينظر) ٣(



 

 )٣٩٩٧(

شورة فعليـك بطلحـة بـن     فظننت أنه ال يسعني اآلن إال الم     ،أنك ملت بين فالن وفالن    
  .)١("إياس العدوي فواله

فمرتبته أدنى من مرتبة والديه خاصة أن القصة التي ذكرها مغلطاي تدل على أنه مـن                
المهتمين بالقضاء، ولم يكن من أهل الحديث، ولم أقف له على رواية بعـد البحـث إال                 

 محمـد بـن      يحيـى بـن    هذه فقط، وأما الراوي عنه أبو كامل فلم اهتدى له، وكـذلك           
  .البحتري

 بِن   موسى بن علي     عن مطهر بن الهيثم،     وطريق واهب بن سوار لها شاهد من طريق       
يـا رسـول اهللا   :  قال ، ))ما وِلد لَك ؟   ((: قال له   أن النبي    ، عن أبيه، عن جده    رباٍح،

 ِلي ؟ ِإمـا غُلَـام       يا رسوَل اِهللا ، وما عسى َأن يولَد       :  قَاَل   عسى أن يولد لي؟ إما غالم       
فَقَـاَل  ! ما عسى َأن يشِْبه ؟ ِإما ُأمه وِإما َأباه          : قَاَل  " فَمن يشِْبه ؟    : " قَاَل  ! وِإما جاِريةٌ   

   النَِّبي لَه " :    َِحِم أتْ ِفـي الـرتَقَرالنُّطْفَةَ ِإذَا اس ِإن ، كَذَِلك لَا تَقُولَن هاما اُهللا  ههرـضح              
:  كُلَّ نَسٍب بينَها وبين آدم ، َأما قَرْأتَ هِذِه الْآيةَ ِفي ِكتَاب اِهللا عز وجـلَّ               - عز وجلَّ    -
 } ككَّبر ا شَاءٍة مورص ِفي َأي {.  

 وابـن   ،)٣٠/٨٧" (التفسير" والطبري في    ،)٢٥٤٩" (اآلحاد"أخرجه ابن أبي عاصم في      
" الكبيـر " والطبرانـي فـي      ،)٤/٤٨١(تفسير ابن كثير    "كما في   " تفسيره"أبي حاتم في    

" الـصحابة " وأبو نعـيم فـي   ،)٣/٢٤٩اإلصابة " (الصحابة" وابن شاهين في    ،)٤٦٢٤(
مطهر بن الهيثم الطـائي، ثنـا   : من طريق) ٤/٤٣٧" (الوسيط" والواحدي في  ،)٢٧٩٣(

  . عن أبيه عن جده بهموسى بن علي بن رباح،
مطهـر  : وهو متفق على تركه، قال ابن حبان      مطهر بن الهيثم الطائي      وإسناده فيه : قلت

هذا منكر الحديث، يأتي عن الثقات ما ال يشبه حديثهم، وعن موسى بما ال يتابع عليـه،               
  .)٢(متروك: وقال ابن حجر قال الذهبي واه،

                                         
  ).١٠/٧٩(إكمال تهذيب الكمال ) ١(
تقريب التهذيب  ) ٢/٢٧١(، الكاشف   )٢٦ / ٣: (، المجروحين البن حبان   )٢/١٧٧(األنساب للسمعاني   : ينظر) ٢(
)٥٣٥/٦٧١٣(  



– 

  )٣٩٩٨(

  .)١("ي، وفيه مطهر بن الهثيم، هو متروكرواه الطبران": "المجمع"قال الهيثمي في 
  .عن سعيد المقبري مرسال: الحديث الثالث عشر

 ، إذا أتى قباء أمر مناديه فنادى بالصالة فأذن        عن سِعيٍد الْمقْبِري، قال كان رسول اهللا        
 ، ويعملون  بمكانـه    وإن كان في غير وقت صالة حتى يجتمع الناس إلى رسول اهللا             

 فـسمع  ،ذات يوم عبد اهللا بن سالم وهو على نخلة يجتني منها رطبا لعمة له          فوافق ذلك   
 فقالت لـه  ،فجلس عنده ثم جلس إلى عمته  فجاء إلى رسول اهللا منادي رسول اهللا 

كنت عنـد     فقال يا عمة   ،يا ابن أخ لم احتبست وقد عرفت أني ال آكل شيئا حتى تأتيني            
لف به ما كنت عنده إال أن تكون كنـت عنـد          والذي يح  ؛ فقالت له كذبت   ،رسول اهللا   

 فقالت عند النبي الـذي يبعـث        ، فقال لم أكن عند موسى بن عمران       ،موسى بن عمران  
 فقال يا أبا القاسم ثالثة أشياء       ، قال نعم من عنده جئت فرجع إلى النبي          ،قبيل  الساعة  

وتخبرنـي   ؟جنةإن أنت حدثتني بهن فأنت رسول اهللا أخبرني ما أول نزل ينزله أهل ال             
 فقال رسـول  ؟ وتخبرني عن السواد الذي في القمر ما هو؟عن أية الشبه من أين هـي  

ثـور  (( : قـال ؟ فقال ما بالم  ونـون  ))أول نزل ينزله أهل الجنة بالم  ونون       (( :اهللا  
وحوت يأكل من زائدة كبد أحدهما سبعون ألفا ثم يقومان ويزفنان ألهل الجنـة وأمـا          

ن سبقت إلى الرحم من الرجل والمرأة فالولد له أشبه وأما الـسواد     الشبه فأي النطفتي  
 T U V XW Y{: فقال اهللا عز وجـل     الذي في القمر فإنهما كانا شمسين     

Z [  {] فهو السواد الذي رأيت فهو المحو فمحونا آية الليل         ،]١٢:سورة اإلسراء(( 
 يـا  : ثم قـال ،مدا رسول اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن مح:فقال عبد اهللا بن سالم  

رسول اهللا إن اليهود قوم سوء وأخشى أن يعلموا بإسالمي فيأبنوني عندك وال أدري أي               
 فدعاهم فقال   شيء يقع ذلك عندك فأرسل فسلهم عني قبل يعلمون  فأرسل رسول اهللا              

عبد اهللا  لهم حصين بن سالم أي رجل هو فيكم وكان اسمه حصين فسماه رسول اهللا 
 فقـالوا فهـو   ،))فإن أسلم تسلمون معـه (( :لوا ذاك سيدنا وخيرنا قال رسول اهللا   فقا

كالمه عليهم فردوا عليـه مثـل        خير من أن يترك دينه يا أبا القاسم فردد رسول اهللا            

                                         
  ).٧/١٣٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ١(



 

 )٣٩٩٩(

 فخرج فقال أشهد أن ال إلـه        ،))أخرج عليهم يا عبد اهللا    (( :قولهم له فقال رسول اهللا      
اجزنـا الـشهادة   (( : فأنبوه عنده فقال رسول اهللا ،رسول اهللاإال اهللا وأشهد أن محمدا   

  .))األولى فأما هذه فال
  : تخريج الحديث

" تـاريخ دمـشق   "، وابـن عـساكر فـي        )٦/٢٦١" (ةدالئل النبو " أخرجه البيهقي في    
 عـن أبـي     ، نا يونس بن بكيـر     ،كالهما من طريق  أحمد بن عبد الجبار       )  ٢٩/١١٠(

  . به، بلفظه واللفظ البن عساكر، وعند البيهقي مختصرا عن سعيد المقبري،،معشر
صدوق ال يقـيم    : نجيح بن عبد الرحمن المدني، قال أحمد      :  وهو ،وفي سنده أبي معشر   
  .انقطاع لإلرسالكذلك ضعيف أسن واختلط، وفيه : اإلسناد، قال ابن حجر
  :فاإلسناد ضعيف لعلتين

 .االنقطاع -

  .  وضعف أبي معشر -
   .عن أبي سعيد الخدري: الحديث الرابع عشر

عن   رسول اهللا سِئَل:  سمعه يقول-     عن أبي سعيد الخدري     
ما ِمن كُلِّ الْماِء يكُون الْولَد، وِإذَا َأراد اُهللا خَلْـقَ شَـيٍء لَـم يمنَعـه                 ((:  فقال ؟العزل
ءشَي(( .  
  : تخريج الحديث    

  :  على أبي الْوداِك من وجهيناختلف في هذا الحديث
افْعلُوا ما بـدا    ((:  جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري بلفظ         الْوداِك أبو   :الوجه األول 

    تُمكَِره ِإنو كُنٍر يَأم ِمن قْضا يفَم ((:  بدون لفظة))لَكُم     كُـونـاِء يكُـلِّ الْم ِمـن سلَي
لَدالْو.((  

لَيس ِمن كُـلِّ    ((: جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري بلفظ        الْوداِكبو  أ :الوجه الثاني 
لَدالْو كُوناِء يالْم((.  



– 

  )٤٠٠٠(

، )٧٦٣: (بـرقم ) ٢/١٤" (مسنده" أخرجه الحميدي في    :رواه عنه مجالد    : والوجه األول 
عن يحيى بن سـعيد     ) ١١٣٧٤: (برقم) ٥/٢٣٣٨" (مسنده"عن سفيان بن عيينة، وأحمد      

كتاب التفـسير، قولـه   ) ( ٩٦٩: (برقم) ٥/١٦٧" (سننه"، وسعيد بن منصور في  القطان
 عـن  ،عن هشيم بن بشير ثالثتهم  ) تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم         

  .بألفاظ متقاربة، مجالد
علـي بـن أبـي طلحـة     وأبو إسحاق الـسبيعي،   : رواه عنه ثالثة وهم   : والوجه الثاني 

: بـرقم ) ٣/٦٢٦" (مـسنده "الطيالـسي فـي      ، أخرجه بي إسحاق يونس بن أ  والعباسي،  
من طريق يونس بـن أبـي       ) ١١٦١٤: (برقم) ٥/٢٣٩٥" (مسنده"أحمد في   و ،)٢٢٨٩(

، من طريـق أبـي      ) ١١٦٣٨: (برقم) ٥/٢٤٠١"  (مسنده" إسحاق، وأخرجه أحمد في     
كتـاب  ) ( ١٤٣٨: (بـرقم ) ٤/١٥٩" (صـحيحه "إسحاق السبيعي، وأخرجه  مسلم في       

             ) ١٤٤٢٤: (بـرقم ) ٧/٢٢٩" (سـننه الكبيـر   " والبيهقي في    ،)نكاح، باب حكم العزل     ال
،  الْـوداكِ من طريق علي بن أبي طلحة ثالثتهم عن أبـي  ) كتاب النكاح، باب العزل  ( 

  .بألفاظ متقاربة
ـ    الوجه األول  : يظهر رجحان الوجه الثاني ألن     ،وبالنظر لرواة الوجهين   ن  رواه مجالد ب

  .)١(ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره وهو سعيد
 قال ابـن   إسحاق أبي ويونس بن، رواه أبو إسحاق السبيعي وهو من هو:والوجه الثاني 

، صدوق قد   بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس      ا:  وعلي هو  ،)٢(حجر صدوق يهم قليالً   
  .لكثرة عددهم وجاللة قدرهم، )٣(يخطئ

  فـي ، فأخرجـه ابـن طهمـان   اك في الوجه الثاني في ألفاظهوقد اختلف على أبي الود  
مـن طريـق    ) ١١٦١٤: (بـرقم ) ٥/٢٣٩٥" (مسنده"، وأحمد في    )١٥١:ص" (مشيخته"

، ) ١١٦٣٨: (بـرقم ) ٥/٢٤٠١"  (مـسنده " ، وأخرجه أحمد في    يونس بن أبي إسحاق   

                                         
  ).٦٤٧٨: رقم٥٢٠: ص(تقريب التهذيب : ينظر)  ١(
  ).٧٨٩٩: رقم٦١٣: ص (المصدر السابق: ينظر)  ٢(
  ).٤٧٥٤: رقم٤٠٢: ص (المصدر السابق: ينظر)  ٣(



 

 )٤٠٠١(

) ٤/١٥٩" (صـحيحه "، ومـسلم فـي      )٢٢٨٩: (برقم) ٣/٦٢٦" (مسنده"والطيالسي في   
 وأبـو عوانـة فـي المـستخرج     ،)كتاب النكاح ، باب حكم العـزل      ) ( ١٤٣٨: (مبرق

) ٢/١٨٣(، و )٢٥٥(بـرقم )٢/١١٤ ("التوحيد"وابن منده في     ،)٤٣٤٩(: ، برقم )٣/٩٨(
كتاب النكـاح ،    ) ( ١٤٤٢٤: (برقم) ٧/٢٢٩" (سننه الكبير "، والبيهقي في    )٣٢٥(: برقم

) ١/٣٥٢" (األسماء والـصفات "، وفي   )٢٠٥/٢٢٣" (القضاء والقدر " وفي   ،)باب العزل   
من طـرق   ) ٩٥٩ (:برقم) ٣/١٥٣١" (المتفق والمفترق "، والخطيب في    ) ٢٨٥(: برقم

ِمن كُلِّ الْماِء يكُـون الْولَـد ، وِإذَا َأراد اُهللا خَلْـقَ      ((: ، به بعضهم بلفظ   الْوداِكعن أبي   
     ءشَي هنَعمي ٍء لَماُهللا           " ، وبعضهم بلفظ  "شَي ادِإذَا َأر ، لَـدالْو كُوناِء يكُلِّ الْم ِمن سلَي

ءشَي هنَعمي ًئا لَمخْلُقَ شَيي َأن.((  
  .))...ما ِمن كُلِّ ماٍء يكُون الْولَد((: وروي بلفظ

 الليث بن سعد، وعبـد اهللا بـن         من طريق ) ٣/١٤٠ ("التمهيد"  ابن عبد البر في    أخرجه
 أن أبا الوداك    ، أن علي بن أبي طلحة حدثه      ،حدثنا معاوية بن صالح   : هما قال صالح كال 

ما ِمن كُلِّ ماٍء    ((:  سئل عن العزل فقال     عن أبي سعيد الخدري أن رسول اهللا         ،أخبره
،لَدالْو كُوني ءشَي هنَعمي ٍء لَمخَلْقَ شَي اللَّه ادِإذَا َأرو.((  
  .))... ماٍء يكُون ِمنْه الْولَدما كُلُّ((: وروي بلفظ

ح حـدثنا أبـو     : قال) ١١٥٣(: برقم) ٢/٣٨٤" (مسنده"أبو يعلى الموصلي في     : أخرجه
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبـي إسـحاق، عـن أبـي                : خيثمة قال 

أصبنا نساء يوم حنين فكنا نعـزل عـنهن، فقـال بعـضنا             : الوداك، عن أبي سعيد قال    
تفعلون هذا وفيكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فسألنا رسول اهللا صـلى اهللا               : ضلبع

ما كُلُّ ماٍء يكُون ِمنْه الْولَد، ِإذَا َأراد اللَّه َأن يخْلُقَ شَيًئا لَم يمنَعـه               ((: عليه وسلم فقال  
ءشَي((.  

  ))...ليس من كل ماء يكون الولد((: وروي بلفظ
نـا  : قال حدثنا أحمد قـال  )١١٦٤(برقم) ٢/٣٨" (المعجم األوسط"لطبراني في   أخرجه ا 

نا عبيد اهللا بن عمرو وعن زيد، عن أبي إسـحاق، عـن أبـي               : عبد اهللا بن جعفر قال    



– 

  )٤٠٠٢(

شـهدت  :  يقول -رضي اهللا عنه  - سمعت أبا سعيد الخدري   : الوداك جبر بن نوف قال    
: عزل عنهن، فقال بعـضنا لـبعض       فتح حنين، فأصبنا جواري، فكنا ن      مع رسول اهللا    

لَيس ِمن كُـلِّ مـاٍء يكُـون        ((: تفعلون هذا وفيكم رسول اهللا؟ لو سألتموه، فسألناه، فقال        
  .))الْولَد، ِإنَّما هو شَيء ِإذَا َأراده اللَّه َأن يكُون كَان، لَا يستَِطيع َأحد لَه ردا

 فإن أبا الوداك انفرد بها دون سائر الـرواة الـذي رووه   ،إال إن مع اختالف هذه االلفاظ 
  :  خمسة عشر راو وهذه بعض مروياتهم: وهم،عن أبي سعيد

كتاب الطالق، ما جاء في     ) ( ٢٢٠٦/٥٢٧: (برقم) ١/٨٥٧" (الموطأ"أخرجها مالك في    
من طـرق منهـا     " مسنده"، وأحمد في    عبد اهللا بن محيريز الجمحي    ، من طريق    )العزل
، د بن سيرين األنصاري، وعطاء بن يزيـد الجنـدعي، والحـسن البـصري             معبعن  

، )كتاب البيوع ، باب بيع الرقيـق        ) ( ٢٢٢٩: (برقم) ٣/٨٣" (صحيحه"والبخاري في   
، ) كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع         ) ( ٢٥٤٢: (برقم) ٣/١٤٨(
) ٧/٣٣(، ) المـصطلق  كتاب المغازي، باب غـزوة بنـي     ) ( ٤١٣٨: (برقم) ٥/١١٥(

كتـاب  ) ( ٦٦٠٣: (بـرقم ) ٨/١٢٣(،  ) كتاب النكاح ، باب العـزل     ) ( ٥٢١٠: (برقم
كتـاب التوحيـد،   ) ( ٧٤٠٩: (برقم) ٩/١٢١(، )القدر، باب وكان أمر اهللا قدرا مقدورا    

، طريق عبد اهللا بن محيريز الجهني     ، من   )باب قول اهللا هو اهللا الخالق البارئ المصور         
، )كتاب النكاح ، باب حكـم العـزل         ) ( ١٤٣٨: (برقم) ٤/١٥٧" (صحيحه"ومسلم في   

: بـرقم ) ٤/١٥٨(، )كتاب النكـاح، بـاب حكـم العـزل          ) ( ١٤٣٨: (برقم) ٤/١٥٨(
كتاب النكـاح   ) ( ١٤٣٨: (برقم) ٤/١٥٨(،  ) كتاب النكاح، باب حكم العزل    ) ( ١٤٣٨(

، ) ، باب حكـم العـزل     كتاب النكاح   ) ( ١٤٣٨: (برقم) ٤/١٥٨(،  )، باب حكم العزل     
: بـرقم ) ٤/١٥٩(،  ) كتاب النكـاح، بـاب حكـم العـزل        ) ( ١٤٣٨: (برقم) ٤/١٥٨(
كتاب النكـاح   ) ( ١٤٣٨: (برقم) ٤/١٥٩(،  )كتاب النكاح، باب حكم العزل      ) ( ١٤٣٨(

، )كتاب النكاح، بـاب حكـم العـزل       ) ( ١٤٣٨: (برقم) ٤/١٥٩(،  ) ، باب حكم العزل   
: بـرقم ) ٤/١٥٩(،  ) اب النكاح ، بـاب حكـم العـزل        كت) ( ١٤٣٨: (برقم) ٤/١٥٩(
كتاب النكاح،  ) ( ١٤٣٨: (برقم) ٤/١٥٩(،  )كتاب النكاح، باب حكم العزل      ) ( ١٤٣٨(



 

 )٤٠٠٣(

معبـد بـن سـيرين      ومن طريق عبد الرحمن بن بشر بن مسعود،         ) باب حكم العزل  
ـ ، قزعة بن يحيى الحرشي، وعبد اهللا بن محيريز الجمحي  واألنصاري ،    ي وأبو داود ف

) ٢/٢١٨(، )كتاب النكاح ، باب ما جاء فـي العـزل       ) (٢١٧٠: (برقم) ٢/٢١٨" (سننه"
                ) ٢١٧٢: (بـرقم ) ٢/٢١٨(،  ) كتاب النكاح، باب ما جاء في العـزل       ) ( ٢١٧١: (برقم

قزعة بن يحيى الحرشـي، وعبـد       من طريق   ) كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل        ( 
" جامعـه " ، والترمذي فـي       وأبو مطيع بن عوف األنصاري     اهللا بن محيريز الجمحي،   

أبواب النكاح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، باب مـا     ) ( ١١٣٨: (برقم) ٢/٤٣٠(
) ٣/١١٢" (سـننه "، وابن ماجه فـي    قزعة بن يحيى  من طريق   ) جاء في كراهية العزل   

عبد اهللا بن عتبـة     عبد اهللا بن    من طريق   ) أبواب النكاح ، باب العزل    ) (١٩٢٦: (برقم
كتاب النكاح ، بـاب     ) ( ٣٣٢٧/١: (برقم) ١/٦٥٦" (المجتبى"والنسائي في    ،بن مسعود 

كتاب العتق، ذكر مـا يـستدل   ) ( ٥٠٢٤: (برقم) ٥/٥٧" (الكبرى"والنسائي في  ) العزل
  .من طريق عبد الرحمن بن بشر بن مسعود) به على منع بيع أمهات األوالد 

أصـبنا سـبيا، فكنـا نعـزل، فـسألنا          :  قـال  يٍد الْخُـدِري  جميعهم عـن َأِبـي سـعِ      
َأوِإنَّكُـم لَتَفْعلُـون ؟ قَالَهـا ثَلَاثًـا مـا ِمـن نَـسمٍة كَاِئنَـٍة                 ((:  فقـال  رسول اهللا   

 بألفـاظ متقاربـة، وبعـضهم يـذكر فـي           ،))ِإلَى يـوِم الِْقيامـِة ِإلَّـا ِهـي كَاِئنَـةٌ          
  .قصة

فَيٍع بن مهران، أبو سلمة بن عبد الرحمن، عقبة بن عبد الغـافر،  ر: والرواة اآلخرين هم  
أسعد بن سهل بن حنيف، وموسى بن وردان المدني، عمارة بن جوين العبـدي، وأبـو                

  .صرمة المازني
 يتبين أن الوجه الثاني أرجح من الوجه األول الذي لم يذكر            ،وبالنظر إلى رواة الوجهين   

 ، أو أشد من ذلك    ،نها شاذة أ وأن هذه اللفظة إما      ..." ليس ":  أو بلفظ  "ما من كل    «: لفظة
  : لعدة أسباب



– 

  )٤٠٠٤(

، )٢(، وثقه ابـن معـين     )١( وهو جبر بن نوف البكالي     ،تفرد بها أبو الوداك    - ١
، وقال ابن سعد قليـل      )٣(وقال النسائي مرة صالح، ومرة قال ليس بالقوي       

لحـافظ   ولعل قلة أحاديثه مع ما فيها من بعض الوهم جعل ا           ، )٤(الحديث
 .)٥(بذهب على أنه صدوق يهم

 ومـنهم   ،أن كل من روى الحديث عن أبي سعيد وعددهم خمسة عـشرة            - ٢
 لم يذكروا هذه الزيادة،     ،مامة أسعد بن سهل بن حنيف     أ وهو أبو    ،صحابي

 .وهم من هم في جاللة قدرهم وحفظهم

 وقد أخرج الحديث مـن      ،وكذلك اإلمام البخاري لم يخرجها في صحيحه       - ٣
 .عدة طرق

اإلمام مسلم بعد أن أخرج الروايات السابقة ذكر رواية أبي الودك فـي             و - ٤
 .آخر الروايات، وهذا قد يشعر بأن فيها علة

ثم إن بعض طرق أبي الوداك ليس فيها ذكر هذه الزيادة كما هـي فـي                 - ٥
 وإن كان الراجح كما سبق عنه اثباتها، ويحتمل أن يكـون            ،طريق مجالد 

 . الوهم منه خاصةً أنه صدوق يهم

  .وكذلك اختالف األلفاظ في طريقه يقوي التوقف في األخذ بها - ٦

                                         
  )١٨/ ١(، موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )٢٠٩٣(سؤالت ابن هانئ : ينظر)  ١(
  ).٢٢١: رقم٨٨: ص( رواية الدارمي -تاريخ ابن معين : ينظر) ٢(
  ).٩٣٨: رقم١٦٠/ ٣(إكمال تهذيب الكمال : ينظر) ٣(
  ).٢٣٦٥:رقم٣٠١/ ٦(الطبقات الكبرى ط العلمية : ينظر) ٤(
  ).٨٩٤:رقم١٣٧: ص(تقريب التهذيب : ينظر) ٥(



 

 )٤٠٠٥(

   :خالصة نتائج جميع الروايات
أكثر الروايات الصحيحة مجمعة على أن الشبه يتأثر به الجنـين بـسبب              - ١

 .السبق لماء الرجل، أو ماء المرأة إلى الرحم

 ،إن تأثر جنس الجنين بماء الرجل والمرأة إنما ورد في ثـالث روايـات             - ٢
 عن ثوبان أخرجها مسلم وقد ذُكر عليها عدة إشـكاالت،           :الرواية األولى 

 . ضعيفة وفيها تفردعنه  إال أن جميع الروايات :ورواية ابن عباس

٣ - ماء الرجل وماء المرأة بلفظ      وصفُ صح  :))      ،ضـيِل غَِلـيظٌ َأبجالر اءم
 إال أن  ،)) َأو علَا كَان ِمنْه الشَّبه     وماء الْمرَأِة رِقيقٌ َأصفَر ، وَأيهما سبقَ      

له عدة شواهد منها حديث ثوبان أخرجه مسلم، وكذلك حديث ابن عباس،            
  .وحديث ابن مسعود، وحديث جابر، وكلها ستأتي في خالل البحث

ونُطْفَـةُ الْمـرَأِة حمـراء      ((: ورد من صفات ماء الرجل والمرأة بلفـظ        - ٤
بن إسحاق، وفـي حـديث      الم ترد إال رواية شاذة عن       ، وهذه   )).. رِقيقَةٌ

 .أبي ظبيان وهي رواية ضعيفة

ِمـن  : ِمن كُلٍّ يخْلَـقُ ((: من الصفات التي وردت في تكوين الجنين وهي       - ٥
 فََأما نُطْفَةُ الرجِل فَنُطْفَةٌ غَِليظَةٌ؛ ِمنْهـا        ،نُطْفَِة الرجِل، وِمن نُطْفَِة الْمرَأةِ    

ظْمالْع         مالدو ما اللَّحِقيقَةٌ ِمنْهَأِة فَنُطْفَةٌ ررا نُطْفَةُ الْمَأمو ،بصالْعورد  )) و 
في حديث ابن مسعود وهو حديث ضعيف، وفي حديث عمرو بن شعيب            
عن أبيه عن جده وهي رواية ضعيفة جداً، وفي حديث أبي ظبيان وهـي              

 منكـرة، وروي عـن   رواية ضعيفة، وكذلك في حديث جابر وهي رواية     
 ابن عباس من قوله ولم أقف على سنده، وروي عن تلميذه عكرمة مسنداً            

 رواته ثقات إال راو لم أقف على ترجمته، وأشار الـسندي إن فـي               بسنٍد
 .هذه اللفظة مخالفة لظاهر القرآن

نُطْفَـةُ الرجـِل   ((من الصفات التي وردت في تكوين الجنين وهي بلفـظ        - ٦
ةٌ، ونُطْفَةُ الْمرَأِة صفْراء رِقيقَةٌ فََأيهمـا غَلَبـتْ صـاِحبتَها           بيضاء غَِليظَ 



– 

  )٤٠٠٦(

       ِمنْها وِمنْه ا كَانِميعتَا جعتَمِإِن اجو ،لَه هوهذه اللفظة لم ترد إال      ))فَالشَّب ،
 .في حديث ابن عباس من طريق راويها واٍه

لَيس ِمـن كُـلِّ     ((:  وبعضهم بلفظ  ))الْولَدِمن كُلِّ الْماِء يكُون     (( :إن لفظة  - ٧
  لَدالْو كُوناِء يتفرد بها أبو الوداك عن سائر الرواة وهـي شـاذة           ))الْم ، 

 .واهللا أعلم

  
  
  
  
  
  



 

 )٤٠٠٧(

  المبحث الثاني
  .والعلوكالم العلماء على األحاديث، والشبة 

  . هل للمرأة مني ؟:المطلب األول
   الذي يحدث منه الشبه؟ ما هو ماء المرأة:المطلب الثاني
   ما معنى السبق الذي يحصل منه الشبه، وما كيفيته؟:المطلب الثالث
   هل ورد في السنة النبوية تحديد جنس الجنين؟:المطلب الرابع

 . الشبهة التي أثاروها على أحاديث الشبه:المطلب الخامس



– 

  )٤٠٠٨(

  .هل للمرأة مني: المطلب األول
هـل  ،  وبسبب هذا المني يكون الشبه كما في رواية     ا،لها مني ذكرت الروايات السابقة أن     

رضي - وعن عائـشة  ))نعم إذا رأت الماء((على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال    
إذا عال ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا         ...((:  قال رسول اهللا     ،-اهللا عنها 

  . ))عال ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه
ا دليٌل قوي على أن الولَد يخلَق من الماءين، وال يكـون مـن مـاء            في هذ : قال علماؤنا 

قد يكون الولد من الرغـوة أو    : واحد بوجٍه، وال على حاٍل؛ ألن الكَفَرةَ من األطِّباء قالوا         
  .)١("الزبد الّذي يتولَّد بينهما

والولـد مخلـوق    ،منيا  وقد أفاد هذا الخبر أن للمرأة منيا كما أن للرجل           : "وقال المناوي 
 ألن الـشبه    ؛ وكان الولد من مائه المجرد لم يكـن شـبهها          ،منهما إذ لو لم يكن لها ماء      

يسبب ما بينهما من المشاركة في المزاج األصلي المعـين المعـد لقبـول التـشكالت                
 فإن غلب ماء الذكر ماء األنثى وسبق نـزع  ،والكيفيات المعينة من مبدعه تبارك وتعالى  

 ووقع في مسلم مـن حـديث        ، وإن كان بالعكس فبالعكس قاله القاضي      ،ى جانبه الولد إل 
عائشة إذا عال ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه وإذا عال ماء المرأة ماء الرجل أشبه                

  .)٢("أخواله
فإن قيل فهذا تصريح منكم بأن المرأة لها منى وأن منها أحد الجـزئين              ": وقال ابن القيم  

هـذا  :  منهما الولد وقد ظن طائفة من األطباء أن المرأة ال مني لها، قيل             اللذين يخلق اهللا  
رضي اهللا  - وأم سلمة    -رضي اهللا عنها  -هو السؤال الذي أوردته أم المؤمنين عائشة        

  .)٣(" وأجابهما عنه بإثبات منى المرأة على النبي -عنها

                                         
  )١٥٠/ ٢(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ١(
  ه) ٣/٤٢٢(فيض القدير للمناوي  )٢(
  )٣٣٤: ص(التبيان في أقسام القرآن ) ٣(



 

 )٤٠٠٩(

 النطفـة فـي القـرآن       وقد ورد ذكر  : ")١( محمد علي البار   كما ذكر  ،وكذلك قال األطباء  
الكريم في اثني عشر موضعاً، كما ذكرت أحيانا باسم الماء المهـين والمـاء الـدافق،                

فهـي  ،  وليست هذه األلفاظ مترادفة متطابقـة المعنـى، كـال        ،وتذكر أحيانا باسم المني   
ثـم  ، تختلف في التفاصيل فلفظ المني مثالً يشمل النطفة ويزيد عليها بالماء الذي يحتويها   

  :  أنواعاً فليست نوعاً واحداً-التي هي أحد مكونات الماء-النطفة إن 
النطفة المذكرة وهي الحيوانات المنوية الموجودة في المنـي والتـي تفرزهـا             : األولى

  .الخصية
  .النطفة المؤنثة وهي البويضة التي يفرزها المبيض مرة في الشهر: الثانية
. لطة من الحيوان المنوي الذي يلقح البويـضة       النطفة األمشاج وهي النطفة المخت    : الثالثة

وهذا التفصيل هو الذي أشار إليه القرآن في أكثر من موضع، فقد فرق بينهمـا وجعـل           
  .)٢(..."بينهما عموم وخصوص

  .ما هو ماء المرأة الذي يحدث منه الشبه؟: المطلب الثاني
  : هناك ثالثة أراء

 وهـؤالء بنـوا رأيهـم علـى     ،الجمـاع  أنه الماء الذي يخرج عند شهوة      :الرأي األول 
قـال  .....   عن ُأم سلَيٍم  أم أنس بـن مالـك  :الروايات الواردة في قصة ُأم سلَيٍم  وهي       

                                         
بار استشاري أمراض باطنية ومستشار قسم الطب اإلسالمي، مركز الملك فهد للبحوث الطبية،        محمد علي ال  ) ١(

جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ومدير مستشفى الملكة إليزابيث سابقاً الجمهوري حالياً في عدن، ولد في مدينـة              
م دبلوم ١٩٦٤في عام ، جامعة القاهرة  )درجة الشرف (م، بكالوريوس طب وجراحة     ١٩٣٩ ديسمبر   ٢٩عدن في   

لندن، أدنبره (م، عضوية الكليات الملكية لألطباء بالمملكة المتحدة    ١٩٦٩أمراض باطنية، جامعة القاهرة في عام       
م، له عده مؤلفات في الصحه      ١٩٩٤م، زمالة الكلية الملكية لألطباء بلندن في عام         ١٩٧١في فبراير   ) وجالسجو

لطب النبوي، منها خلق االنسان بين الطب والقرآن، االسرار  الطبيـة            العامه وأخالقيات الطب وتاريخ الطب وا     
واألحكام الفقهية في تحريم الخنزير، من محاضرة في جامعة عدن ألقاها الدكتور محمد علي البار وتقديم وتعريف 

  عبد العزيز بن حبتور  / الدكتور
٤mItesoRGmj=v?watch/com.youtube.www://ttpsh.   
  ).١٠٩: ص(خلق اإلنسان بين الطب والقرآن ) ٢(



– 

  )٤٠١٠(

 لَولَا ذَِلك ما َأشْبه الْولَد ))      ِإذَا رَأِت الْماء فَلْتَغْتَِسْل ،فَقَاَل رسوُل اهللاِ      ((: رسول اهللا   
هُأم((  .  

 فهل على المرأة من غسل      ،...يا رسول اهللا  : جاءت ُأم سلَيٍم  فقالت    :  قالت وعن أم سلمة  
: يا رسول اهللا، وتحـتلم، قـال    :  وقالت ،...ِإذَا رَأِت الْماء :))    إذا احتلمت؟ قال النبي     

   .)) ، فَِبم يشِْبهها ولَدها..نعم((
، أرأيـت المـرأة   ...سول اهللا   يا ر :  أن ُأم سلَيٍم  قالت     -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة   

فَِمـن َأيـن    ،  ... ، فقال رسول اهللا      نَعم(( :ترى في النوم ما يرى الرجل، اتغتسل؟ قال       
هالشَّب كُون؟ .))ي  

وَأما الشَّبه ِفي الْولَِد فَِإن الرجَل ِإذَا غَِشي الْمرَأةَ فَـسبقَها مـاُؤه         ...((: وحديث أنس   
  ))...لشَّبه لَه وِإذَا سبقَ ماُؤها كَان الشَّبه لَها قَاَل َأشْهد َأنَّك رسوُل اِهللاكَان ا

 أن الماء الذي يحصل به الشبه هو ماء داخلي ال يرى وهؤالء بنوا رأيهم               :الرأي الثاني 
   -: في ماء المرأة وأنه أصفر واستدلواعلى الوصف الذي ذكره رسول اهللا 

يا ُأم سلَيٍم  ، ِإذَا رَأتْ        ((: لها ، فقال النبي    ...أن ُأم سلَيٍم      ..أنس أن ُأم سلَيٍم       بحديث  
ماء الرجِل غَِليظٌ َأبيض ، وماء الْمرَأِة رِقيقٌ َأصـفَر ،  : ... قال   )) ذَِلك الْمرَأةُ فَلْتَغْتَِسلْ  

  .))نْه الشَّبهوَأيهما سبقَ َأو علَا كَان ِم
 وهو الذي يفرزه جـدار المهبـل، ومـاء    ؛ماء ظاهري:  أن للمرأة ماءين  :الرأي الثالث 

 وهو الذي يحصل منه الشبه وهؤالء بنوا رأيهم على الجمـع بـين الروايـات                ؛داخلي
  . السابقة وقالوا بذلك تنتظم األحاديث

  . كيفيته؟ما معنى السبق الذي يحصل منه الشبه، وما: المطلب الثالث
وأن كـال   ): سبق، وعـال  (تبين من جمع الروايات أن األلفاظ التي وردت في الحديث             

الكلمتين وردت في حصول الشبه، نعم في رواية وردت أن العلو يحصل بـه اإلذكـار                
هذه الرواية يحتمل أنها وهم من الراوي كما تقدم بيان ذلك، وعليه فإن               إال أن  ،واإليناث

وبالجملـة فعامـة    : " قال ابن القـيم    ،تواردت على حصول الشبه   ) وعال  ،  سبق  (كلمة  



 

 )٤٠١١(

 ، فالمعنى الذي يجمـع بـين        )١(..."األحاديث إنما هي تأثير سبق الماء وعلوه في الشبه        
قال العلماء يجـوز أن يكـون المـراد بـالعلو هنـا             : "اللفظين هو الغلبة، قال النووي    

لسبق ألن كل من سبق فقد عـال شـأنه          والمراد بالعلو هنا ا   : "وقال ابن حجر  ،  )٢("السبق
عـال  :  أي ،)وإذا سـبق مـاء الرجـل      : "(وقال المال على قـارئ    . )٣("فهو علو معنوي  

  .)٤("وغلب
  : ومن األدلة على أن السبق والعلو يطلقان على معنى واحد وهو الغلبة ما يلي

ني إليه  سبق: فإنه يقال سبقني فالن، فاتني بكذا     ...  يشهد لذلك  فإنّه :المعنى اللغوي  - ١
واهللا ما أوجب علي فالن، أي ما غلبني علـى الوجـب            : وذهب به عني، وتقول   

 .)٥(وهو السبق

سـورة  [} نَحن قَدرنَا بيـنَكُم الْمـوتَ ومـا نَحـن ِبمـسبوِقين           {: في قوله تعالى   - ٢
تأول الحسن هذا، ألن اآلية     ": قال القاضي أبو محمد     مغلوبين، :أي،  ]٦٠:الواقعة

فإن ((: هنا على نحو قوله عليه السالم     » السبق«و إلى الوعيد، وجاءت لفظة      تنح
استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروبها فافعلوا            

، بـل قـادرين   بمغلوبين }وما نَحن ِبمسبوِقين{ : "وقال الشوكاني،  )٦())ال تفوتنكم 
  . "على أن نبدل أمثالكم

سـورة  [} ِإن ِفرعون عالَ ِفـي اَألرِض       { : يأتي بمعنى الغلبة كما في قوله      وكذلك العلو 
في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته، فصار من أهل العلـو فيهـا، ال مـن               ]٤:القصص

                                         
  )١٨٦: ص(الطرق الحكمية ) ١(
  ).٢٢٣/ ٣(شرح النووي على مسلم ) ٢(
  ).٢٧٣/ ٧(فتح الباري البن حجر ) ٣(
  ).٣٧٧٩/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٤(
                 اعد اللغة وآالت األدب النحـو والـصرف والبالغـة والعـروض واللغـة والمثـل                اللباب في قو  : ينظر)  ٥(
  ).٩٦٧:ص(، المالحن )٢١٧: ص(
  ).١٨٨/ ٥(، فتح القدير للشوكاني )٢٤٨/ ٥(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية )  ٦(



– 

  )٤٠١٢(

إن : أن هذا اللفظ يطلق على الظاهر الغالب كما في قوله         : "، يقول الشوكاني  األعلين فيها 
  :شاعرفرعون عال في األرض  وقال ال

  .)١(تركناهم صرعى لنسر وكاسر... فلما علونا واستوينا عليهم 
  ]. ٦٨:سورة طه[} ِإنَّك َأنتَ اَألعلَى{  :وقوله

  . )٢("المستعلي عليهم بالظفر والغلبة: قلنا ال تخف إنك أنت األعلى أي: "قال الشوكاني
  . )٣("ستعلو عليهم وتقهرهم، ويذلوا لك ويخضعوا: أي: "وقال السعدي 

  ]. ١٣٩:سورة آل عمران[} وَأنتُم اَألعلَون ِإن كُنتُم مْؤِمِنين{ : وقوله
، أخرج ابـن أبـي حـاتم عـن          )٤("يعني الغالبين على األعداء بعد أحد     : "يقول الطبري 

  .  )٥(وأنتم الغالبون: الضحاك وأنتم األعلون قال
فَـَأنَّى  ((: في ي رواية  ما ورد    ،ومما يستأنس به في بيان معنى السبق بأنه الغلبة         - ٣

يكُون شَبه الْخُُؤولَِة ِإلَّا ِمن ذَِلك ؟ َأي النُّطْفَتَيِن سبقَتْ ِإلَى الرِحِم غَلَبـتْ علَـى                
نُطْفَةُ الرجِل بيضاء غَِليظَةٌ، ونُطْفَةُ الْمرَأِة صفْراء رِقيقَـةٌ فََأيهمـا           (( ،))الشَّبِه

تْ صغَلَبلَه ها فَالشَّبتَهوكال الرويتان ضعيفة))اِحب ،. 

  : أما كيفية السبق بناء على أن معناه الغلبة
 علـى حـصول     كثر كالم األطباء في بيان كيفية العلو والسبق وكان كالمهـم منـصباً            

اإلذكار واإلناث ولم يتعرض إال القليل منهم لقضية الشبه ومن الصفات التـي ذكروهـا        
ن يحمل في جيناته    وا فمن المعلوم أن الحي    ،بق في حديث الشبه هو سبق غلبة      فالس: "قالوا

 وكذلك تحمل البييضة في صـبغياتها       ،)مغلوبة(أو متنحية   ) غالبة(صفات وراثية سائدة    
ـ  ،)مغلوبة(أو متنحية  ) غالبة(صفات وراثية سائدة     ـ ح ح فلو حـدث أن لقّ ن يحمـل  اوي

                                         
  ).١/٣١٢(، فتح القدير للشوكاني )٦١١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي : ينظر)  ١(
  ).٣/٤٤٣(فتح القدير للشوكاني )  ٢(
  ).٥٠٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي )  ٣(
  ).٤/٢١٧(تفسير القرطبي )  ٤(
  ).١/٤٤٤(فتح القدير للشوكاني )  ٥(



 

 )٤٠١٣(

ى الولد ِشبه أبيه، والعكس، وبذلك يكـون       ألت ؛صفات غالبة بييضة تحمل صفات مغلوبة     
ن الرجل بص فاته القـاهرة الغالبـة أو غلبـة    اوي هو غلبة حالسبق الذي أراده النبي     

  .)١(بيضة المرأة بصفاتها القاهرة الغالبة أو السائدة فيأتي الولد شبه أمه
 .هل ورد في السنة النبوية تحديد جنس الجنين؟: المطلب الرابع

 ال تقـوى    ، أن الروايات الواردة في السنة النبويـة       -والعلم عند اهللا  -لباحث  الذي ظهر ل  
 وذلك بسبب ما اعتراها من الخالف فـي      ،على أن يستشهد بها على تحديد جنس الجنين       

وإنما جـاء تـأثير ذلـك فـي اإلذكـار         "... قال ابن القيم     ، والكالم على الرواة   ،األلفاظ
رد بإسناده، فيحتمل أنه اشتبه على الراوي فيـه         واإليناث في حديث ثوبان وحده، وهو ف      

 .)٢(..."الشبه باإلذكار واإليناث

 ، فإن ذلك يوقع المثبت في إشكاالت كثيـرة ،ومع إثبات تلك األلفاظ التي في تلك الرواية       
  .ال تكون اإلجابات عنها بتلك المقنعة

 .الشبة التي أثاروها على الحديث: المطلب الخامس

سالم شبه كثيرة على السنة النبوية، إال أنهم اهتموا بالشبه المتعلقة بعلم            قد أثار أعداء اإل   
ثاروا جملة من الـشبه     أ وذلك لقلة الباحثين المتمكنين فيها من أهل اإلسالم، وقد           ،األجنة

 وسيخرج بإذن اهللا بحث كامـل يـشمل         ،طبيةال األمور فيما يتعلق ب   ؛على هذه األحاديث  
 وهـي شـبهة يكثـر    ،شير لشبهة واحدة مع الجواب عليها      سأ  هنا  إال أني  ،جميع شبههم 

 الحقائق المذكورة في القرآن أو في السنة        أن:  وهي ، وفي كتاباتهم  ،ترددها على ألسنتهم  
  .قد سبقنا بها أطباء اليونان وغيرهمالنبوية 

 ويظنـون أنهـم أصـابوا    ،رهـا ا ويكثرون تكر،وهذه من الشبهات التي يعتمدون عليها     
هـم، وهـي   ل مع أنها أوهى من بيت العنكبوت، بل هي دليل عليهم ال  ،قتلاإلسالم في م  

                                         
ــين ) ١( ــنس الجنـ ــد جـ ــة د .. تحديـ ــرعية طبيـ ــة شـ ــم  . دراسـ ــيد قاسـ ــد الرشـ عبـ

htm.٦١٧٠/view/articles/com.lahaonline.www://http   
  ).١٨٦: ص(الطرق الحكمية ) ٢(



– 

  )٤٠١٤(

 ،عليه الـتكالن  اهللا المستعان و   و ، وإليك الجواب  ،حجة دامغة على أن دين األنبياء واحد      
  .وال حول وال قوة إال باهللا

يستدل أعداء اإلسالم على الطعن في القرآن والسنة بنصوص منقولة عن أطباء كـانوا              
 ومـن تلـك النـصوص المتعلقـة       ، النبوية بخمسة قرون أو أكثـر أو أقـل         قبل البعثة 

  :  نصوص تتعلق بعلم األجنة وهي،بموضوعنا
 وهو الذي يعطي للجسم العـروق و  ،بيض وغليظ ولزجأ ماء الرجل    نإ ": جالينوس قول

  .)١("العصب
علو مـاء   إن فكرة توالد حيوان ذكر بعلو ماء الذكر، وتوالد حيوان أنثى ب           : " كذلك وقوله

، ولكنها على أيه حال تتعارض مع حقيقة أن اإلناث أحيانـا    األنثى هي فكرة معقولة جداً    
اتهم، ولذلك من األفـضل     هيشبهون آباءهم، وهناك عدد غير قليل من الرجل يشبهون أم         

  .)٢("أال نقول إن األنثى والذكر ينتجان عن علو ماء أحدهما دون شرط أو قيد
 الحقائق المنقولة عن جالينوس التي ذكر فيها تلك التفاصـيل ال             يتفق كل عاقل أن    :أوالً

 ال بإمكانيات عصره وال بفكره، ألن علمـاء الطـب           ،يمكن لجالينوس أن يتوصل إليها    
 الثـامن عـشر   والوراثة متفقون على أن هذه الحقائق لم يتمكن إليها إال في حدود القرن        

كن الوصل إلـى هـذه النتـائج إال         وعليه فال يم   الميكروسكوبعند اكتشاف أو تطوير     
  : بطريقتين

إن جالينوس وغيره قد اطلعوا على هذه الحقائق من الكتب السماوية التي كانت              - ١
في عصورهم من أنبياء آخرين، وعليه فهو معجزة لمن سبق من األنبياء وهذا             

 : يدل عليه عدة أدلة

ـ            -  أ  جـاء   ي  جميع األحاديث المذكورة في البحث التي سأل فيها اليهود للنب
رضـي اهللا   - أنـس     فمنها ما رواه البخاري عن     )) ال يعلمهن إال نبي    ((: فيها

                                         
، ولم يتؤكد من صـحة      )١٨٣:ص(ينسب هذا الكالم إلى جالينوس في كتاب منسوب له اسمه جوامع المني             ) ١(

  .ة الكتاب لصاحبه، ولعلها تتيسر في األيام المقبلة إن شاء اهللاهذه المعلومة من الكتاب، وال من نسب
  .المرجع السابق) ٢(



 

 )٤٠١٥(

، "إني سائلك عن ثالث ال يعلمهـن إال نبـي    :  فقال  عن عبد اهللا بن سالم     -عنه
وجئت أسألك عن شيء ال يعلمه أحمـد        : "وفي حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم     

عن الولد، وكذلك حـديث  فسأله .." من أهل األرض إال نبي أو رجل أو رجالن  
، وعمـرو   -رضي اهللا عنه  - ، وابن مسعود  -رضي اهللا عنهما  - ابن عباس 

، -رضي اهللا عنـه - ، وأبو ظبيـان -رضي اهللا عنهما- بن شعيب عن جده  
وجابر، وسعيد المقبري مرسالً، وهي وإن كان ال يخلو إسنادها من كالم، بـل              

 ".من قبلكهكذا كان يقول  ":جاء في حديث ابن مسعود في آخره

جاءت مطابقـة لـبعض     إن بعض هذه النصوص موجودة في التلمود          - ب
النصوص النبوية، وكذلك لبعض ما ذكره جالينوس، وهذا يؤكد احتمال كـون            

 .)١(جالينوس قد أخذها منه

إن عبارات الكالم الموجود في كتاب جالينوس يوحي بأنه لـيس مـن           - ت
إن فكـرة  " :ابق فـي قولـه   بل هي من أفكار قرأها كما في النص الس    ،اكتشافه

توالد حيوان ذكر بعلو ماء الذكر، وتوالد حيوان أنثى بعلو ماء األنثى هي فكرة              
معقولة جدا، ولكنها على أيه حال تتعارض مع حقيقة أن اإلناث أحيانا يشبهون             

ل يشبهون أماتهم، ولذلك من األفـضل       اآباءهم، وهناك عدد غير قليل من الرج      
 ،)٢(" دون شرط أو قيـد ،لذكر ينتجان عن علو ماء أحدهماأال نقول إن األنثى وا    

 و هو الذي يعطـي للجـسم        ،بيض و غليظ و لزج    أن ماء الرجل    إ:" وفي قوله 
  .)٣("العروق و العصب

                                         
هيثم طلعت وهو في مقطع يوتيوب شبهات حول مراحل خلق الجنين في القرآن والـسنة               .نقل هذا الكالم د   )  ١(

  أعلم واهللا ٣٢ إلى الدقيقة ٢٧الرد موثق بالصور والشواهد على الشاشة من الدقيقة | النبوية
)٢ (dg-lSZFnvM١=v?watch/com.youtube.www://https   ثانية، وقد نقله من كتـاب  ٥٠ و ٢٦ الدقيقة 

  لو أمكن الحصول عليه يكمل مهم جداً) ١٨٣ص(جالينوس في المني 
ولم يتأكد من صحة هذه ) ١٨٣(له أسمه جوامع المني ص ينسب هذا الكالم إلى جالينوس في كتاب منسوب         ) ٣(

  .المعلومة من الكتاب وال من نسبة الكتاب لصاحبه ولعلها تتيسر في مقبل األيام إن شاء اهللا



– 

  )٤٠١٦(

 وأمـا  ،ثم إنك تجد أن المعلومات المذكورة في القرآن والـسنة صـحيحة      - ث
كمـا فـي   ، اء فإنه يخطئ فيها هو وغيره من األطب    ،األمور التي لم تذكر فيهما    

توصيف العلماء المتقدمين، ممن تكلم في مراحل التخلـق، فـإنهم كثيـراً مـا             
 . )١( في نظرياتهم وتقريراتهم، وهذا كثير جداًاأخطأو

 أو يكون الكتاب المنسوب إلى جالنيوس محرف لكي يواجه ما ورد فـي الكتـب                :ثانياً
ت التـوراة واإلنجيـل     السماوية من نصوص إعجازية وهذا ليس ببعيد فقد حرفت وبدل         

وغيرهما من الكتب الكثيرة، وعليه يجب الثبت من صـحة نـسبة الكتـاب وهـل لـه         
مخطوطات، وما قوة األدلة التي تنسب الكتاب إلى جالنيوس فكيف يعتمد علـى كتـاب               
منسوب ال ندري هل له مخطوطات، ومتى كتبت وغير ذلك من األسئلة التي يعلـم بـه     

لهم ذلك، ولذلك يقال لهم أثبت العرش ثم أنقشثبوت الكتاب من عدمه وأن . 

                                         
  ).٦/٦٤(موسوعة بيان اإلسالم والرد على اإلفتراءات والشبهات : ينظر)  ١(



 

 )٤٠١٧(

  نتائج وتوصيات
  :النتائج
 مرسـلة    زيادة ضعيفة؛ ألنها من طريقٍ     ))هن شَقَاِئقُ الرجالِ  ((: إن لفظة  - ١

  . إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحةوكذلك تفرد
، إنما  ))..وَأيهما سبقَ َأو علَا   (( :إن الشك الواقع في طريق قتادة في لفظ        - ٢

  .هو من سعيد بن أبي عروبة
ِإذَا علَا ماُؤهـا مـاء   ((: زيادة لفظة في حديث عائشة في قصة ُأم سلَيٍم    - ٣

           ـهاممَأع ها َأشْبهاءِل مجالر اءلَا مِإذَا عو ،الَهَأخْو لَدالْو هِل َأشْبجالر((، 
  .الذي يظهر أنها ليست قويةو

نُطْفَةُ الرجـِل   ((: ال اليهود في طريق ابن إسحاق بلفظ      ورد في قصة سؤ    - ٤
           ا كَانتَهاِحبص ا غَلَبمهِقيقَةٌ، فََأير اءرمَأِة حرنُطْفَةُ الْمغَِليظَةٌ ، و اءضيب

لَه هوهي لفظة ضعيفة لشذوذها،))الشَّب .  
 فََأمـا  ،، وِمن نُطْفَـِة الْمـرَأةِ   ِمن نُطْفَِة الرجلِ   :ِمن كُلٍّ يخْلَقُ   ...((لفظة   - ٥

نُطْفَةُ الرجِل فَنُطْفَةٌ غَِليظَةٌ؛ ِمنْها الْعظْم والْعصب، وَأمـا نُطْفَـةُ الْمـرَأِة        
    مالدو ما اللَّحِقيقَةٌ ِمنْهوردت في رواية عبد اهللا بن مسعود        ))...فَنُطْفَةٌ ر 

  .وهي لفظة ضعيفة
، ِمن َأين يشِْبه الْولَد َأباه وُأمه؟ قَاَل ماء الرجـِل َأبـيض             .  ..(( :لفظة - ٦

             علَى الْـآخَِر نَـزع ِن غَلَبياءالْم ِقيقٌ، فََأير فَرَأِة َأصرالْم اءمغَِليظٌ، و
لَدفقال صدقت، فقال ما للرج من الولد وما للمـرأة منـه؟ فقـال             ،  ))الْو :

))قَـالَ   ِللر رالـشَّعو مالدو مَأِة اللَّحرِللْمو ،بصالْعوقُ ورالْعو ِل الِْعظَامج :
  .وهي رواية ضعيفة واستغرب واستعجب ابن كثير من سياقه، ))صدقْتَ

 الذي يظهر أنها شـاذة، لتفـرد        )) ما ِمن كُلِّ الْماِء يكُون الْولَد        (( :لفظة - ٧
  .أبي الوداك بها

 .الغلبة: األظهر في معنى السبق، والعلو هو - ٨



– 

  )٤٠١٨(

 وهذا ما اتفقت عليه جميـع  ، المرأة له تأثير في الشبه ءإن ماء الرجل وما    - ٩
 . الروايات

األظهر في رواية تحديد جنس الجنين أنها وهم وهو الذي مال إليه شـيخ               -١٠
 .اإلسالم، وتلميذه ابن القيم، وهو الذي أميل إليه

ن من ذكر وأنثى بالعلو الذي ورد فـي روايـة           إن لفظ تحديد جنس الجني     -١١
ماء الرجِل َأبيض وماء الْمرَأِة َأصفَر ، فَِإذَا اجتَمعا فَعلَـا           ((: ثوبان وهو 

                ِنـيَأِة مـرالْم ِنـيلَا مِإذَا عا ِبِإذِْن اِهللا ، وَأِة َأذْكَررالْم ِنيِل مجالر ِنيم
 قد أورد عليه عدة استشكاالت على ثبوت صحته،         ،))ثَا ِبِإذِْن اهللاِ  الرجِل آنَ 

ن من المهم عدم االعتماد عليـه فـي         أولم أستطع الجزم بخطأ اللفظ، إال       
 . الحتمال أنه ليس من لفظ النبي ،قضايا اإلعجاز العلمي

 إال بعد التأكـد     ،ال ينبغي المصير إلى اإلعجاز العلمي     : قاعدة مهمة وهي   -١٢
 .ليس فقط االكتفاء بصحة الرواية في الجملةو ، اللفظمن صحة

عدم االستعجال في نسبة اإلعجاز للحديث النبوي بل ال بد من سؤال أهل              -١٣
 .التخصص الدقيق في الحديث المراد االستشهاد به

 بسبب اخـتالف    ،ال ينبغي لإلعجازي الجزم باإلعجاز في الرواية الظنية        -١٤
 .األلفاظ، أو غيره

 ويحتج بها الخصوم علـى      ،نكرة التي قد تسبب فهما خاطئاً     من األلفاظ الم   -١٥
 .))فإذا رأت الماء األصفر((: أنصار السنة لفظة

 فـي    تسبب إشـكاال   ة فهذه اللفظ  ))إال من قبل ذلك   ((: ومن األلفاظ كذلك   -١٦
 حيث استدل بها المشكك على أن المراد بالماء هـو مـاء       ،تفسير الحديث 

لعلم بإن هـذه اللفظـة لـم تـذكر فـي         مع ا  ،االحتالم الذي يراه المحتلم   
 . وقد تقدم الكالم على التفرد بها،الروايات

إن األمور الغيبية التي ال يمكن أن تدرك بالحواس فإنه ينبغي التقيد فيهـا               -١٧
باللفظ الوارد، فإذا اختلفت األلفاظ ولم يمكن الترجيح ترجيحا بينـاً فإنـه             

 . يتوفق فيها وال يستدل بها على اإلعجاز العلمي



 

 )٤٠١٩(

إن من أشهر شبه المشككين مـن أعـداء اإلسـالم والـسنة، أن هـذه                  -١٨
 رجال قبله، وإن أوجه جواب توصلت إليـه         اإلعجازات قد سبق النبي     

 إن هؤالء األطباء أخذوا المعلومـات مـن         :األول: ولم أجد من ذكره هو    
األنبياء ممن كان في عصرهم أو قبلهم وذلك للجزام بـأنهم ال يمكـن أن              

ه هذه المعلومات الغيبيـة باإلمكانيـات المتـوفرة لـديهم وال            يصلوا إلي 
 أن هذه الكتب محرفة ولذلك نحتاج إلى األدلة على صحة           :ثانياًبالتفكير،  

 . هذه الكتب المنسوبة إلى أولئك الفالسفة

  توصيات 
 .مراجعة جميع اإلعجازات العلمية المتعلقة بالسنة النبوية - ١

ن الكتب التي تذكر نصوصاً     التحقق من كتاب جالينوس وغيره م      - ٢
فيها موافقة لما في القرآن أو السنة من حقائق ال يمكن الوصول            
إليها إال بوحي، أو تقنيات لم تكن متوفرة فـي تلـك األزمنـة،              

 .ومقارنتها كذلك بالكتب السماوية

جميع القضايا المتعلقة بالغيب وحـل      في  السعي لتحرير األلفاظ     - ٣
 .اإلشكاالت الواقعة فيها

 تتحقق ممـا ورد     ،اء مراكز طبية متقدمة على أعلى مستوى      إنش - ٤
في الكتاب والسنة من حقائق علمية وإعجازيـة، وأن ال نكـون            

 .عالة على الدول الغربية

 التي لها أكبر األثر     ،توجيه طلبة الطب لمثل هذه المسائل العلمية       - ٥
  .في التأثير على ضعاف اإليمان وعلى الكافرين

  



– 

  )٤٠٢٠(

  عفهرس المصادر والمراج
 .، محمد بن المستنير قطرباألزمنة .١

السيد الجميلـي،  . ، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق، د أسباب النزول  .٢
 . ه١٤١٩دار الكتاب العربي، ط السابعة، 

، تأليف، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبـد                 أسد الغابة  .٣
 -الناشـر، دار الفكـر      ) ه٦٣٠المتـوفى   ( عز الدين ابن األثير      الواحد الشيباني الجزري،  

 م١٩٨٩ -ه ١٤٠٩بيروت عام النشر، 

، تأليف، عبد اهللا بن سليمان الغفيلي الناشـر، وزارة الـشؤون اإلسـالمية              أشراط الساعة  .٤
 ه١٤٢٢ المملكة العربية السعودية الطبعة، األولى، -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 .ه١٤٢٤) ٢٠ط، (وسف الوابل، دار ابن الجوزي الدمام ، يأشراط الساعة .٥

، تأليف مغلطاي بن قليج البكجري، تحقيـق عـادل محمـد وأسـامة             إكمال تهذيب الكمال   .٦
 .ه١٤٢٢إبراهيم، دار الفاروق الحديثة الطبعة األولى

، تقديم وتعليـق    )ه٥٦٢ت( ألبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني          ،األنساب .٧
 .م١٩٨٨ه ، ١٤٠٨عمر البارودي، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى، عبداهللا 

ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكـي           ، المعروف بمسند البزار،   البحر الزخار  .٨
البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين اهللا، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنـورة، مؤسـسة              

 .م١٩٨٨= ه ١٤٠٩ولى، علوم القرآن، بيروت، الطبعة األ

 .ظه، دار ابن الجوزي١٤١٤، ١، البن القيم، تحقيق يسيري السيد محمد، طبدائع التفسير .٩

مركـز الخـدمات   ،   ت، عامر أحمد حيـدر     ، ألحمد بن الحسين البيهقي    ،البعث والنشور  . ١٠
 .ه١٤٠٦ -١بيروت، . واألبحاث الثقافية

ه، ١٤١٦كتبة النهضة المـصرية  ، القاهرة، م١حسن إبراهيم حسن، ط. د،  تاريخ اإلسالم  . ١١
٥٩١، ٥٩٠، ٤. 



 

 )٤٠٢١(

 ، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق ، السيد هاشم الندوي، دار الفكـر،             التاريخ الكبير  . ١٢
 .بيروت

 ؛ لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري، طبع دار الكتب العلميـة، بيـروت،   التاريخ الكبير  . ١٣
 .لبنان

 بن هبة اهللا المعـروف بـابن عـساكر       ، تأليف، أبو القاسم علي بن الحسن      تاريخ دمشق  . ١٤
، تحقيق، عمرو بن غرامة العمروي الناشر، دار الفكر للطباعة والنـشر  )ه٥٧١المتوفى  (

  م١٩٩٥ - ه ١٤١٥والتوزيع عام النشر، 

، مؤسـسة  )ه٧٥١ت (، البن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكـر         التبيان في أقسام القرآن    . ١٥
 .م، تحقيق، عصام فارس وآخر١٩٩٤ه، ١٤١٤الرسالة، بيروت، األولى، 

، للحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر المعـروف بـابن            تحفة المودود بأحكام المولود    . ١٦
،  دمـشق  –مكتبـة دار البيـان      : الناشر،  عبد القادر األرناؤوط  : القيم الجوزية، المحقق  

  ١٩٧١ – ١٣٩١األولى، : الطبعة

              ن حجر العـسقالني، تحقيـق،      ، الب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس      . ١٧
 .أحمد بن علي المباركي، ط األولى. د

، لإلمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ) تفسير القرآن العظيم  ( تفسير ابن كثيـر   . ١٨
: الطبعـة ، دار طيبة للنشر والتوزيـع : الناشر، ه ، سامي بن محمد سالمة  ١٤١٤ ،   ٧،ط

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية 

الدر المنثور في التفسير بالمـأثور، لجـالل الـدين، عبـد الـرحمن               (تفسير السيوطي  . ١٩
 .ه١٤٠٣ه، طبع دار الفكر، الطبعة األولى سنة ٩١١السيوطي، المتوفى سنة 

، ألبي المظفر السمعاني، تحقيق، ياسر إبراهيم، وغنيم عباس، ط األولـى            تفسير القرآن  . ٢٠
 . الرياض–، دار الوطن للنشر  ه١٤١٨

مصطفى مسلم طبـع مكتبـة الرشـد        . ، لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق د     ر القرآن تفسي . ٢١
 ).م١٩٨٩ه ١٤١٠(بالرياض، الطبعة األولى 



– 

  )٤٠٢٢(

ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق ،محمد عوامة، دار الرشيد،            ،تقريب التهذيب  . ٢٢
 .م١٩٨٦ه، ١٤٠٦، عام ١سوريا، ط،

ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد         ،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد       . ٢٣
 ، وزارة شـؤون األوقـاف  ،ه١٣٨٧ ط ، تحقيق مصطفى العلوي ومحمـد البكـري       ،البر

 .المغرب

، للحافظ ابن حجر دار صادر ببيروت صورة عن صبغة دار المعـارف             تهذيب التهذيب  . ٢٤
باعتنـاء  ) م١٩٩٦ه  ١٤١٦( بيروت الطبعة األولـى      –العثمانية، وطبع مؤسسة الرسالة     

 .براهيم الزيبق، عادل مرشدإ

، محمد بن حبان البستي، تحقيق، السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، ط األولـى،            الثقات . ٢٥
 ه١٣٩٥

مكتب ومطبعة مصطفى   . ٣، تأليف، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ط          جامع البيان  . ٢٦
 .البابي الحلبي

) ه٧٦١(لعالئي المتوفى سنة    ، ألبي سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد ا         جامع التحصيل  . ٢٧
ه ١٤٠٧ت، تحقيق، حمدي عبد الحميد السلفي عالم الكتـب بيـروت الطبعـة الثانيـة                

 .م١٩٨٦

 ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيـق، أحمـد محمـد شـاكر         ،جامع الترمذي  . ٢٨
طبعة أخرى لدار النشر    . بدون تاريخ ، بيروت، نشر دار إحياء التراث العربي    ، وآخرون
 .ذيلة بأحكام األلباني عليهانفسها م

 مطبعـة مجلـس     - ه   ٣٢٧ ت   - عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي        - الجرح والتعديل  . ٢٩
 .م١٩٥٣ -ه ١٣٧٣ - الهند - حيدرأباد الدكن -دائرة المعارف العثمانية 

ـ ٥٣٣زاهر بن طاهر الشحامي     ،  حديث السراج  . ٣٠ أبو عبد اهللا حـسين بـن       : المحقق،   ه
              األولـى  : الطبعـة ،  الفاروق الحديثـة للطباعـة والنـشر      : رالناش،  عكاشة بن رمضان  

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥



 

 )٤٠٢٣(

، ألبي نعيم أحمد بن عبداهللا األصـبهاني، دار الكتـاب           حلية األولياء وطبقات األصفياء    . ٣١
 بيروت-العربي

                 ، عبد الرحمن بن الكمال جالل الـدين الـسيوطي، دار الفكـر بيـروت،                الدر المنثور  . ٣٢
 . ه١٤١٤

، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق ، مصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب                الدعاء . ٣٣
 . ه١٤١٣العلمية، بيروت، ط األولى، 

 ه، تحقيـق،  ٤٣٢، تأليف، أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري المتـوفى        دالئل النبوة  . ٣٤
  م٢٠١٠، أحمد بن فارس السلوم الناشر، دار النوادر الطبعة، األولى 

، دار اطيبة، الرياض، األولى،     )ه٥٣٥ت  (، لألصبهاني، إسماعيل بن محمد      دالئل النبوة  . ٣٥
 .ه، ، تحقيق، محمود الحداد١٤٠٩

عبـدالمعطي قلعجـي، دار الريـان       . ، للبيهقي أحمد بن الحسين، تحقيق، د      الئل النبوة د . ٣٦
 .ه١٤٠٨، ١للتراث مصر، ط

بيـروت،  -دار الكتب العلميـة   -شاكرتحقيق، أحمد   -محمد بن إدريس الشافعي   -الرسالة . ٣٧
 .ه١٤١٣، ١ط-لبنان

 .ه١٤٢٠، محمد ناصرالدين األلباني، دار المعارف، ط الثانية، سلسلة األحاديث الضعيفة . ٣٨

بيـروت،  . المكتب اإلسالمي .  لمحمد ناصر الدين األلباني    ،  صحيحةسلسلة األحاديث ال   . ٣٩
 . ه١٤٠٥ -٥

، عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات      ، ألحمد بن شعيب النسائي، تحقيق     السنن الكبرى  . ٤٠
 .ه١٤٠٦، ٢اإلسالمية، حلب، ط

 )ه٣٢٩المتوفى (، تأليف، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري شرح السنة . ٤١

تحقيـق، زهيـر الـشاويش، شـعيب     -حسين بن مسعود البغـوي   ، تأليف ال  شرح السنة  . ٤٢
 .ه١٤٠٣، ٢ط-بيروت، لبنان-المكتب اإلسالمي-األرناؤوط



– 

  )٤٠٢٤(

، تأليف، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سـلمة           شكل اآلثار شرح م  . ٤٣
، تحقيـق، شـعيب     )ه٣٢١المتـوفى   (األزدي الحجري المصري المعروف بالطحـاوي       
  ه١٤١٥ -األرنؤوط الناشر، مؤسسة الرسالة الطبعة، األولى 

قيـق، أحمـد    ، إلسماعيل بن حماد الجوهري، تح     ) تاج اللغة وصحاح العربية    (الصحاح . ٤٤
 .م١٩٧٩ه، ١٣٩٩، ٢عبدالغفور عطار، دار العلم للماليين، ط

 لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيـق شـعيب              ،صحيح ابن حبان   . ٤٥
 .مؤسسة الرسالة بيروت ، ه١٤١٤ / ٢األرناوؤطط

 لمحمد بن حبان بن أحمد أبى حاتم التميمي البستي، مؤسسة الرسـالة،             صحيح ابن حبان   . ٤٦
 .م، ت، شعيب األرناؤوط١٩٩٣ه، ١٤١٤بيروت، 

 لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري المتـوفى سـنة             ،صحيح مسلم  . ٤٧
 .، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت) ه٢٦١(

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين ابـن قـيم         / ، تأليف الطرق الحكمية  . ٤٨
 بدون طبعة وبدون تاريخ/ مكتبة دار البيان الطبعة/ الناشر) ه٧٥١/ المتوفى (الجوزية

 البن أبي حاتم عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تحقيـق ، محمـد               علل الحديث  . ٤٩
 .ه١٤٠٥الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 

 الـرحمن   ، لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق، محفوظ      العلل الواردة في األحاديث النبوية     . ٥٠
 .ه١٤٠٥، دار طيبة، الرياض، ١السلفي، ط

دار ، ، تحقيق محب الـدين الخطيـب   ، ألحمد بن علي ين حجر العسقالني       ،فتح الباري  . ٥١
 . بيروت،المعرفة

دار ابـن الجـوزي     .  عادل بن يوسف الفزاري    :ت. لخطيب البغدادي ل ،الفقيه والمتفقه  . ٥٢
 . ه١٤١٧ - ١الدمام، 

 المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، تحقيـق، عبـدالرحمن         ، الشوكاني، الفوائد المجموعة  . ٥٣
 .المعلمي



 

 )٤٠٢٥(

 .ه١٣٥٦، المكتبة التجارية، مصر، ١، لعبد الرؤوف المناوي، طفيض القدير . ٥٤

ه، ١٤١٣، دار القبلة، جدة، األولى،      )ه٧٤٨ت  (، محمد بن أحمد الذهبي      الكاشف للذهبي  . ٥٥
 .م١٩٩٢

نشر . وجود، وعلي محمد معوض    البن عدي، تحقيق عادل عبد الم      ،الكامل في الضعفاء   . ٥٦
 .ه١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

 تحقيـق يحـي     ،   ألبي أحمد بن عبد اهللا بن عدي الجرجاني        ،لكامل في ضعفاء الرجال   ا . ٥٧
 .دار الفكر بيروت، ه١٤٠٩ ، ٣ ط، مختار غزاوي

/  تحقيـق ،)ه١٤٢١/ المتـوفى (محمد بن صالح بن محمد العثيمـين      / ، تأليف كتاب العلم  . ٥٨
 مكتبة نور الهدى/ صالح الدين محمود الناشر

/ المتوفى(أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستَفاض الِفرياِبي           / ، تأليف كتاب القدر  . ٥٩
     األولـى  / أضـواء الـسلف الطبعـة   / عبد اهللا بن حمد المنصور الناشر / ، تحقيق )ه٣٠١

 م١٩٩٧ - ه ١٤١٨

، مؤسسة  )دائرة المعارف النظامية، الهند   ( ني، تحقيق،    ابن حجر العسقال   ،لسان الميزان  . ٦٠
 .ه١٤٠٦األعلمي، بيروت، ط الثالثة، 

 .ه١٤٠٧، لعلي الهيثمي، دار الريان للتراث، القاهرة، مجمع الزوائد . ٦١

 .القاهرة،  دار الريان للتراث ،ه١٤٠٧ ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . ٦٢

ة اهللا قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيـروت،     البن أبي حاتم، تحقيق، شكر اهللا نعم       المراسيل . ٦٣
 . ه١٣٩٧الطبعة األولى، 

محمد، أبو الحسن نور    ) سلطان(علي بن   / ، تأليف شرح مشكاة المصابيح   مرقاة المفاتيح  . ٦٤
 لبنـان   -دار الفكـر، بيـروت      / الناشر) ه١٠١٤/ المتوفى(الدين المال الهروي القاري     

 م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢األولى، / الطبعة

 .ه١٣٠٩، القاهرة، المطبعة الميمنية، . المالّ علي قاري،حمرقاة المفاتي . ٦٥



– 

  )٤٠٢٦(

أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بـن إبـراهيم النيـسابوري           / ، تأليف مستخرج أبي عوانة   . ٦٦
 -دار المعرفـة  / أيمن بن عارف الدمشقي الناشر/ ، تحقيق)ه٣١٦/ المتوفى(اإلسفراييني  

 .م١٩٩٨ -ه١٤١٩األولى، / بيروت الطبعة

 .توزيع مكتبة الباز بمكة المكرمة، دط، دت.  دار المعرفة،مسند أبي عوانة . ٦٧

شـعيب  : ، لمحقق)ه٢٤١ت(، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني        مسند أحمد  . ٦٨
: الناشر، د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي  : إشراف،   عادل مرشد، وآخرون   -األرنؤوط  

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة

محفوظ الـرحمن زيـن اهللا،      . ، أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، تحقيق ، د         مسند البزار  . ٦٩
 . ه١٤٠٩مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ط األولى، 

ه، مؤسـسة  ١٤٠٥ للطبراني، تحقيق، حمدي السلفي، الطبعـة األولـى      ،مسند الشاميين  . ٧٠
 .الرسالة، بيروت

بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسـم  سليمان بن أحمد بن أيوب  / ، تأليف مسند الشاميين  . ٧١
مؤسـسة  / حمدي بن عبدالمجيـد الـسلفي الناشـر      / ، تحقيق )ه٣٦٠/ المتوفى(الطبراني  
 ١٩٨٤ – ١٤٠٥األولى، /  بيروت الطبعة-الرسالة 

أبو نعيم أحمد بن عبداهللا بن أحمـد بـن إسـحاق         .  المستخرج على صحيح مسلم    المسند . ٧٢
، بيـروت، دار  .١، ط.ن إسـماعيل الـشافعي   األصبهاني، تحقيق محمد حسن محمد حس     

 .م١٩٩٦الكتب العلمية، 

، لمحمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي، تحقيق محمـد ناصـر الـدين              مشكاة المصابيح  . ٧٣
 .م١٩٨٥=ه١٤٠٥األلباني، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة ، 

ت، ط، ، أبو جعفر الطحاوي، ت، شعيب األناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيـرو          مشكل اآلثار  . ٧٤
 .م١٩٩٤الثانية

أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسـى بـن           / ، تأليف معرفة الصحابة  . ٧٥
دار / عادل بن يوسف العـزازي الناشـر      / ، تحقيق )ه٤٣٠/ المتوفى(مهران األصبهاني   

  م١٩٩٨ - ه ١٤١٩األولى / الوطن للنشر، الرياض الطبعة



 

 )٤٠٢٧(

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز شمس الدين   / ، تأليف المغني في الضعفاء   . ٧٦
 الدكتور نور الدين عتر/ ، تحقيق)ه٧٤٨/ المتوفى(الذهبي 

، تأليف ، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيـق ، علـي محمـد                ميزان االعتدال  . ٧٧
  .م١٩٩٥معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 



– 

  )٤٠٢٨(

  



 

 )٤٠٢٩(

  
  
  
  
  
  

 : المقدمة 
وبعـد فـإن الـصحة      .. الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم المرسـلين         

: ، قال ابـن كثيـر    (١)} يشِْفيِن فَهو مِرضتُ وِإذَا{: والمرض من اهللا سبحانه قال تعالى 
 أسند إبراهيم المرض إلى نفسه، وإن كان عن قدر اهللا وقضائه وخلقه، ولكـن أضـافه              (

إلى نفسه تأدباً، أي إذا وقعت في مرض فإنه ال يقدر على شفائي أحد غيره، بما يقـدر                  
 . (٢) )من األسباب الموصلة إليه

عـز  "رعاية لألدب، وإال فالمرض والـشفاء مـن اهللا          ) وإذا مرضت : (وقال القرطبي   
 . (٣)جميعاً" وجل

 :  منها لعباده لحكم كثيرة وجليلة،– تعالى –والمرض ابتالء من اهللا 
" رضـي اهللا عنهـا   "االبتالء سبب لتكفير الذنوب ورفعة الدرجات، فعن عائشة          - ١

ما من شيء يـصيب المـؤمن       : (يقول" صلى اهللا عليه وسلم   "سمعت رسول اهللا    : قالت  
 . (٤) )حتى الشوكة تصيبه إال كتب اهللا له بها حسنة، أو حطت عنه خطيئة

الدنيا والبرزخ والقيامة من األلم التي هي وما يحصل للمؤمن في : ( (٥)قال شيخ اإلسالم
صلى اهللا عليه   "عذاب، فإن ذلك يكفر اهللا به خطاياه، كما ثبت في الصحيحين عن النبي              

                                         
 ٨٠: سورة الشعراء  ١
 .٦/١٤٦: تفسير ابن كثير ٢
   .١٦/٣٩: ير القرطبيتفس ٣
 ). ٢٥٧:(أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه برقم ٤
 .٢٤/٣٧٥: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ٥

 
 

  جامعة المعرفة-ستاذ مساعد أ
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– 

  )٤٠٣٠(

ما يصيب المؤمن من وصب وال نصب وال هـم وال حـزن وال أذى حتـى                 " : (وسلم
 . (١) )الشوكة يشاكها إال كفر اهللا بها من خطاياه

 :لتضرع إلى اهللا سبحانه، قال تعالىاالبتالء بالمرض دعوة ل - ٢
} لَقَدلْنَا وسٍم ِإلَٰى َأرن ُأمم ِلكقَب ونعرتَضي ملَّهاِء لَعرالضاِء وْأسم ِبالْب(٢)}فََأخَذْنَاه . 

لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك من األمم السالفين والقرون المتقدمين، فكذبوا            : (قال السعدي 
وا بآياتنا، فأخناهم بالبأساء والـضراء، أي بـالفقر والمـرض واآلفـات،             رسلنا وجحد 

 . (٣) )والمصائب رحمة منا بهم، لعلهم يتضرعون إلينا، ويلجأون عند الشدة إلينا
: أن فــي اآلالم امتحانــاً وقياســاً لــصبر المــؤمن وتحملــه، قــال تعــالى - ٣
}َأم تُمِسبخُلُوا َأن حنَّةَ تَدأْ  الْجا يلَمِلكُم          وا ِمـن قَـبخَلَـو ثَُل الَِّذينِۖتكُم م    ـاءْأسالْب متْهـسم 

 َألَـا ِإن نَـصر      ۗوالضراء وزلِْزلُوا حتَّٰى يقُوَل الرسوُل والَِّذين آمنُوا معه متَٰى نَصر اللَِّه            
ن على صبرهم بغير حساب، ، وهو سبحانه وتعالى الذي يجازي الصابري (٤)}اللَِّه قَِريب
وعـد اهللا  : (، قال ابن سعدي{)٥ (ِبغَيِر ِحساٍب الصاِبرون َأجرهم يوفَّى ِإنَّما {: قال تعالى

الصابرين أجرهم بغير حساب، أي بغير حد وال عد وال مقدار، ومـا ذاك إال لفـضيلة                 
 . (٦) )الصبر ومحله عند اهللا، وأنه معين على كل األمور

": صلى اهللا عليه وسـلم    "قال رسول اهللا    : قال  " رضي اهللا عنه  "ن صهيب بن سنان        ع
إن أصـابته  : عجباً ألمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك ألحـد إال للمـؤمن          (

 . (٧) )سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له
مشقة أعظم قدراً وأكبر وقعـاً،      ما يحصل عليه المؤمن من النعمة بعد األلم وال         - ٤

فيعرف اإلنسان قدر نعمة اهللا تعالى عليه في الصحة والعافية ويقدرها حق قردها، قـال               
 ﴾. (١)  ِإن اللَّه لَغَفُور رِحيمۗ تُحصوها لَا اللَِّه ِنعمةَ تَعدوا وِإن﴿:تعالى

                                         
ومـسلم فـي   ) ٥٣١٨: (باب ما جاء في كفارة المرض برقم، اخرجه البخاري في كتاب المرض   ، متفق عليه    ١

 ).٢٥٧٣:(برقم، ب المؤمن فيما يصيبه باب ثوا، كتاب البر والصلة 
 ٤٢: سورة األنعام ٢
 .٢٥٦: تيسير الكريم الرحمن  ٣
 ٢١٤:سورة البقرة ٤
 ١٠: سورة الزمر  ٥
 .٧٢١: تيسير الكريم الرحمن ٦
 ). ٥٣١٨: (أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير برقم  ٧



 

 )٤٠٣١(

 - مـثالً  –ى اإلنسان، ألن اإلنـسان             فمن فوائد البالء، التذكير بنعم اهللا تعالى عل       
ينسى نعمة البصر وال يقدرها حق قدرها، فإن ابتاله اهللا بعمى ثم عاد إليه بصره عرف                
قيمة هذه النعمة، فدوام النعمة قد ينسي اإلنسان هذه النعم فال يشكرها، فيقبضها اهللا ثـم                

عمة الصحة، وهذا من    يعيدها إليه تذكيراً له بها ليشكرها، وكذا إن رأى مريضاً أحس بن           
فوائد االبتالء، أنها تنقذ اإلنسان من الغفلة وتنبه العبد على تقصيره في حق اهللا تعـالى                 

 . خالقه ورازقه وشافيه وحافظه

                                                                                                     
 ١٨: سورة النحل  ١



– 

  )٤٠٣٢(

 احكام التداوي:المبحث األول 
 هل ينافي التداوي التوكل على اهللا؟: المطلب األول 

 العالج وتوكل على اهللا، هـل              إذا كان المسلم مريضاً، بمرض مستعص، ورفض      
: "عليه وسلم صلى اهللا   "يحصل له من األجر العظيم؟ وهل يدخل هذا في قول رسول اهللا             

يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، وهم الذين ال يـسترقون وال يتطيـرون        (
 . (١) )وعلى ربهم يتوكلون

أال أريك امرأة مـن أهـل   : قال لي ابن عباس :       وحديث عطاء بن أبي رباح قال      
: فقالـت " صلى اهللا عليه وسـلم    "هذه المرأة السوداء أتت النبي      : بلى، قال   : الجنة؟ قلت 

إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شـئت        : إني أصرع وإني اتكشف، فادع اهللا لي، قال       (
إني اتكشف فادع اهللا لـي أن ال أتكـشف          : أصبر، فقالت : دعوت اهللا أن يعافيك، فقالت    

 . (٢) ) لهافدعا
صـلى اهللا عليـه   "     في الحقيقة التداوي ال ينافي التوكل على اهللا تعالى، فإن النبـي             

تداوى كما في الصحيحين عن أبي حازم، أنه سمع سهل بن سـعد يـسأل عمـا                 " وسلم
جرح وجهه، وكسرت   : (يوم أحد فقال  " صلى اهللا عليه وسلم   "دووي به جرح رسول اهللا      

صـلى اهللا عليـه     "ة على رأسه، وكانت فاطمة بنت رسول اهللا         رباعيته، وهشمت البيض  
تغسل الدم، و علي بن أبي طالب يسكب عليه بالمجن ، فلما رأت فاطمـة الـدم                 " وسلم

اليزيد إال كثرة، أخذت قطعة حصير، فأحرقته حتى إذا صارت رماداً لصقته بـالجرح،             
 .برماد الحصير المعمول من البردي.  (٣) )فاستمسك الدم

: قـال " صلى اهللا عليـه وسـلم     "نبي      وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن ال          
 . (٤) )شربة عسل، شرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي: الشفاء في ثالث(

                                         
، )٦٤٧٢: (خرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حـساب بـرقم                متفق عليه، أ   ١

 ).٢١٨: (ومسلم في كتاب األيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب برقم 
 فـي  ، ومـسلم )٥٣٢٨: (متفق عليه، أخرجه الباري في كتاب المرض، باب فضل من يصرع من الريح برقم      ٢

 ).٤٦٧٩: (كتاب البر والصلة واآلداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض برقم
ومسلم فـي كتـاب   ). ٢٧٥٤: (متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب لبس البيضة برقم              ٣

 ).١٧٩٠: (الجهاد والسير باب غزوة أحد، برقم 
 ).٥٦٨١-٥٦٨٠(في ثالث برقم أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الشفاء  ٤



 

 )٤٠٣٣(

أمته إلى التـداوي، وهـو سـيد المتـوكلين، ففـي            " صلى اهللا عليه وسلم   "     فأرشد  
: ، فقـال  "صلى اهللا عليه وسلم "جالً أتى النبي  أن ر ( الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري،    
 . (١) )اسقه عسالً: استطلق بطنه، فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية 

في األحاديث الصحيحة األمر بالتداوي، وأنه ال ينـافي التوكـل،           : (      قال ابن القيم    
 حقيقة التوحيد إال    كما ال ينافيه دفع الجوع والعطش، والحر والبرد بأضدادها، بل ال تتم           

لمباشرة األسباب التي نصبها اهللا مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقـدح             
في نفس التوكل، كما يقدح في األمر والحكمة، ويضعفه من حيث معطلهـا أن تركهـا                
أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على اهللا فـي                

 ما ينفع في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، والبد من هذا االعتمـاد         حصول
من مباشرة األسباب، وإال كان معطالً للحكمة والشرع، فال يجعل العبد عجزه تـوكالً،               

 . (٢) )وال توكله عجزاً
      وللجواب عن حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنـة، ففيـه اسـتحباب تـرك               

قاء أي طلب الرقية من غيره، وليس فيه تعرض لحكم التداوي باألدوية النافعـة،              االستر
وال يدخل في ذلك من عرض نفسه علـى         " : (رحمه اهللا "قال الشيخ العالمة ابن عثيمين      

ال : (ال يتـداوون، بـل قـال    : لم يقل " صلى اهللا عليه وسلم  "الطبيب للدواء، ألن النبي     
 أن يعلق اإلنسان قلبه بالطبيب، ويكون رجـاؤه وخوفـه   اللهم إال ) يكتوون وال يسترقون  

، فينبغي لإلنـسان إذا  "عز وجل"من المرض متعلقاً بالطبيب، فهذا ينقص توكله على اهللا      
ذهب إلى الطبيب أن يعتقد أن هذا من باب بذل األسباب، وأن المسبب هو اهللا سـبحانه                 

 . (٣) )ص توكلهوتعالى وحده، وأنه هو الذي بيده الشفاء، حتى ال ينق
       وأما حديث المرأة التي تصرع وتتكشف، فهذا الحديث يدل علـى جـواز تـرك          

وفـي الحـديث   : (التداوي في مثل هذه الحال، لمن قويت عزيمته، قال الحافظ بن حجر           
فضل من يصرع، وأن الصبر على باليا الدنيا يورث الجنة، وأن األخذ بالشدة أفـضل               

وفيه دليل  ، علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة          من األخذ بالرخصة، لمن     

                                         
ومسلم في كتاب الطـب،     ). ٥٣٨٤: (أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الدواء بالعسل ، برقم         ، متفق عليه  ١

 ).٢٢١٧: (باب التداوي بسقي العسل برقم 
 .٤/١٥: زاد المعاد في هدي خير العباد ٢
 .٣/٢١٣: فتاوى نور على الدرب  ٣



– 

  )٤٠٣٤(

على جواز ترك التداوي، وفيه أن عالج األمراض كلها بالدعاء واإللتجاء إلى اهللا أنجـع     
وأنفع من العالج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تـأثير األدويـة                

 : البدنية، ولكن إنما ينجع بأمرين
 . من جهة التعليل وهو صدق القصد : أحدهما

 . (١)من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل: واألخرى 
 هل من الصبر ترك الدعاء؟: المطلب الثاني 

       البالء سنة جارية في خلق اهللا، فهناك من يبتلى بفقد عزيز أو ضيق في الـرزق،    
ى  على كل إنسان نـصيبه مـن الـبالء، قـال             أو مرض، وقد قضى اهللا سبحانه وتعال      

ِمن نُّطْفَـٍة َأمـشَاٍج نَّبتَِليـِه فَجعلْنَـاه سـِميعا بـِصيرا              الِْإنسان خَلَقْنَا ِإنَّا{: تعالـــى
 . (٢)}ِإما شَاِكرا وِإما كَفُورا السِبيَل هدينَاه ِإنَّا

في ابتالئه فيهون عليه األمر، ومـنهم مـن              فمن البشر من سيفهم حكمة اهللا تعالى        
 . سيجزع فيزداد األمر سوءاً عليه

ــا اهللا  ــد أمرن ــال"      وق ــل وع ــال " ج ــبحانه فق ــه س ــوء إلي ــدعاء واللج : بال
: وقـال سـبحانه  .  (٣)} ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِنۖفَِإنِّي قَِريب  عنِّي ِعباِدي سَألَك وِإذَا{
ِإن الَِّذين يستَكِْبرون عن ِعبـادِتي سـيدخُلُون جهـنَّم     ۚ لَكُم َأستَِجب ادعوِني ربكُم وقَاَل{

اِخِرينن{: وقال جل شأنه  . (٤)}دَأم ِجيبي طَرضِإذَا الْم اهعد  وءكِْشفُ السيوأرشدنا . (٥)}و
عليـه الـصالة    " يرد القدر إال الـدعاء، قـال         أنه ال " صلى اهللا عليه وسلم   "نبينا محمد   

وأن الدعاء ينفع   . (٦)) ال يرد القضاء إال الدعاء، وال يزيد في العمر إال البر          " : (والسالم
مما نزل ومما لم ينزل، وعلى المسلم إذا نزل به بالء أن يصدق في اللجوء إلـى ربـه                

رضـي اهللا  "فعن أبي هريـرة  سبحانه وتعالى ويلح عليه بالدعاء وال يستبطيء اإلجابة،        
اليزال يستجاب للعبد ما لم يدع بأثم أو        : (أنه قال   " صلى اهللا عليه وسلم   "عن النبي   " عنه

                                         
 ). ٥٣٢٨: (كتاب المرض باب فضل من يصرع برقم، يفتح الباري شرح صحيح البخار ١
 .٢-١: سورة اإلنسان  ٢
 .١٨٦: سورة البقرة ٣
 .٦٠: سورة غافر  ٤
 .٦٢: سورة النمل ٥
 ).٢١٣٩:(أخرجه الترمذي عن سلمان في كتاب القدر، باب ما جاء ال يرد القدر إال الدعاء برقم  ٦



 

 )٤٠٣٥(

لم أر  يقول دعوت و  : وما االستعجال؟ قال  قطيعة رحم ما لم يستعجل، قيل يا رسول اهللا          
 .(١)) يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء

رضـي  " اهللا تعالى وهو موقن باإلجابة ، عن أبي هريرة                   فعلى المسلم أن يدعو   
ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابـة،  " صلى اهللا عليه وسلم"قال رسول اهللا   :( قال  " اهللا عنه 

 .(٢)) واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل
 القـدر        إذن البالء من قدر اهللا، والدعاء من شرعه سبحانه، والعاقل يتعامـل مـع        

بالشرع، ويأخذ باألسباب النافعة، مع اعتقاده بأن اهللا تعالى فعال لما يريد، وال يقع فـي                
ِإلَّـا واِحـدةٌ كَلَمـٍح     َأمرنَا وما .ِبقَدر خَلَقْنَاه شَيٍء كُلَّ ِإنَّا{: كونه إال ما قدره، قال تعالى 

، وأن أمر المؤمن كله خير (٤)}وهم يسَألُون يفْعُل عما يسَأُل لَا{: وأنه سبحانه ،(٣)}ِبالْبصِر
، فـال تنـافي بـين    (٥)إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لـه   

الصبر على قضاء اهللا، وبين الدعاء بأن يرفعه سبحانه بما شاء، فعن عثمان بن حنيـف              
ادع اهللا أن يعـافيني،     : (فقـال " صلى اهللا عليه وسلم   "أن رجالً ضرير البصر أتى النبي       

، فـدعاء النبـي    (٦)) الحديث.... إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك        : قال  
لصاحب البالء مستجاب، ألنه عليه الصالة والسالم إذا سـأل اهللا           " صلى اهللا عليه وسلم   "

أعطاه، ولكنه أرشد إلى ما هو أفضل من ذلك، وهو الصبر على البالء، على رجـاء أن    
وض اهللا صاحبه ما هو خير وأبقى، جنة عرضها السماوات واألرض، وال يعني ذلك              يع

أن يترك العبد الدعاء لنفسه، فإن الدعاء في ذاته مستوجب لألجر والثـواب، حـصلت               
) الدعاء هـو العبـادة  ": (صلى اهللا عليه وسلم"اإلجابة من اهللا تعالى أم لم تحصل، لقوله        

(٧). 

                                         
 ).٢٧٣٥: (يستجاب للداعي ما لم يعجل برقمأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب أنه  ١
: وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث الـصحيحة بـرقم   ) ٣٤٧٩: (أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات برقم   ٢
)٥٩٦.( 
 .٥٠-٤٩: سورة القمر  ٣
 .٢٣: سورة األنبياء  ٤
 .سبق تخريجه ٥
، وابن ماجه في الـسنن بتـصحيح        )٣٥٧٨ (:أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب في دعاء الضيق برقمِ          ٦

 ).١٣٧٥: (األلباني برقم 
 .حسن صحيح: وقال ) ٣٣٧٢: (أخرجه الترمذي، عن النعمان بن بشير، سنن الترمذي كتاب الدعوات برقم  ٧



– 

  )٤٠٣٦(

مع الصبر، فقد يصبر اإلنسان على القـضاء ويـدعو اهللا أن                  فال يتعارض الدعاء    
" صلى اهللا عليه وسلم   "يكشف عنه ما أصابه، فيجمع بين الصبر والدعاء، وقد كان النبي            

: يرشد المرضى للدعاء، فقد قال لعثمان بن أبي العاص لما شكا وجعاً يجده في جـسده               
أعوذ بـاهللا  : اً، وقل سبع مرات بسم اهللا ثالث: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل       (

 .(١)وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 
 تصرف المسلم إذا أصيب بمصيبة في نفسه: المطلب الثالث

      إذا أصيب المسلم بمصيبة في نفسه، فيجب عليه أن يكون تصرفه صحيحاً موافقاً              
 :للشرع، وعليه أن يتصرف كما يلي

البالء اختبار للمؤمن، وهي عالمة حب من اهللا له،         أن يوقن بأن المصائب و    : أوالً       
 وهللا المثـل    –فهي كالدواء، فإنه وإن كان مراً، إال أنك تقدمه على مرارته لمن تحـب               

إن عظم الجـزاء مـن      ": صلى اهللا عليه وسلم   "قال رسول اهللا    :(  فعن أنس قال   -األعلى
 رضي فله الرضـا، ومـن       إذا أحب قوماً ابتالهم، فمن    " عز وجل "عظم البالء، وإن اهللا     

 .(٢)) سخط فله السخط
نزول البالء خير للمؤمن من أن يدخر له العقاب في اآلخرة، كيف ال وفيـه                :     ثانياً

صلى اهللا  "قال رسول اهللا    : ( قال  " رضي اهللا عنه  "ترفع درجاته وتكفر سيئاته، فعن أنس     
الدنيا، وإذا أراد بعبـده الـشر   إذا أراد اهللا بعبده الخير عجل له العقوبة في         ": عليه وسلم 

 .(٣)) أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة
: على المسلم إذا أصابته مصيبة أن يسترجع ويدعو بما ورد، قـال تعـالى                :      ثالثاً

لـم أنـه    فيفر العبد إلى اهللا تعالى ربه، ويع      . (٤)} ِإنِّي لَكُم منْه نَِذير مِبين     ۖ اللَِّه ِإلَى فَِفروا{
: وحده سبحانه مفرج الكرب، فيفرح إلـى نـزل الفـرج بعـد الـشدة، قـال تعـالى                 

                                         
 ). ٢٢٠٢:(برقم ، رواه مسلم في كتاب السالم، باب استحباب وضع اليد على موضع األلم  ١
  ).٢١١٠: (أللباني، صحيح الجامع برقم أخرجه الترمذي وحسنه ا ٢
) ٢٣٩٦: (حسن صـحيح بـرقم      : أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البالء وقال               ٣

 ).١٢٢٠(وصححه األلباني في السلسة الصحيحة برقم 
 .٥٠: سورة الذاريات  ٤



 

 )٤٠٣٧(

ُأولَِٰئـك علَـيِهم    مِصيبةٌ قَالُوا ِإنَّا ِللَِّه وِإنَّا ِإلَيِه راِجعونَ       َأصابتْهم ِإذَا الصاِبِرين الَِّذين  وبشِِّر(
 .(١) )ِئك هم الْمهتَدون وُأولَٰۖصلَواتٌ ِمن ربِهم ورحمةٌ 

" صلى اهللا عليه وسـلم    "سمعت رسول اهللا    : قالت  " رضي اهللا عنها  "       عن أم سلمة    
اللهـم  } ِإنَّا ِللَِّه وِإنَّا ِإلَيِه راِجعون{: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهللا  : (يقول

أي :  فلمـا مـات أبـو سـلمة قلـت     :أجرني في مصيبتي ِوأخلف لي خيراً منها، قالت   
، ثـم  "صلى اهللا عليه وسلم"المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول اهللا     

 .(٢)")صلى اهللا عليه وسلم"إني قلتها فأخلف اهللا لي رسول اهللا 
 : تذكر نصوص سلفنا الصالح، ومنها:     رابعاً

والنقمات الحادثة فلرب أمـر    ال تكرهوا الباليا الواقعة،     : (قال الحسن البصري     - ١
  .(٣)) تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه هالكك

إن في العلل لنعماً ال ينبغي للعاقل أن يجهلها، فهـي           : (وقال الفضل بن سهيل      - ٢
تمحيص للذنوب، وتعرض لثواب الصبر، وإيقاظ من الغفلة، وتذكير بالنعمة فـي حـال          

 .(٤)) قة، ورضاء بقضاء اهللا وقدرهالصحة، واستدعاء للتوبة، وحض على الصد
 .(٥)) ليس بفقيه من لم يعد البالء نعمة والرخاء مصيبة: (عن سفيان، قال  - ٣
إنني ألصاب بالمصيبة، فأحمد اهللا عليهـا أربـع مـرات،           : (كان شريح يقول     - ٤

أحمد اهللا إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الـصبر عليهـا، وأحمـد إذ وفقنـي                   
 .(٦)) أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في دينيلالسترجاع لما 

فقلت له  .... وقال سالم بن أبي مطيع، دخلت على مريض أعوده، فإذا هو يئن            - ٥
ثـم  : قـال   ،اذكر المطروحين في الطريق، اذكر من ال مأوى له وال له من يخدمـه               : 

اذكري من  ، اذكري المطروحين في الطريق     : دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه        
 .(٧)) ال مأوى له وال له من يخدمه 

                                         
 .١٥٧ -١٥٦: سورة البقرة ١
 ). ٩١٨: (ا يقال عند المصيبة، برقم أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب م ٢
 . ٣٤: شفاء العليل  ٣
 .١/١٤١: ثمرات األوراق ٤
   .١٣/٣٠٦: سير أعالم النبالء ٥
 .٧/١١٢: المصدر السابق  ٦
 .  وما بعدها٢٢: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  ٧



– 

  )٤٠٣٨(

" : رضـي اهللا عنـه    "مات ابن لعروة بن الزبير، وكان قد بترت ساقه، فقـال             - ٦
اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت أخذت فقد أبقيت، أخـذت عـضواً وأبقيـت              (

(١)) أعضاء، وأخذت أبنا وأبقيت أبناء. 
 ؟الرابع ما حكم الدعاء بالصبر: المطلب 

   األصل أن طلب الصبر إنما يكون بعد وقع بالء أو حصول مصيبة، أو نحـو ذلـك                 
: مما يحتاج العبد فيه إلى الصبر، فحينئذ يشرع له أن يسأل اهللا الـصبر، قـال تعـالى           

نَا وانصرنَا علَـى    ِلجالُوتَ وجنُوِدِه قَالُوا ربنَا َأفِْرغْ علَينَا صبرا وثَبتْ َأقْدام         برزوا ولَما{
ِم الْكَاِفِرينم الْقَووهمزالُوتَ فَهج وداوقَتََل د(٢)} ِبِإذِْن اللَِّه و.  

ِمنَّـا ِإلَّـا     تَـنِقم  منقَِلبـون ومـا    ربنَا ِإلَٰى ِإنَّا قَالُوا{:    وقال تعالى عن سحرة فرعون    
نَّا َأنتْ    آماءا جنَا لَمباِت رۚنَا  ِبآي      ِلِمينسفَّنَا متَوا وربنَا صلَينَا َأفِْرغْ عبوأما في حـال  (٣)} ر ،

فالمناسب أن يسأل اهللا أن يتم عليه نعمته وعافيته وستره، فعـن ابـن عبـاس                : العافية  
من قال إذا أصبح اللهم     " صلى اهللا عليه وسلم   "قال رسول اهللا    : ( قال  " رضي اهللا عنهما  "

نك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتي علي وعافيتك وسترك في الـدنيا    إني أصبحت م  
وإذا أمسى، كان حقاً على اهللا تعـالى أن يـتم عليـه             أصبح  واآلخرة ثالث مرات، إذا     

 .(٤)) نعمته
     وال حرج  أن يدعو اإلنسان ربه بالصبر، مقيداً بنزول البالء إذا نزل ، أو حصول                

 اإلنسان في حياته، أال يخلو من ابتالء، يحتاج معـه إلـى             ما يستلزمه، وهذا من طبيعة    
وأسألك الرضـا بعـد     " : (صلى اهللا عليه وسلم   "صبر ودعاء، ولذا كان من دعاء النبي        

فقد دعا اهللا تعالى بأن يرزقه الرضا بعد القضاء، ومن الواضح أنـه إنمـا               . (٥))القضاء
 . يرضى بما يحبه ويالئمهالقضاء الذي يكرهه اإلنسان، وإال فكل الناس : يعني 

                                         
 .١٨٣: كتاب الكبائر  ١
 . ٢٥١-٢٥٠: سورة البقرة  ٢
  .١٢٦-١٢٥: سورة األعراف  ٣
 وهو من األدعية التي اختارها الشيخ ابن ٥٥رواه ابن السني وفي إسناده ضعف، عمل اليوم والليلة حديث رقم   ٤

 ". رحمه اهللا"عثيمين 
 ).  ١٣٠٤: (وصححه األلباني في صحيح النسائي برقم) ١٣٠٥(أخرجه النسائي في كتاب السهو برقم  ٥



 

 )٤٠٣٩(

" صلى اهللا عليه وسـلم "لم يكن رسول اهللا " رضي اهللا عنهما"      يقول عبداهللا بن عمر   
اللهم إني أسـألك العافيـة فـي الـدنيا        : (يدع هؤالء الدعوات حين يمسي وحين يصبح      

ولـن  . (١)) واآلخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلـي ومـالي            
أن أناسـا مـن   " رضي اهللا عنـه "تحصل الصبر إال بالتدريب، فعن أبي سعيد الخدري   ي

فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم، ثم سـألوه       " صلى اهللا عليه وسلم   "األنصار سألوا رسول اهللا     
 : فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال 

غنـه  ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه اهللا، ومن يستغن ي              ( 
 .(٢)) اهللا، ومن يتصبر يصبره اهللا، وما أعطي أحد عطاء خيرا و أوسع من الصبر

                                         
وصححه األلبـاني فـي   ) ٥٠٧٦(و ) ٥٠٣٤:( إذا أصبح برقم أخرجه أبو داوود في كتاب األدب باب ما يقول  ١

 ). ٦٥٥:(صحيح الترغيب برقم
ومسلم ) ١٤٦٩(و  ) ١٤٠٠: (متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب االستعفاف عن  المسألة برقم             ٢

 ). ١٠٥٣:( في كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر برقم



– 

  )٤٠٤٠(

 وفيه مطالب حكم التداوي والعالج: المبحث الثاني
 :حكم التداوي: المطلب األول

     اختلف الفقهاء في حكم التداوي، هل هو واجب فيكـون المـريض الـذي يتـرك                
 أم أنه منـدوب فيكـون علـى    - تعالى– عند اهللا   التداوي آثماً يستحق الذم والعقوبة من     

تداويه ثواب، وال يكون على تركه إثم وال عقاب؟ أم أنه مباح ليس فيه ثواب وال إثـم؟                  
أم أنه محرم فيكون آثماً إذا تداوى؟ أم أنه مكروه بحيث إذا فعل يستحق العتاب وإن لـم              

 : يستحق العقاب على التفصيل اآلتي
 :ب التداوي على المريض، وانقسم هذا االتجاه إلى فريقينيرى وجو: القول األول 

يرى وجوب التداوي مطلقاً، وهو قول لبعض الحنابلة، وأحـد وجهـي            : الفريق األول   
أن التداوي فيه دفـع الهـالك عـن         : ولعل حجة هذا القول     . (١)"رحمه اهللا "اإلمام أحمد   

 . النفس وهو أمر واجب
ي إن علم أن بقاء النفس ال يحصل بغيره، وهو قـول   يرى وجوب التداو  : الفريق الثاني   
وقيده الحنفية بـأن يكـون      . (٤)، وبه قال ابن تيمية    (٣)وبعض الحنابلة . (٢)بعض الشافعية 

الدواء المستعمل مقطوع بالشفاء منه، كالماء المزيل للعطش، والغذاء المزيـل لـضرر             
  .(٥)الجوع

اإلنسان أمر واجب، ولذلك يحرم على مـن  أن استبقاء النفس إذا كان في قدرة  : ودليلهم  
اضطر إلى أكل الميتة أن يدع األكل منها، وإال كان آثماً، ومثل هذا التـداوي الواجـب                 

 .(٦)التغذية للضعيف
 :استدل القائلون بالوجوب بعدة أدلة منها

 .(٧)}ِإلَى التَّهلُكَِة ِبَأيِديكُم تُلْقُوا ولَا{: قوله تعالىِ  - ١

                                         
، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن      ٢/٤٦٣: الف على مذهب اإلمام أحمد      اإلنصاف في معرفة الراجح من الخ      ١

 . ٢١/٥٦٤: تيمية 
 . ١/٣٤٤: حاشية القليوبي وعميرة على شرح الجالل  ٢
 . ٢/٤٦٣: اإلنصاف  ٣
 . ١٨/١٢: مجموع الفتاوى  ٤
 . ٥/٣٥٥: الفتاوى الهندية ٥
 .١٨/١٢: مجموع الفتاوى  ٦
 .١٩٥: سورة البقرة ٧



 

 )٤٠٤١(

 .(١)} ِإن اللَّه كَان ِبكُم رِحيماۚ َأنفُسكُم تَقْتُلُوا ولَا {:قوله  سبحانه  - ٢
وأصحابه كأنمـا   " صلى اهللا عليه وسلم   "أتيت النبي   : ( حديث أسامة بن شريك، قال       -ج

يـا  : على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء األعراب من ههنا وههنـا، فقـالوا             
ن اهللا لم يضع داء إال وضع له دواء غير داء واحد،            تداووا فإ : رسول اهللا أنتداوى؟ فقال   

 .(٢))الهرم
أن :  مقاصد الشريعة في رعاية المصالح والمفاسد والقواعد المتفرعة عنهـا مثـل              -د

يتحمل الضرر األخف في سبيل درء الضرر األكبر، وأن  المشقة تجلب التيـسير، وأن               
 . الحاجة تنزل منزلة الضرورة

تداوي مندوبِ إليه ومستحب، وهو رأي الشافعية، وجماعة من علماء          أن ال : القول الثاني 
 .(٣)السلف وهو قول الحنفية والمالكية
 : استدل أصحاب هذا القول بما يلي

 .حديث أسامة بن شريك المذكور سابقاً - ١
 .(٤))  من داء إال أنزل له شفاء– تعالى –ما أنزل اهللا ( حديث  - ٢
 .(٥)) أصاب دواء الداء برأ بإذن اهللا داء دواء، فإذالكل: ( قوله صلى اهللا عليه وسلم -ج

 (٧) والمالكيـة  (٦)إن التداوي مباح، وهو قول جمهور العلماء من الحنفيـة         : القول الثالث   
 .(٨)والحنابلة

 -:استدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .حديث أسامة بن شريك، وقد سبق ذكره - ١

                                         
 .٢٩: ساءسورة الن ١
حـسن صـحيح   : ، وقال )٢٠٣٨( :أخرجه الترمذي في كتاب الطب باب ما جاء في الدواء والحث عليه برقم ٢

 ). ٣٤٣٦: (وصححه األلباني في صحيح ابن ماجة برقم 
: الصنائع بدائع ،٢/٩٦: ، روضة الطالبين ٥/١٠٦: ، المجموع شرح المهذب١/٣٤٤: حاشية القليوبي وعميرة  ٣
 .٤/٣٢٩:  ، شرح الزرقاني على الموطأ ٣٥٤/ ٥: اوى الهندية، الفت٥/١٢٧
 ). ٥٦٧٨: (باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء برقم ، أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الطب ٤
 ).٤٢٠١) (٢٢٠٤: (أخرجه مسلم من حديث جابر، كتاب السالم، باب لكل داء دواء، برقم ٥
 .١٠/٦٦: الهداية مع العناية  ٦
 .٢/٤٩٤: بلغة السالك ألقرب المسالك ٧
 .٢/٢١٣: المبدع في شرح المقنع  ٨



– 

  )٤٠٤٢(

صلى اهللا  "فحسمه النبي   : ل  رمي سعد بن معاذ في أكحله، قا      : ( عن جابر قال     - ٢
 .(١)) بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية" عليه وسلم

صلى اهللا عليـه   "مرض أبي بن كعب مرضاً، فأرسل إليه النبي         : ( وعن جابر، قال     -ج
 .(٢)) طبيباً فكواه على أكحله" وسلم

 -:فريقينذهب أصحاب هذا القول إلى المنع من التداوي، وانقسموا إلى : القول الرابع 
 :، واستدلوا بأدلة منها(٣)أنكر التداوي مطلقاً، وهم غالة الصوفية: الفريق األول 

ِفي الَْأرِض ولَا ِفي َأنفُِسكُم ِإلَّا ِفي ِكتَاٍب         مِصيبٍة ِمن َأصاب ما{: أن قوله تعالى     - ١
 .(٤)}من قَبِل َأن نَّبرَأها

قد علم أيام المرض وأيام الـصحة، فلـو حـرص    أن اهللا سبحانه وتعالى،     : وجه الداللة 
الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا، فالواجب على المـؤمن أن يتـرك التـداوي                 
اعتصاماً باهللا وتوكالً عليه وثقة به، فالوالية ال تتم إال إذا رضي بجميع ما نزل به مـن                  

 .(٥)البالء، فمادام كل شيء، بقضاء وقدر فال حاجة إلى التداوي
إن : (قـال " صلى اهللا عليه وسـلم    " ما روي عن ابن مسعود وغيره، أن النبي          - ٢

 .(٦)) الرقى والتمائم والتولة شرك
أن الرقى والتمائم والتولة مما يتداوى به، وفي ذلك إشراك لها مع اهللا في              : وجه الداللة   

 .التوكل، فال يجوز
اء، ويعتقد أنه لو لم يعالج لمـا        منع التداوي إذا كان يرى الشفاء من الدو       : الفريق الثاني 

 .(٧)سلم، وهو لبعض الحنفية

                                         
 ).٢٢٠٨(أخرجه مسلم في كتاب السالم باب لكل داء دواء برقم  ١
 ). ٢٨٣١:(برقم ، وصححه األلباني) ٣٤٩٣:(أخرجه ابن ماجة في كتاب الطب باب من اكتوى برقم  ٢
 .٩/٣: شرح النووي على صحيح مسلم  ٣
 .٢٢: رة الحديد سو ٤
 .١٧/١٩٤: الجامع ألحكام القرآن ٥
وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه، فتح   ) ٣٨٦٥: (أخرجه أبو داود في كتاب الطب، عون المعبود حديث رقم          ٦

، وصححه األلبـاني فـي      ٢/٣٤٢: ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير مع فيض القدير        ١٠/١٩٦: الباري
 ).٢٩٧٢ و٣٣١: (السلسلة الصحيحة برقم 

 . ٥/٣٥٤: ، الفتاوى الهندية ٨/٢٠٨: ، البحر الرائق٦/٣٣: تبيين الحقائق  ٧



 

 )٤٠٤٣(

بأن األصل في التداوي الجواز، لكن ما ورد من األحاديث التي جاءت فـي              : واستدلوا  
كراهة التداوي فهو محول على من كان يرى الشفاء في الدواء ويعتقد أنه لو لم يعـالج                 

 .األدلةلما سلم، فال يجوز مثل هذا التداوي، جمعاً بين 
 كالم جيد في كتاب التوكل من األحياء، تحدث فيـه عـن             -رحمه اهللا –ولإلمام الغزالي   

التداوي بوصفه ضرباً من فن إزالة الضرر، بين فيه أن األسباب المزيلة للمرض تنقسم              
 -:إلى ثالثة أقسام

 .مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش، والخبز المزيل لضرر الجوع - ١
 .الفصد والحجامة، وسائر أبواب الطبوإلى المظنون، ك - ٢
 . وإلى موهوم كالكي والرقية - ٣

أما المقطوع به فليس من التوكل تركه، بل تركه حرام عند خوف الموت، وأمـا               : قال  
المتـوكلين  " صلى اهللا عليه وسلم   "الموهوم فشرط التوكل تركه، إذ به وصف رسول اهللا          

نونة كالمداوة باألسباب الظـاهرة عنـد       وأقواها الكي، وأما الدرجة المتوسطة وهي المظ      
األطباء، ففعله ليس مناقضاً للتوكل بخالف الموهوم، وتركه لـيس محظـوراً بخـالف              

 .(١)المقطوع، بل قد يكون أفضل من فعله في بعض األحوال
 :حكم التداوي الكراهة، وقد انقسم القائلون بالكراهة إلى فريقين: القول الخامس
، وبـه أخـذ أكثـر       (٢)هة التداوي مطلقاً، وهم بعـض الـسلف       يرى كرا : الفريق األول 

 .(٣)المتصوفة
 -:استدل أصحاب الفريق بما يلي

" صلى اهللا عليـه وسـلم     "أن النبي   " رضي اهللا عنهما  "ما روى عن ابن عباس       - ١
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغيـر حـساب، هـم الـذين ال يـسترقون وال         : (قال

 .(٤)) هم يتوكلونيتطيرون وال يكتوون وعلى رب

                                         
 . ١٤٩-١٤٨، فلسفة الحضارة اإلسالمية ٣٠١-٤/٣٠٠: إحياء علوم الدين  ١
  .٢٢١ :، الطب النبوي للذهبي ٤٣٨: القوانين الفقهية ٢
 .  المصادر السابقة ٣
، ومسلم )٦٤٧٢: (الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب برقممتفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب  ٤

  ). ٢١٨: (في كتاب اإليمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب برقم 



– 

  )٤٠٤٤(

فإن كان  ، أن الرقية والكي من التداوي، ودخول الجنة بغير حساب إثابة           : وجه  الداللة    
 .من شأن ترك التداوي االثابة فهو مكروه 

أال أريك امرأة من أهل     : ( قال لي ابن عباس   : حديث عطاء بن أبي رباح قال        - ٢
: فقالـت " صلى اهللا عليه وسـلم    "ي  هذه المرأة السوداء أتت النب    : بلى، قال   : الجنة؟ قلت 

إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شـئت        : إني أصرع وإني اتكشف، فادع اهللا لي، قال         
إني أتكشف فادع اهللا لي أن ال أتكـشف         : أصبر ، فقالت    : دعوة اهللا أن يعافيك، فقالت      

 .(١)) فدعا لها
 التداوي، فأخبرهـا أن  ، تطلب"صلى اهللا عليه وسلم"أن المرأة جاءت للنبي : وجه الداللة 

 .تركها للتداوي جزاؤه الجنة، وأن فعلها له ال إثم فيه، وما كانت هذه صفته فهو مكروه
 . (٢)يرى كراهة التداوي قبل نزول الداء، وهو قول بعض المالكية:  الفريق الثاني 

 : القول الراجح
لكريم، مثل قولـه    األصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه اّيات القرآن ا            

 .(٣) )شَراب مخْتَِلفٌ َألْوانُه ِفيِه ِشفَاء لِّلنَّاِس بطُوِنها ِمن يخْرج(: تعالى 
 ولَا يِزيد الظَّاِلِمين ِإلَّا     ۙونُنَزُل ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ ِللْمْؤِمِنين         (: وقوله  سبحانه  

 ) ٤(.)خَسارا
ــ ــبحانه     م ــال س ــالى، ق ــد اهللا تع ــن عن ــشفاء م ــرض وال ــسليم أن الم : ع الت

 .(٥)}يشِْفيِن فَهو مِرضتُ وِإذَا{
صـلى اهللا عليـه   "أتيت النبي  : (عن أسامة بن شريك قال      : ومن السنة أدلة كثيرة منها      

وأصحابه كأنما على رؤسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء األعراب مـن هنـا              " وسلم

                                         
ومسلم فـي  ، )٥٣٢٨: (متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب المرض، باب فضل من يصرع من الريح برقم           ١

 ). ٤٦٧٩:(ة واآلداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض برقم كتاب البر والصل

 . ١٠٣: التداوي والمسئولية الطبية في الشريعة االسالمية) ٢(

 .٦٩:سورة النحل) ٣(

 .٨٢:سورة االسراء) ٤(

 .٨٠:سورة الشعراء) ٥(

حسن صحيح :  وقال  )٢٠٣٨:(باب ما جاء في الدواء والحث عليه برقم         ، أخرجه الترمذي في كتاب الطب      ) ٦(
 ).٣٤٣٦:(وصححه االلباني في صحيح ابن ماجة برقم ،



 

 )٤٠٤٥(

يا رسول اهللا أنتداوى؟ فقال تداووا، فإن اهللا تعالى لم يضع داء إال وضـع          : الوا  وهنا، فق 
 .(٦)) له دواء غير داء واحد، الهرم

جاء رجل إلـى النبـي   : قال " رضي اهللا عنه  "أما السنة الفعلية، فعن أبي سعيد الخدري        
قه عـسالً،  اس:  فقال- استطلق بطنه-إن أخي يشتكي بطنه : (فقال" صلى اهللا عليه وسلم   "

 .(١)) إني سقيته فلم يزده إال استطالقاً، فقال صدق اهللا وكذب بطن أخيك: فسقاه، فقال
وألن في التداوي حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع، ولكـن تختلـف     

 :أحكام التداوي باختالف األحوال واألشخاص، وكما يلي
تركه يفضي إلى تلـف نفـسه، أو        يكون التداوي واجباً على الشخص، إذا كان         - ١

 .أحد أعضائه، أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كاألمراض المعدية
يكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن، وال يترتب عليه ما سـبق                 - ٢

 .في الحالة األولى
 .يكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين - ٣
فعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشـد مـن العلـة           إن كان ب  : يكون مكروهاً    - ٤

 .(٢)المراد إزالتها
صلى اهللا  "قد يكون التداوي محرماً ، إذا كان بما نهى عنه اهللا تعالى أو رسوله                - ٥

صـلى اهللا   " قال رسـول اهللا     : ( قال  " رضي اهللا عنه    " ، فعن أبي الدرداء     "عليه وسلم 
عل لكـل داء دواء، فتـداوا وال تـداووا          إن اهللا أنزل الداء والدواء ، وج      " : عليه وسلم   

 .(٣))بحرام
صلى اهللا عليه وسلم عن     " أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي      : وعن وائل الحضرمي  

إنه ليس بـدواء،    " : (صلى اهللا عليه وسلم   "إنما أضعها للدواء، فقال     : الخمر، فنهاه، فقال  
 .(٤)) ولكنه داء

                                         
ونحوه في صحيح مسلم فـي  ) ٥٣٨٦:(أخرجه البخاري في كتاب الطب باب دواء المبطون برقم    ،   متفق عليه  ١

 ). ٢٢١٧:(كتاب السالم باب التداوي بالعسل  برقم 
 مايو ١٤-٩ ذو القعدة، الموافق ١٧-١٢سابع بجدة، من قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره ال  ٢

١٩٩٢ . 
، إسناده صـحيح  : قال ابن الملقن) ٣٨٧٤:(باب في االدوية المكروهة برقم ،اخرجه ابو داود في كتاب الطب        ٣

 . ٢/٩:(تحفة المحتاج الى أدلة المنهاج
 ). ١٩٨٤: (أخرجه مسلم في كتاب األشربة، باب تحريم التداوي بالخمر برقم ٤



– 

  )٤٠٤٦(

 تداوي واإليمان بالقدر؟هل هناك تعارض بين  ال:  المطلب الثاني
معلوم أن التداوي من أعمال الجوارح، والقدر من أعمال القلب، وقد أمرنا بكليهمـا، وال   

 .تنافي في الشرع بين التداوي واستعمال العقاقير والقدر؟
هو األخذ باألسباب التي شرعها اهللا سبحانه وتعالى، وسنها لخلقـه، وربـط   :  فالتداوي  

 . فاء واألمراضبها مسبباتها من الش
عمل قلبي في التسليم على أن كل أحوال اإلنسان تكون مـن جهـة اهللا، قـال                 : والقدر
 ونَحن َأقْرب ِإلَيـِه ِمـن حبـِل         ۖونَعلَم ما تُوسِوس ِبِه نَفْسه       الِْإنسان خَلَقْنَا ولَقَد{: سبحانه
،  وهذا يبعث على الطمأنينـة       {)٢(ِبقَدٍر خَلَقْنَاه يٍءشَ كُلَّ ِإنَّا{: ، وقال جل شأنه   )١(}الْوِريِد

في النفس، ويبعدها عن القنوط واليأس ويفتح باب األمل الواسع في الشفاء، وله أهميتـه             
الكبرى في تنشيط النفس المريضة وتقوية معنوياتها، وزيادة مقاومتها للمـرض، وهـو             

 .من دعائم العالج ونجاحه كما أثبت الطب الحديث
قلت : (وأما عدم تنافى التداوي مع اإليمان بالقدر، فيشهد له ما ورد عن أبي خزامة قال              

يا رسول اهللا أرأيت رقى نسترقيها ، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، هل ترد مـن قـدر           
 .(٣)) هي من قدر اهللا: اهللا شيئاً؟ قال 

ـ           ر التـداوي مـتعلالً     وفي هذا الحديث إثبات لألسباب والمسببات، وإبطال قول من أنك
وهذا فهم خطأ،   . (٤)} يشِْفيِن فَهو مِرضتُ وِإذَا{: بالقضاء والقدر، ومستشهداً بقوله تعالى    

وال يعني عدم التداوي، ألن إبراهيم عليه السالم ربط الـشفاء بـاهللا تعـالى، وهـذا ال                   
 سـبحانه، وأن    خالف عليه، فالتداوي وسيلة من الوسائل، لكن الشفاء يقترن دوماً بـاهللا           

 وأن الدواء والطبيب وسـيلة، وأن اهللا هـو       - أي األخذ باألسباب المادية    -تناول الدواء   
الشافي على كل حال، لذا يقترن الدواء دوماً مع الدعاء، ففي  حال مرض أيوب عليـه                 
: السالم لم يفتر قلبه ولسانه وجوارحه عن الدعاء في مرضـه ومحنتـه، قـال تعـالى                

                                         
 .١٦: سورة ق ١
 .٤٩: سورة القمر  ٢
 .حسن صحيح: وقال) ٢٠٦٥: (أخرجه الترمذي في كتاب الطب، باب ما جاء في الرقى واألدوية برقم  ٣
 ٨٠: سورة الشعراء  ٤



 

 )٤٠٤٧(

}وبَأيٰى ذِْإ ونَاد هبنَا       ربتَجفَاس اِحِمينالر محَأنتَ َأرو رالض ِنيسَأنِّي م ا ِبـِه    فَكَشَفْنَا لَهم
روقال سبحانه. (١)}ِمن ض : 

}اذْكُرنَا ودبع وبِإذْ َأي        كُـضذَاٍب ارعٍب وِبنُص طَانالشَّي ِنيسَأنِّي م هبٰى رِب نَاد ِلـكِرج ۖ 
وِمثْلَهم معهـم رحمـةً منَّـا وِذكْـرٰى ِلـُأوِلي           َأهلَه لَه هٰذَا مغْتَسٌل باِرد وشَراب ووهبنَا    

 .(٢)}الَْألْباِب
وهنا يتضح أدب األنبياء في مرضهم ومحنتهم، وتعاملهم مع خالقهم وهذا ما يجـب أن               

 .يكون عليه كل مسلم أصابه المرض
جمع أيوب في هذا الدعاء، بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى            : (يقول ابن القيم  

ربه، ووجود طعم المحبة في المتملق له، واإلقرار له بـصفة الرحمـة، وأنـه أرحـم                 
الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره، ومتى وجد المبتلى هذا             

 أنه من قالها سبع مرات والسيما مع هذه المعرفة كـشف اهللا      كشف عنه بلواه وقد جرب    
 .(٣) )ضره

إذن الشفاء بيد اهللا ال بيد الطبيب وال بنوع الدواء، فكم من ميؤوس من شفائه حـار بـه           
األطباء ونالهم اليأس من شفائه شفاه اهللا من بلواه، وكم مـن مـريض ظـن أن حالتـه          

 وجاءه الموت من حيث لـم يحتـسب ولـم           بسيطه وأن جرعة من الدواء كافية للشفاء      
 .يحتسب له األطباء

 االمتناع عن العالج: المطلب الثالث 
 هل يجوز للمريض االمتناع عن العالج؟ وهل يكون آثماً إذا امتنع عن أخذ الدواء؟

الذي تشهد له األدلة الشرعية ومقاصد الشريعة هـو أن األحكـام التكليفيـة الخمـسة                 
 :ترد عليه، على التفصيل اآلتي) يم، الكراهة، اإلباحةالوجوب، الندب، التحر(
إذا ترتب على عدم العالج هالك النفس بشهادة األطباء العدول، ألن           :  العالج واجب  –أ  

الحفاظ على النفس من الضروريات الخمس، التي يجب الحفاظ عليها، وكـذلك يجـب              
 للنصوص الدالة على    )مثل مرض الكوليرا والسل   (العالج في حالة كون المرض معدياً       

                                         
 .٨٤-٨٣: سورة األنبياء ١
 .٤٣-٤١: سورة ص  ٢
 .٢٠١: الفوائد ٣



– 

  )٤٠٤٨(

. (١)وذهب بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلـة ) ال ضرر وال ضرار(دفع الضرر وأنه   
 .إلى أن العالج واجب مطلقاً، وقيده بعضهم بأن يظن نفعه

وذهب الحنفية إلى وجوبه إن كان السبب المزيل للمرض مقطوعاً به، جاء في الفتـاوى             
لة للضرر تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لـضرر          أعلم بأن األسباب المزي   : (الهندية

فليس تركه من التوكـل، بـل   : العطش، والخبز المزيل لضرر الجوع، أما المقطوع به       
 .(٢))تركه حرام عند خوف الموت

: وقولـه سـبحانه   . (٣)}ِإلَـى التَّهلُكَـةِ    ِبَأيـِديكُم  تُلْقُـوا  ولَا{: استدل هؤالء بقوله تعالى   
 .(٤)} ِإن اللَّه كَان ِبكُم رِحيماۚ َأنفُسكُم لُواتَقْتُ ولَا{

 .وباألحاديث اآلمرة بالتداوي وقد سبق ذكرها
 إذا كان العالج واجباً، فيكون تركه حراماً، كما في حالة كون المـرض معـدياً، أو     -ب

حـديث  : يكون الشخص مهدداً بالموت، أو بضرر كبير إذا لم يتم العالج، ويدل عليـه             
خرجنا في سفر، فأصاب رجال منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل             : (ابر قال   ج

ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر علـى المـاء،   : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا     
قتلـوه،  : أخبر بذلك، فقـال     " صلى اهللا عليه وسلم   "فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي       

 .(٥)) يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤالقاتلهم اهللا، أال سألوا إذ لم 
 التداوي مستحب، إذا كان التداوي بما يمكن االستشفاء به حسب الظن وليس اليقين،              -ج

 كمـا فـي حـديث    –، قوله وفعله "صلى اهللا عليه وسلم"وذلك اقتداء بتداوي رسول اهللا      
 مشروع وهـذا    وفيما عدا ذلك فهو مباح    . - (٦)"صلى اهللا عليه وسلم   "احتجم رسول اهللا    

إعلم أن الذين تداووا من الـسلف ال        ": (رحمه اهللا "، قال الغزالي،    (٧)رأي جمهور الفقهاء  
ينحصرون، ولكن قد ترك التداوي أيضاً جماعة من األكابر، ثـم ذكـر بـأن الرسـول      

                                         
 .٢/٣٦١: اآلداب الشرعية والمنح المرعية، ٤/٢٧٩: ، إحياء علوم الدين ٢٤/٢٦٩:  مجموع الفتاوى١
 .٥/٣٥٥:  الفتاوى الهندية ٢
 .١٩٥٠:  سورة البقرة٣
 .٢٩:  سورة النساء ٤
قال عبدالقادر األرناؤوط في تعليقه ) ٣٣٦: ( رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، حديث رقم        ٥

 .١/٢٠٣: سبل السالم: نظر ، وي٧/٢٦٤: حديث حسن بشواهده: على جامع األصول
 ). ٥٦٩٦( أخرجه البخاري في باب الحجامة من الداء برقم ٦
 .١٠/١٩٩: ، الجامع ألحكام القرآن 2ِ/٤٤٢:  الفواكه الدواني على رسالة القيرواني٧



 

 )٤٠٤٩(

تداوى، ولو كان نقصاناً لتركه، إذ ال يكون حال غيره في التوكل            " صلى اهللا عليه وسلم   "
 .(١)لهأكثر من حا

وقد رد الغزالي على من قال بأن التداوي يخالف التوكل، بأن ذلك نوع من المغالطـة،                 
تداوى وهو سيد المتوكلين، وأمر به في أكثـر مـن         " صلى اهللا عليه وسلم   "ألن الرسول   

حديث، ثم إن التداوي مثل استعمال الشراب للعطشان واألكل لدفع الجوع، فال فرق بين              
ميع ذلك أسباب رتبها مسبب األسباب سبحانه وتعالى، وأجرى بها          هذه الدرجات، فإن ج   

 .(٢)سننه
، وعـن  "رضي اهللا عنـه "ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل، ما روى عن عمر             

الصحابة في قصة الطاعون، فإنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية، بلغهـم أن بـه        
ال ندخل علـى الوبـاء،   : فرقتين، فقال بعضهم موتاً عظيماً ووباء ذريعاً، فافترق الناس  

بل ندخل ونتوكل علـى اهللا وال نهـرب   : فنلقي بأيدينا إلى التهلكة، وقالت طائفة أخرى        
                    :  وال نفــر مــن المــوت، كمــن قــال اهللا فــي حقهــم – تعــالى –مــن قــدر اهللا 

 }َألَم ِإلَى تَر وا الَِّذينجخَر  اِرِهمتِ    ِمن ِديوالْم ذَرُألُوفٌ ح مهفرجعوا إلـى أميـر      (٣)} و ،
نرجع وال ندخل على الوباء، فقال لـه        : فسألوه عن رأيه فقال   " رضي اهللا عنه  "المؤمنين  
نعم، نفر من قدر اهللا إلى قدر اهللا، فلما أصبحوا جـاء  : أنفر من قدر اهللا؟ قال  : المخالفون

عندي فيه يا أميـر المـؤمنين    : ن ذلك فقال    ع" رضي اهللا عنه  "عبدالرحمن، فسأله عمر    
 يعنـي  –إذا سـمعتم بـه     : (يقـول   " صلى اهللا عليه وسلم   "شيء سمعته من رسول اهللا      

 بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فـال تخرجـوا فـراراً                -الطاعون
 .(٤))منه

ـ      -د اً، وأن التـداوي ال   يكون التداوي مباحاً جائزاً تركه، إذا كان العالج ال يجـدي نفع
 خمسة أسباب لترك التداوي منها أن تكون العلـة          -رحمه اهللا –ينفعه، وقد ذكر الغزالي     

 .(٥)مزمنة، والدواء الذي يؤمر به موهوم النفع

                                         
 .٤/٢٨٣:  إحياء علوم الدين ١
 . المصدر السابق٢
 ٢٤٣:  سورة البقرة ٣
ومسلم في كتاب الـسالم،  ) ٥٣٩٨: ( الطب، باب ما يذكر في الطاعون برقم  متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب      ٤

 ).٢٢١٩: (باب الطاعون برقم 
 .٤/٢٧٩:  إحياء علوم الدين٥



– 

  )٤٠٥٠(

 نهاية الحياة وفيه مطالب: المبحث الثالث
 نهاية الحياة أو الموت السريري: المطلب األول

فارقتها للبدن، وبما أن الروح أمر غيبي ال يعلم كنهها          نهاية الحياة تكون بنزع الروح وم     
 قُِل الروح ِمن َأمِر ربي وما ُأوِتيـتُم        ۖ الروِح عِن ويسَألُونَك{: إال اهللا سبحانه، قال تعالى      

ة لذلك يكون االعتماد على المظاهر التي تدل على انتهـاء الحيـا           . (١)}من الِْعلِْم ِإلَّا قَِليلًا   
 .الطبيعية في اإلنسان
توقف القلب عن النبض، الرئة عن التنفس، عدم وجود أي نـشاط    : (وهذه المظاهر هي    

فإذا اجتمعت هذه األمور فإن الحيـاة  ...) في المخ، عدم استجابة األعصاب ألي رد فعل      
قد انتهت باإلجماع، ولكن الخالف فيما إذا تحقق بعضها دون بعض، وهذا مبني علـى               

كة وحدها ليست دليالً على الحياة كما هو الحال في حركات المـذبوح، ومـن               أن الحر 
 :البدهي أن تحديد كون الشخص حياً أو ميتاً يتعلق بكل حالة جملة من األحكام، أهمها

 .رفع أجهزة اإلنعاش القلبي والرئوي - ١
 .جواز االنتفاع بأعضائه إن كان قد أوصى قبل وفاته - ٢
واله للورثة، وإكمال إجراءات الوفاة المنصوص      دخول زوجته بالعدة وانتقال أم     - ٣

 .إلخ...عليها كتغسيله وتكفينه والصالة عليه، 
فإن من الواجبات األساسية عدم التسرع في إعالن الوفاة، حيث وقعـت أخطـاء    : لذلك  

طبية كثيرة على مر التاريخ، حتى بين األطباء الذين حكموا بموت شخص مـا بـسبب                
 عندما يغسل أو يـراد  –وقف الدم عن الدوران، فإذا يفاجأ به توقف القلب عن النبض وت    

 .(٢) يصحوا فيرى مشيعيه يريدون دفنه وهو حي-دفنه
وقد يتوقف قلب شخص أو تنفسه بسبب إصابة الدماغ الذي به مركز التنفس، أو يتوقف               
القلب والتنفس معاً نتيجة ألي إصابة، أو الغرق والخنق، أو اضـطراب فـي كهربـاء                

) ventilator( أو غيرها، وفي هذه الحاالت فإن وسائل اإلنعاش الحديثة كالمنفسة            القلب
إذا استخدمت بمهارة قد تؤدي إلى إنعاش       ) defibrillator(وجهاز إيقاف ذبذبات القلب     

                                         
 .٨٥: سورة اإلسراء  ١
، صفحة ٢٢/ ، الجزء٢محمد على البار، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد / نهاية الحياة، بحث الدكتور ٢

٤٣٢. 



 

 )٤٠٥١(

الشخص وإعادة التنفس ونبض القلب بإرادة اهللا تعالى، وفي هذه الحالة، يحـدث بأحـد               
 -:األمور التالية

 المصاب إلى التنفس الطبيعي بدون اآللة، وعودة القلـب إلـى            عودة الشخص  - ١
 .النبض، حيث يعد الشخص حياً، حتى وإن استمرت الغيبوبة عدة أعوام

توقف القلب نهائياً، على الرغم من وجود المنفسة ، وفي هـذه الحالـة، يعـد                 - ٢
 .الشخص ميتاً بال جدال

التـنفس ال يـزال يعتمـد     عدم إمكان إيقاف المنفسة إال لدقائق، حيث يتبين أن           - ٣
عليها، وأن الشخص اليزال يعتمد عليها، وأن الشخص اليزال فاقداً للـوعي بـصورة              
كاملة، ولكن القلب ينبض بالمنفسة، وفي هذه الحالة خالف، وهي الحالة المعقـدة التـي         
تحتاج إلى مواصفات أخرى، والتي يقع فيها أخطاء حتى على مستوى األطباء في أكثر              

  .(١)ماً في الطبالدول تقد
إذن الحالة التي سنبين آراء الباحثين فيها، حالة شخص مات جذع دماغـه، أو دماغـه                

 عنـد  الموت وأمارات مستمر، والتنفس يعمل فالقلب ،كله، ومازال تحت أجهزة اإلنعاش    
 لـم  الفقهاء منطوق على موته ليتيقن األجهزة تحت ترك وإذا شيء، منها يتحقق لم الفقهاء
 لمـوت  وذلـك  الموت أمارات توفر عدم من بالرغم الشخص هذا بموت يحكم فهل يتغير،
 بعـد  أو األجهـزة  تحـت  يموت حتى يترك أم الكهربائي؟ الجهاز به يخبر ما على دماغه
 عنه؟ رفعها
 : اتجاهين إلى اإلنسانية الحياة نهاية في المعاصرون الباحثون اختلف
 قـرار  وعليه جذعه، أو الدماغ بموت تكون نسانيةاإل الحياة نهاية أن يرى : األول االتجاه
  .(٢)اإلسالمي المؤتمر بمنظمة اإلسالمي الفقه مجمع

 :استدل أصحاب هذا االتجاه بما يلي
أن حياة اإلنسان تنتهي بعكس ما بدأت به، وحيث بدأت بتعلق الروح بالبـدن،               - ١

 . فإنها تنتهي بمفارقة الروح للبدن

                                         
 الموافـق   ٢٤/٤/١٤٠٥لحياة اإلنسانية بدايتها ونهايتها فـي المفهـوم اإلسـالمي، المنعقـدة بتـاريخ               ندوة ا  ١

، والمنشورة في كتاب الحياة اإلنسانية بدايتها ونهايتها ضمن سلسلة مطبوعات المنظمة اإلسـالمية    ١٥/٢/١٩٨٥
 .٦٧٣-٣٣٣: للعلوم الطبية المعاصرة 

 .١٩٨٧، العام ٨٠٩:  صفحة ٢/، الجزء ٣:لعدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ا: ينظر ٢



– 

  )٤٠٥٢(

الى، يمكن لإلنـسان البحـث فيـه مـن حيـث            أن الروح مخلوق خلقه اهللا تع      - ٢
 .خصائصه وصفاته وأنشطته وآثاره في البدن، وتأثره ووقت تعلقه به ووقت مفارقته له

 .أن  الجسد اإلنساني بأعضائه ودماغه جعله اهللا سبحانه في خدمة الروح - ٣
أن الروح تسيطر على الجسد الحي في هذه الدنيا بواسطة الـدماغ، والـدماغ               - ٤

األعضاء األخرى، فيرسل عن طريقها ما تريد الروحِ إرسـاله، ويـستقبل   بدوره يحرك  
 . عن طريقها ما تريد الروح استقباله

إذا حدث موت الدماغ، كان الدماغ عاجزاً بصورة كلية عن االسـتجابة إلرادة              - ٥
الروح، وعجزت سائر األعضاء أيضاً بعجزه، فإن كان هذا العجز نهائياً ال رجعة فيـه               

 .(١)ستدراكه، رحلت الروح عن الجسد بإذن اهللا وقبضها ملك الموتوال أمل في ا
 يرى بأن نهاية الحياة اإلنسانية ال يكفي للحكم بهـا مـوت الـدماغ أو                :االتجاه الثاني   

 . جذعه، بل البد من أمارات الموت التي يحصل بها اليقين
  -: استدل أصحاب هذا االتجاه بما يلي

والرِقيِم كَانُوا ِمـن آياِتنَـا عجبـا     الْكَهِف َأصحاب َأن حِسبتَ َأم{ :  قوله تعالى  - ١
ِإلَى الْكَهِف فَقَالُوا ربنَا آِتنَا ِمن لَّدنك رحمةً وهيْئ لَنَا ِمـن َأمِرنَـا رشَـدا                 الِْفتْيةُ َأوى ِإذْ

ثُـم بعثْنَـاهم ِلـنَعلَم َأي الِْحـزبيِن         ِفـي الْكَهـِف ِسـِنين عـددا          آذَاِنِهـم  علَٰى ضربنَا
 .(٢)}َأمدا لَِبثُوا ِلما َأحصٰى

 : وجه الداللة 
، ألن أجسامهم كانت حية وفيهـا الحيـاة     )أيقظناهم(لفظ بعثناهم في اآلية معناه       - ١

 .ولم تفقدها
لمـاذا   أن تعطيل اإلحساس ال يدل على فقد الحياة، فالقرآن لم يسم ذلك موتاً، ف              - ٢

نسمي من يفقد اإلحساس ميتاً في حالة موت الدماغ، ولم يسمه القرآن كذلك في ثالثمائة               
 .عام وازدادوا تسعة؟

                                         
أحمـد شـرف    / محمد سليمان األشقر، ود   / د محمد نعيم ياسين، د    : يمثل هذا االتجاه من الباحثين المعاصرين      ١

 ١٩٨٧ العام   ٣: بحث نهاية الحياة في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد          : الدين، والباحثة ليلى أبو العال، ينظر       
 .٢/٧٣٩: ، نقل الدم وزرع األعضاء١٧٧-١٦٠: ، األحكام الشرعية لألعمال الطبية٦٣٥حة  الصف٢/الجزء

 .١٢-٩: سورة الكهف  ٢
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 .(١)  االستصحاب، وهو بقاء ما كان على ما كان ما لم يقم دليل بتغييره-٢
فالمريض قبل موت دماغه متفق على اعتباره حياً، فالثابت واليقين واألصل حياته، فإذا             

ات دماغه فإنه ال يوجد دليل على انتهاء حياته، فالجسد حي ويقبل الغذاء، ويبول ولـم               م
 .يتغير لونه، فهو إذن حي باالستصحاب

 شك ألن قلبه ما زال ينـبض فهـو حـي أخـذاً      - في حالة موت الدماغ    –وفي الموت   
حكم واألصل هو الحياة، فتبقى على ما هي عليـه، فـي          ) اليقين ال يزول بالشك   : (بقاعدة

بحياته، ألنه لم يأت ما يغير هذا األصل ويكون معتبراً ألن حفظ الـنفس مـن مقاصـد            
 .(٢)الشريعة

 :اآلثار المترتبة في موت الدماغ
 :يظهر أثر الخالف عند موت الدماغ في عدة أمور منها

نقل وزراعة األعضاء، فعلى من قال بأن موت الدماغ ليس بموت، يحرم نقـل            - ١
تي تتوقف عليها الحياة كالقلب مثالً، ألن النقل حينئذ يكـون مـن             أعضاء ميت الدماغ ال   

 .حي، وال قائل به بل هو محرم باإلجماع، ألنه قتل للحي
 شهادة الوفاة ودخول الزوجة في العدة وانتقال أموال الميت دماغياً إلى ورثتـه       - ٢

نـه لـيس     فمن يرى أ   –وإكمال إجراءات الوفاة من التغسيل والتكفين والصالة ثم الدفن          
بموت ال تصدر شهادة الوفاة إال بعد توقف القلب والتنفس، ولو طالـت المـدة، وعلـى       

 .القول الثاني تصدر شهادة الوفاة مع تقدير الوفاة الدماغية
 :القول الراجح

إذا رأى األطباء المختصون حسب الضوابط والشروط أن وظائف الدماغ قـد تعطلـت              
 وأخذ دماغه في التحلـل، وإن كـان القلـب ينـبض             تعطالً نهائياً، وأنه ال رجعة فيه،     

                                         
  .٢٠: التعريفات للجرجاني ١
جهاز اإلنعاش وعالمة الوفاة بين األطباء والفقهاء، فقه        : بكر أبوزيد  ينظر بحث    : اختار هذا اال تجاه كل من        ٢

عقيـل بـن   / ، والدكتور١٢٧: عيد رمضان البوطي، ينظر قضايا فقهية معاصرة  محمد س . ، د ١/٢٣٤: النوازل  
نهاية الحياة اإلنسانية : بدر المتولي عبدالباسط، ينظر / ، والدكتور١٤٥: حكم نقل األعضاء: أحمد العقيلي، ينظر 

دكتور توفيـق  ، وال٦٨٢، صفحة ٣، الجزء ١٩٨٧، السنة   ٣في نظر اإلسالم، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد         
الواعي، ينظر بحث حقيقة الموت والحياة في القرآن واألحكام الشرعية، مجلة مجمع الفقه اإلسـالمي المـذكور       

 ومـا بعـدها،   ٦٨٧محمد السالمي والشيخ عبداهللا البسام المصدر السابق صفحة    / ، والشيخ ٧١٣: سابقاً صفحة   
 .٣٣٠: ة واآلثار المترتبة عليهاأحكام الجراحة الطبي: والدكتور محمد الشنقيطي، ينظر 



– 
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والتنفس يتردد عن طريق اآللة، فإن الشخص يعد ميتاً، وقد اختار هذا االتجـاه مجمـع                
يعد شرعاً  : (الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، ونص القرار         

لوفاة عنـد ذلـك، إذا      أن الشخص قد مات، وتترتب عليه جميع األحكام المقررة شرعاً ل          
 :تبينت فيه إحدى العالمتين التاليتين

 .إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه - ١
إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطالً نهائياً، وحكم األطباء االختـصاصيون            - ٢

 .(١)الخبراء، بأن هذا التعطل ال رجعه فيه وأخذ دماغه في التحلل
 حكم استعمال أجهزة اإلنعاش القلبي والرئوي: المطلب الثاني 

 : الستعمال أجهزة اإلنعاش القلبي والرئوي، أحوال
 الشخص الذي يستفيد من تركيب أجهزة اإلنعاش، والحالة هـذه علـى             :الحالة األولى   

 :صنفين
من تعينه األجهزة على عودة عمل القلب والتنفس، واسـتمرار عودتهمـا مـع        - ١
 .ترداد وعيه، وبالتالي استفادته من أجهزة اإلنعاشاس
من تعينه األجهزة على عودة القلب والتنفس، واستمرار عودتهما مع كونه فـي          - ٢

 .(٢)حالة غيبوبة
وتنتج عـن   ) الحياة الخلوية (أو  ) الحياة النباتية (وهي الحالة التي اختلف في تسميتها إلى        

 .الذاكرة واإلحساس والحركة واإلرادةمركز التفكير و) المخ(موت جزء من الدماغ 
والحكم الشرعي الستعمال أجهزة اإلنعاش في هذه الحالة متوقف علـى معرفـة حكـم               

فقد اختلف في حكـم اسـتعمال أجهـزة         : التداوي الذي مر في هذا البحث، وبناء عليه       
 :اإلنعاش على قولين

أنه واجب كفائي، فإن خاصية الواجب الكفائي أن الخطاب يتوجه إلى كل            : القول األول   
فرد من األفراد المؤهلين للقيام بالعمل، فإذا قام به البعض وتحققت المصلحة سقط عـن               
الباقين، وهذا يقتضي أن وجود االختصاصين في اإلنعاش واجب، وتأثم األمة كلهـا إذا              

                                         
-٨األردن، من / قرار مجمع الفقه اإلسالمي، التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في دورة مؤتمره الثالث بعمان            ١

 .١٩٨٦أكتوبر ١٦-١١، الموافق ١٤٠٧ صفر ١٣
 ضمن كتاب فقـه  وما بعدها١/٢٢٩: بكر أبو زيد / بحث جهاز اإلنعاش وعالمة الوفاة بين األطباء والفقهاء، د         ٢

 .النوازل
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وع من األطباء، وإن إعداد األجهزة وأدويـة اإلنعـاش بالقـدر            لم تعتن بتخريج هذا الن    
 . تتحمله الدولة أوالً– أيضاً –والممكن من االستفادة منه هو واجب كفائي 

وإن من واجب االختصاصي أو المجموعة مواالة رقابة المصاب مراقبة تحقق الهـدف             
ة نتـائج   من اإلنعاش، ويكون كل تقصير متعمـد موجبـاً لتحمـل المقـصر مـسؤولي              

 .(١)التقصير
أنه مندوب إليه، وذلك من قبيل ما مر في حكم التداوي، من أنه             : القول الثاني    - ٣

مندوب إليه، فإن كان حكم التداوي الندب فيكن حكم استعمال أجهزة اإلنعاش الـصناعية       
الحديثة جواز استعمالها وتكون مندوبة، خاصة لمن يرى من األطباء أنها الزمة لتركب             

ه، ومادام استعمالها مندوباً، فإن بقاءها مشغلة على من ركبت علـى جـسمه              على جسم 
 .(٢)حتى تموت أجهزة جسمه الرئيسة ليس بواجب

 أو  - أي مات دماغه بجميع أجزائـه        - حالة الشخص الذي مات دماغه       :الحالة الثانية   
ض مات جذع دماغه فقط، فيرى األطباء أن جملة من األضرار تترتب على بقاء المـري            

 :مرتبطاً بجهاز اإلنعاش رغم تلف دماغه النهائي، وهي
أن في ذلك بذل جهد كبير فيما ال طائل تحته، بل يقرب من كونه نوعـاً مـن                   - ١

العبث، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن من توفرت فيه كل شـروط تـشخيص مـوت       
أن يحدث  الدماغ قد وصل إلى نقطة الالعودة، وأن توقف بقية األعضاء عن العمل البد              

 . بعده بمدة
 غرف العناية المركزة في كل مستشفيات العالم محـددة العـدد، ومخصـصة             - ٢

إلعطاء عناية متواصلة في كل ثانية حتى تستقر حالة المريض الصحية، وهـم بحاجـة     
ماسة لمثل هذه المراقبة والعناية، ووجود مريض تلف دماغه نهائياً على هذه األجهـزة              

 .ون إنقاذ حياته ممكناً بإذن اهللايحجز مكان مريض آخر، يك
تكاليف العناية المركزة باهظة، سواء تحملتها الدولة أم الفـرد، فمـن األولـى               - ٣

 .إنقاصها فيما يعود بالنفع على المريض أو أسرته، بدالً من إهدارها بما ال جدوى منه
 العاملون في وحدات العناية المركزة يصابون باإلحباط لمعرفتهم بـأن مـآل             - ٤

هم آلي مما قد يؤثر على مستوى عنايتهم بالمرضى اآلخرين، إضافة إلـى زيـادة      جهود
                                         

 . وما بعدها٤٨٢: ، صفحة ١٩٨٦، الجزء الثاني، العام ٤مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد  ١
 .المصادر السابقة ٢



– 
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آالم أقارب المريض ومعاناتهم بتكرار رؤيتهم له جثة هامدة تعمل بـاألجهزة، وإطالـة              
 .(١)فترة النزع واإلحتضار على المريض

 عالج الحاالت الميؤس منها :المطلب الثالث
 لميؤس منهرفع أجهزة اإلنعاش في حالة المرض ا

 وأن التداوي والعالج    -عز وجل –مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد اهللا          
} يـشِْفينِ  فَهو مِرضتُ وِإذَا{: أخذ باألسباب التي أودعها اهللا تعالى في الكون، قال تعالى         

مل فـي  ، وأنه ال يجوز اليأس من روح اهللا أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء األ (٢)
 .الشفاء بإذن اهللا

وعلى األطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض والدأب في رعايتـه وتخفيـف             
 . آالمه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه

 هو بحسب تقدير األطبـاء وإمكانـات الطـب          – حالة ميؤوس من عالجها      –وما يعد   
 . (٣)روف المرضىالمتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظ

وإذا كان المريض ال يرجى برؤه، فهل يتوقف األطباء عن عـالج المـريض؟ علـى                
 :التفصيل التالي

 بأن المريض الذي ال يرجـى       -رحمه اهللا –أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز       : أوالً
 فإنه ال حاجة إلى االستمرار في العالج، وال حرج علـى  – حسب قرار األطباء   –برؤه  

 . (٤)طباء في تركهاأل
في حالة ترك إجراء العملية إذا كانت نسبة نجاح العملية ضعيف جداً، فقد أفتـت               : ثانياً

المشروع عالج المريض ولـو كانـت       : (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بما يلي      
 . (٥) )نسبة النجاح قليلة، لعموم األدلة الشرعية، ورجاء أن يكتب اهللا الشفاء

                                         
، بحوث الدكتور ١٩٨٧ وما بعدها، العام ٦٥٥:  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي بحوث موت الدماغ، العدد الثالث، الجزء الثاني١

 بحث الدكتور محمد السالمي إجهاز ١٩٨٦ السنة ٤٨٣:  الجزء الثاني٢ر والدكتور توفيق الواعي، والعدد محمد سليمان األشق
 وما ٢/٤٠: ، المسائل الطبية المستجدة١/٢٣٤: اإلنعاش وعالمة الوفاة بين األطباء والفقهاء، فقه النوازل للدكتور بكر أبوزيد

، الفتاوى المتعلقة بالطـب وأحكـام       ١٢٣: عدها، الموسوعة الطبية الفقهية    وما ب  ٤٧٥: بعدها، فقه القضايا الطبية المعاصرة    
 .  وما بعدها٣١٥: المرض

 ٨٠:  سورة الشعراء ٢
 .١٩٩فقه القضايا الطبية المعاصرة ٣
 .٣١٩-٣١٨:  الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ٤
 .٣١٩: صفحة ) ٢٠٩١٧: ( المصدر السابق فتوى رقم٥
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أما منع العالج، مثل المضادات الحيوية بالنسبة لألطفال الذين يشكون من ضعف             : ثالثاً
شديد في عضالت التنفس وال يرجى شفاؤهم وغالباً ما يموتون في األشـهر األولـى،               
واستخدام المضادات الحيوية، قد يفيد مؤقتاً، غير أنه ال يؤثر في النتيجة النهائيـة، فقـد       

إذا غلب على ظن الطبيب المخـتص أن الـدواء ينفـع         : (بأنهقررت هيئة كبار العلماء     
المريض وال يضره، أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له مواصلة عالجه، ولـو                

 . (١)كان تأثير العالج مؤقتاً، ألن اهللا سبحانه قد ينفعه مستمراً خالف ما يتوقعه األطباء
 الة وفاة المريض حكم اإلنعاش القلبي والرئوي في ح: المطلب الرابع

  حكم اإلنعاش في حالة وفاة المريض، أو عدم صالحيته لإلنعاش أو أنه غيـر قابـل                
 :للعالج، فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بما يلي

القلبـي   إذا وصل المريض وهو متوفى فال حاجة الستعمال جهـاز اإلنعـاش   - ١
 .والرئوي

لحة لإلنعاش بتقريـر ثالثـة مـن األطبـاء           إذا كانت حالة المريض غير صا      - ٢
 . الستعمال جهاز اإلنعاش القلبي والرئوي– أيضاً –المختصين الثقات، فال حاجة 

إذا كان مرض الشخص مستعصياً غير قابل للعالج، وأن الموت تحقق بـشهاة              - ٣
ثالثة من األطباء المختصين الثقات، فال حاجـة السـتعمال أجهـزة اإلنعـاش القلبـي         

 .والرئوي
 إذا كان المريض في حالة عجز، أو في حالة خمول ذهني مع مرض مـزمن،       - ٤

أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب والرئتين المزمن، مـع تكـرار              
توقف القلب والرئتين، وقرر ثالثة من األطباء المختصين الثقـات ذلـك فـال حاجـة                

 .الستعمال أجهزة اإلنعاش القلبي والرئوي
ى المريض دليل على اإلصابة بتلف في الـدماغ مستعـصي علـى      إذا وجد لد   - ٥

العالج بتقرير ثالثة من األطباء المختصين الثقات، فال حاجة الستعمال جهاز اإلنعـاش             
 .القلبي والرئوي

إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير مالئم لوضع معين حسب رأي              - ٦
 الستعمال جهاز اإلنعاش، وال يلتفت إلى       ثالثة من األطباء المختصين الثقات، فال حاجة      

                                         
-٣٢٦:  الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضـى      ٦/٤/١٤١٩بتاريخ  ) ١٩٠: (العلماء رقم   قرار هيئة كبار     ١

٣٢٧. 



– 

  )٤٠٥٨(

رأي أولياء المريض في وضع آالت اإلنعـاش أو رفعهـا، لكـون ذلـك لـيس مـن                   
 . (١)اختصاصهم

 االمتناع عن العالج في حالة مرض الموت واألمراض النفسية: المطلب الخامس
أن االمتناع عن العالج في حالة مرض الموت، قبل بحث هذا الموضوع، يجـب               : أوالً

 ):الحاالت الميؤس منها(نتصور كيفية االمتناع عن العالج في مرض الموت 
امتناع المريض عن العالج، وعدم أذنه بإجراء العمليات الجراحيـة، أو أخـذه            - ١

الدواء، أو بقائه على أجهزة اإلنعاش، ففي هذه الحالة على األطبـاء وذوي المرضـى               
والبدنية، بصرف النظر عن توقع الشفاء      تقوية معنويات المريض وتخفيف آالمه النفسية       

 .أو عدمه
فإذا أبى المريض، فإنه معتبر الرأي وال يلزم على أمر له فيه اختيـار، وقـد ثبـت أن              

 رحمـه   –فضيلة العالمة محمد بن صالح العثيمـين        : قسماً من علماء هذا العصر مثل       
بدنه، فإنـه توقـف     بعد أن تبين له خطورة مرضه وانتشاره في أجزاء كثيرة من            -اهللا

عن االستمرار في العالج باألدوية الكيمياوية، وعلى هذا فإن كثيراً مـن بلـدان العـالم            
 .تمنح المريض الميؤس من عالجه الخيار في االستمرار بالعالج أو عدمه

 :امتناع الطبيب عن عالج الحاالت الميئوس منها - ٢
 فهل يمكن للطبيب ومـن  إذا كان وصلت حالة المريض إلى مرحلة ميئوس من عالجها،   

 في حكمه االمتناع عن العالج أو إيقافه؟
هذه المسألة من مستجدات العصر ومن النوازل الطبيـة الحديثـة، وهـي          : في الحقيقة   

قضية طبية داخلة ضمن أخالقيات مهنة الطب، فإن من واجب الطبيب تقـديم العـالج،           
 ١٠: (م، جاء فـي المـادتين     وبذل الجهد والسعي في سبيل عالج المرضى وإنقاذ حياته        

علـى الطبيـب أن     : (من الميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبية والصحية      ) ١١و
يستمر في تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعـالج          
أو مستعصية أو مميتة، ومواساتهم، وفتح باب األمل أمامهم حتى اللحظات األخيرة مـن     

 . (٢))ياتهمح

                                         
 .٣٢٤-٣٢٣: صفحة ) ١٢٠٨٦: (فتوى اللجنة الدائمة المتعلقة بالطب وأحكام المرضى المرقمة  ١
ـ                ٢ زء األول،  بحث نهاية الحياة للدكتور حسان حتحوت، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي العدد الرابـع، الج

 . وما بعدها٤٣٤صفحة 



 

 )٤٠٥٩(

وفي ذات الوقت، فإن اإلصرار على االستمرار في اإلنعاش الصناعي ما لم يكن مؤقتـاً        
وهادفاً إلى استخالص العضو لزرعه في مريض آخر، يعد إطالة لعملية الموت ولـيس              
حفاظاً على الحياة، بل هو إرهاق ألعصاب أهله وذويه من غير طائل، وإسـراف دون               

 .ر من استعمال ذلكجدوى، وحرمان لمريض آخ
إضافة إلى إشغال كادر األطباء والممرضين رغم علهم باستحالة الشفاء على األقل فـي              

 . (١)الوقت الحاضر
مـن مـصابي    % ٦٦تقدر اإلحصائيات أن ما معدله      :  حاالت المرضى النفسيين   :ثانياً  

و جهـالً   اإلكتئاب ال يطلبون أوال يسعون للحصول على عالج له، إما خوفاً أو حيـاء أ              
 . بالصحة النفسية

ونتائج ذلك غالباً ما تكون مدمرة، إذ أن ذلك قد يفضي إلـى معانـاة المـريض نفـسياً         
 في بعـض    –وإصابته باألمراض العضوية، وفقدانه لوظيفته، وفشل زواجه، وقد يؤدي          

األحيان  إلى وفاة الشخص إما انتحاراً، أو من شدة األعراض العـضوية، أو االمتنـاع               
 . اول الطعامعن تن

وتصف منظمة الصحة العالمية االكتئاب بأنه واحد من أكثر األمراض تعطـيالً للفـرد              
ممـن  % ٧٠عن ممارسة حياته وواجباته ونشاطاته اليومية، ومع العالج فإن نحواً من            

يحصلون عليه يتحسنون خالل أسابيع قليلة في األغلب وتزيد الدالئل حول كون تـرك               
ج قد يساهم في اإلصابة بأمراض عضوية أو يزيدها سوء، وذلك           االكتئاب من دون عال   

أن أمراض القلب بشكل خاص ترتبط باالكتئاب، وقد أثبتت األبحاث أن هناك ارتباطـاً              
بين االكتئاب وبين األمور األيضية، والتي تشمل البدانة ومرض الـسكري والزهـايمر             

 . وغيرها
إلى الطبيـب النفـسي أو االختـصاصي        ينصح الخبراء إلى اللجوء     : نصيحة الخبراء   

النفسيِ أو االجتماعي، والحصول منهم على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول عالج             
االكتئاب بشكل عام، وعدم االلتفات لما يسمعه من اآلخرين من قصص حول العـالج،              

 . (٢)واستخدام األدوية المضادة لالكتئاب

                                         
 .المصدر السابق ١
 . وما بعدها٩٠٧: الموسوعة الفقهية  ٢



– 

  )٤٠٦٠(

: عالج بالقرآن يقول ابـن القـيم        امتناع مرضى الحسد والسحر والتلبس عن ال       - ٣
لو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى مع هذه األرواح الخبيثة، وهـي              (

في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت، وال يمكن االمتناع عنها وال مخالفتها، ومنهـا              
 الصرع األعظم الذي ال يفيق صاحبه إال عند المفارقة والمعاينة، فهنـاك يتحقـق أنـه               

 . (١))مصروع حقيقة
ويحتاج كل من به مس من الجن إلى من يشجعه ويعينه علـى الرقيـة والعـالج فـإن           
الشياطين تعمل على صرف المريض عن الرقية والعالج بكل الطرق والسبل ومن هـذه   

 :الطرق
 .اإليحاء للمصاب بأنه مصاب بحالة نفسية، أو أن األمر طبيعي - ١
كر تلبس الجن لإلنس مع أن ذلك ثابت في          يقنع الشيطان المريض برأي من ين      - ٢

لَا يقُومون ِإلَّا كَما يقُوم الَِّذي يتَخَبطُـه الـشَّيطَان ِمـن             الربا يْأكُلُون الَِّذين{: قوله تعالى   
س(٢)}الْم . 

ال يقومون من قبورهم يوم القيامة، إال كما يقوم المصروع حالـة            : أي  : (قال ابن كثير    
 . (٣) )ه وتخبط الشيطان لهصرع

قال رسـول  : (قالت" صلى اهللا عليه وسلم"عن صفية بنت حيي زوج النبي : ومن السنة   
 . (٤) )إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق": صلى اهللا عليه وسلم"اهللا 

صـلى اهللا عليـه   "سافرت مـع النبـي    : (ما رواه يعلى بن مرة عن أبيه، قال       : وأيضاً  
أتته امرأة فقالت إن ابنى هذا به لمـم منـذ سـبع             : ، فرأيت منه شيئاً عجباً، وفيه     "وسلم

أدنيه، فأدنته منـه    ": صلى اهللا عليه وسلم   "سنين، يأخذه كل يوم مرتين، فقال رسول اهللا         
، فهذه أدلـة   (٥)أخرج عدو اهللا، أنا رسول اهللا، الحديث  فبرأ الصبي : فتفل في فيه وقال

                                         
 .٤/٦٩: زاد المعاد  ١
 .٢٧٥: سورة البقرة ٢
 .٣/٤٧: تفسير ابن كثير ٣
، ومسلم في كتاب السالم، باب بيـان       )٣١٣٢: (متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، حديث رقم            ٤

 ). ٤١٥٨: (ن رئي خالياً بامرأة برقم أنه يستحق لم
 ).٥٩٢٣: (، وصححه األلباني في سلسلة األحاديث برقم )١٧٠٩٨: (أخرجه اإلمام أحمد برقم  ٥



 

 )٤٠٦١(

لسنة، وهو قول أهل السنة والجماعة وقول أئمة السلف، والواقـع يـشهد             من الكتاب وا  
 . (١)به
 توحي الشياطين بأن مرضه يمكن عالجه عند األطباء، فيقنعونه بأنه مصاب بحالـة      -ج

 .نفسية أو مرض عضوي ليحولوا بينه وبين الرقية
ن، فيخشى أن    توحي الشياطين للمريض بأن الرقية ال تنفع إال لمن يعانون من الجنو            -د

 . يذهب لمن يرقيه فيعير ويلقب بالمجنون
 :وسائل العالج 

ينبغي على مثل هؤالء المرضى أن يعلموا أن مثل هذه األحوال ليست بحالـة نفـسية،                
خصوصاً إذا كان المصاب يعاني من أعرض المس، وخير من يـشخص مثـل هـذه                 

نـاً تـأتي الـشياطين    الحالة الراقي المتخصص المتمرس في العـالج الـشرعي، فأحيا    
للمريض من باب الدين، وذلك بالوسوسة للمريض بحديث السبعين ألفاً الـذين يـدخلون           

فيتوقف عن الرقية، والمراد بترك الرقى والكي، االعتماد على اهللا تعالى فـي  .  (٢)الجنة
دفع الداء والرضا بقدره، ال القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في األحاديث الـصحيحة   

لسلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي األسـباب، وقـد رقـي            عن ا 
ورقى وفعله السلف والخلف، فلو كان مانعاً من اللحاق .  (٣)"صلى اهللا عليه وسلم" النبي

بالسبعين أو قادحاً في التوكل، لم يقع من هؤالء، وفيهم من هو أعلـم وأفـضل ممـن                  
 . عداهم

بـابني  " صلى اهللا عليه وسلم   "دخل على رسول اهللا     : (نه قال فعن حميد بن قيس المكي أ     
يـا  : مالي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضـنتهما     : جعفر بن أبي طالب، فقال لحاضنتهما     

رسول اهللا إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إال أنا ال ندري ما يوافقك                 

                                         
 .٩٨٤: فتاوى علماء البلد الحرام ١
 .سبق تخريجه ٢
حمد اشتكيت؟ يا م: فقال" صلى اهللا عليه وسلم"النبي  أن جبريل أتى" : (رضي اهللا عنه"عن أبي سعيد الخدري  ٣

باسم اهللا أرقيك ومن كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد اهللا يـشفيك، باسـم اهللا              : نعم ، قال    : قال  
 ). ٥٦٦٤: (الطب والمرض والرقى برقم: أخرجه مسلم في كتاب الطب باب ) أرقيك



– 

  )٤٠٦٢(

استرقوا لهما، فإنه لو سـبق شـيء        " : مصلى اهللا عليه  وسل    "من ذلك، فقال رسول اهللا      
 . (١))القدر لسبقته العين

يأمرني أن  " (صلى اهللا عليه وسلم   "كان رسول اهللا    : (قالت" رضي اهللا عنها  "وعن عائشة   
 . (٢) )أسترقي من العين

" صلى اهللا عليه وسـلم    "كان إذا اشتكى رسول اهللا      : (قالت" رضي اهللا عنها  "وعن عائشة   
 بسم اهللا يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد ، ومن               :رقاه جبريل قال    
 . (٣) )شر كل ذي عين
 هل يعد االمتناع عن العالج انتحاراً؟: المطلب السادس

مصدر ، بمعنى نحر نفسه أي قتلها، ولم يستعمله الفقهاء بهـذا المعنـى،              : االنتحار لغة 
 . (٤)وعبروا عنه بتعمد قتل اإلنسان نفسه وازهاق روحه
شـهدنا مـع   : (قال " رضي اهللا عنه"ومما ورد في الحديث بهذا المعنى عن أبي هريرة          

لرجـل  " صلى اهللا عليه وسـلم "خيبر، فقال رسول اهللا   " صلى اهللا عليه وسلم   "رسول اهللا   
فلما حضر القتال، قاتل الرجل من أشـد        ) هذا من أهل النار   : (ممن معه يدعي اإلسالم     

صلى اهللا عليـه   "راح فأثبتته ، فجاء رجل من أصحاب رسول اهللا          القتال، وكثرت به الج   
الحديث فبينما هـو    .... أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار      : يا رسول اهللا  : فقال" وسلم

على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح، فأهوى بيده إلى كنانته، فانتزع منها سهماً، فانتحر               
 . (٥))به

 حار إلى نوعينينقسم االنت: أنواع االنتحار
االنتحار بطريق اإليجاب ويتحقق بأي نوع من أنواع القتل وإزهاق الـشخص             - ١

نفسه، كاستعمال السيف أو السهام أو الرمح أو البندقية أو أكل الـسم أو التـردي مـن                  
 .الجبل

                                         
وينظر فتح الباري ، كتاب    ). ١٧٤٨: (أخرجه اإلمام مالك في الموطأ، كتاب العين، باب الرقية من العين برقم            ١

 ). ٥٤٠٦: (الطب باب رقية العين حديث رقم 
 ). ٥٤٠٦: (أخرجه البخاري ، كتاب الطبِ ، باب رقية العين حديث رقم  ٢
 ).٥٩٨٦(أخرجه مسلم في كتاب السالمة ، باب الطب والمرض والرقية، برقم  ٣
 .١٤/١٠٠: ، تابع العروس مادة نحر ١٤/٢٠٨:  لسان العرب مادة نحر  ٤
 ).٦٦٠٦: (أخرجه البخاري في كتاب القدر باب العمل بالخواتيم برقم  ٥



 

 )٤٠٦٣(

 االنتحار بطريق السلب، كاالمتناع عن األكل والشرب، أو ترك عالج الجـرح، أو              -٢
 .وثوق بمناسبته للعلةعدم أخذ الدواء الم

، ومن تـرك   (١)فمن امتنع عن المباح حتى مات عد قاتالً نفسه، متلفاً لها عند أهل العلم
األكل والشرب حتى هلك فقد انتحر ، ألن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة المنهي عنه فـي                 

 . (٢)}ِإلَى التَّهلُكَِة ِبَأيِديكُم تُلْقُوا ولَا{: محكم التنزيل، قال تعالى 
فإذا اضطر اإلنسان لألكل أو الشرب من المحرم كالميتة والخمر، حتى ظـن الهـالك               
جوعاً لزمه األكل والشرب، وإذا امتنع حتى هلك صار قاتالً لنفسه وعـد بمنزلـة مـن      
ترك أكل الخبز وشرب الماء في حال اإلمكان ألن تاركه ساع في إهالك نفسه وقد قـال    

 .(٣)} ِإن اللَّه كَان ِبكُم رِحيماۚ َأنفُسكُم تَقْتُلُوا ولَا{: تعالى
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: ترك العالج والتداوي

 االمتناع عن التداوي في حالة المرض ال يعد انتحاراً عند عامة الفقهـاء،              :القول األول 
  .(٤)فمن كان مريضاً وامتنع من العالج حتى مات ال يعد عاصياً

 إذا كان الجرح بسيطاً، والعالج موثوقاً به ، كما لو ترك المجنـي عليـه                :القول الثاني 
 .(٥)عصب العرق، فإنه يعد قاتالً لنفسه حتى ال يسأل جارحه عن القتل

 بخالف القول السابق، فإن ترك شد الفصاد مع إمكانه ال يسقط الظمـان،              :القول الثالث   
 .كما لو جرح ، فترك مداواة جرحه

  : القول الراجح
الراجح عند الباحث أنه يحق للمريض االمتناع عن العالج، والدليل على ذلك ما صـح               

" صلى اهللا عليه وسـلم    "، رسول اهللا    (٦)لدننا" : (رضي اهللا عنها  "عن أم المؤمنين عائشة     
كراهية المريض للدواء، فلمـا أفـاق،   : في مرضه، فجعل يشير إلينا أن ال تلدوني، فقلنا    

                                         
 .١/١٤٨: أحكام القرآن للجصاص ١
 .١٩٥: سورة البقرة  ٢
 .٢٩: سورة النساء ٣
 .٩/٣٢٦: ، المغني ٧/٢٤٣: ، نهاية المحتاج ٥/٢١٥: حاشية ابن عابدين  ٤
، روضـة الطـالبين   ٨/١٣٤: ، الهداية مع فتح القـدير ٥/٢١٥: ، حاشية ابن عابدين ٧/٢٤٣: نهاية المحتاج   ٥
 . ٢/٤٦٣: ، اإلنصاف ٢/٩٦
لدد المريض أي سقاه اللدود، وهو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه، أو يدخل هناك    : لددنا   ٦

 .بإصبع أو يحنك به



– 

  )٤٠٦٤(

ال يبقى أحد في البيت إال      : ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء، فقال        : قال  
 .(١)) لد، وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم

 . االمتناع عن العالج ، وأنه مختار في ذلك- وليه–أن للمريض أو : والشاهد فيه 
عالج، جاء فـي المـادة      وعلى الطبيب المعالج شرح اآلثار المترتبة على عدم تعاطي ال         

على الطبيب  : (من الميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبية والصحية ما يلي        ) ١٩(
في حالة رفض المريض العالج، أن يشرح له اآلثار المترتبة على عدم تعاطيه للعالج،               
والتطورات المرضية المترتبة على ذلك بصدق وعدم مبالغة، كما أن عليـه أن يـسجل            

لمريض، وفي حالة رفضه يوقع الطبيب وأحد أفراد هيئة التمريض على ذلك في             إقرار ا 
 .(٢)) الملف الطبي حتى يخلي الطبيب مسؤوليته

                                         
ومسلم في كتاب ) ٤١٨٩: ( ووفاته، برقم   "صلى اهللا عليه وسلم   "أخرجه البخاري في باب مرض رسول اهللا        ( ) ١

 ).٢٢١٣: (السالم، باب كراهة التداوي باللدود، برقم 
: الميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبية والصحية، الباب الثاني، واجبات الطبيب نحو المريض، المـادة              ٢
 ).ب( فقرة ٢٦مادة ، ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية، إتحاد األطباء العرب، الِ(١٩(



 

 )٤٠٦٥(

 :المصادر والمراجع
أجهزة اإلنعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء واألطباء، بكر بن عبداهللا أبوزيد، ضمن كتـاب             - ١

 .١٩٩٦-١٤١٦فقه النوازل، مؤسسة الرسالة، بيروت 

أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها، محمد بـن محمـد المختـار بـن أحمـد                  - ٢
 .١٩٩٥-١٤١٥الشنقيطي، مكتبة الصحابة، جدة، 

، دار الفكر العربي، القـاهرة،      ٢:األحكام الشرعية لألعمال الطبية، أحمد شرف الدين، ط        - ٣
١٩٨٧-١٤٠٧. 

محمد صـادق القمحـاوي، دار   : أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص، تحقيق   - ٤
 . ١٤٠٥إحياء التراث العربي، بيروت، 

إحياء علوم الدين، تأليف أبي حامد محمد بن محمد بن محمد حجة اإلسالم الغزالـي، دار     - ٥
 . المعرفة، بيروت

اآلداب الشرعية والمنح المرعية، تأليف محمد بن مفلح بن محمد بـن مفـرج المقدسـي        - ٦
 .١٩٩٩-١٤١٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣:ؤوط، طشعيب األرنا: الصالحي، تحقيق

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد، تأليف علي بن سليمان               - ٧
، دار إحياء الكتاب العربي، بيروت،      ٢:محمد حامد الفقي، ط   : بن أحمد المرداوي، تحقيق   

١٩٨٦. 

اهيم بن محمد المعـروف بـابن   البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف زين الدين بن إبر     - ٨
-١٤٠٦، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،       ٢:زكريا عمران، ط  : نجيم المصري، تحقيق  

١٩٨٦ . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسـاني، دار               - ٩
 .١٩٩٦-١٤١٧الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، تأليف أحمد       بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف       -١٠
محمد عبدالسالم شاهين، دار الكتب     : بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، تحقيق      

 .١٩٩٥-١٤١٥العلمية، بيروت، 

، ٢:تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف مرتضى بن محمد الحـسيني الزبيـدي، ط             -١١
 .٢٠١٢-١٤٣٣دار الكتب العلمية، بيوت 



– 

  )٤٠٦٦(

، دار ٢:بيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف عثمان بن علي بن محجـن الزيلعـي، ط     ت -١٢
 .١٣١٤المعرفة، بيروت، 

التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة اإلسالمية، تأليف قيس بن محمد آل شيخ مبارك،              -١٣
 .٢٠٠٦-١٤٢٧، مكتبة الفارابي، بيروت، ٣:ط

محمد باسـل   : د بن علي الجرجاني، تحقيق    التعريفات، تأليف السيد الشريف علي بن محم       -١٤
 .٢٠٠٣-١٤٢٤،دار الكتب العلمية، بيروت، ٢:عيون السود، ط

تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثيـر                 -١٥
-١٤٢٥، دار طيبة للنشر، الريـاض،       ٢:سامي بن محمد السالمة، ط    : الدمشقي، تحقيق 

٢٠٠٤. 

م الرحمن في تفسير كالم المنان، تأليف عبدالرحمن بـن ناصـر الـسعدي،              تيسير الكري  -١٦
 .٢٠٠٢-١٤٢٣عبدالرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، : تحقيق

ثمرات األوراق، تأليف تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجة الحموي، دار الكتب العلمية،                -١٧
 .١٩٨٣بيروت، 

عبداهللا بـن عبدالمحـسن     : بن أحمد القرطبي، تحقيق   الجامع ألحكام القرآن، تأليف محمد       -١٨
 .٢٠٠٦-١٤٢٧التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

جامع األصول في أحاديث الرسول، ألبي السعادات المبارك بن محمد بـن محمـد ابـن       -١٩
 .١٩٩٦-١٣٨٩عبدالقادر األرناؤوط، دار البيان، الكويت، : األثير الجزري، تحقيق

بشير النذير، تأليف عبدالرحمن بن أبي بكـر جـالل الـدين     الجامع الصغير من حديث ال     -٢٠
 .السيوطي، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت

حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار، محمد بن محمد أمين بن عمر                -٢١
 .بن عبدالعزيز بن عابدين، دار الكتب العلمية، بيروت

لي على المنهاج، شهاب الدين أحمد بن أحمد بـن          حاشية القليوبي على شرح الجالل المح      -٢٢
، مكتبـة مـصطفى   ٣:سالمة القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميـرة، ط         

 .١٩٥٦-١٣٧٥البابي الحلبي ، القاهرة، 

 .١٩٩٢-١٤١٢حكم نقل األعضاء، عقيل بن أحمد العقيلي، مكتبة الصحابة، جدة،  -٢٣

في المفهوم اإلسـالمي، سلـسلة مطبوعـات المنظمـة          الحياة اإلنسانية بدايتها ونهايتها      -٢٤
 .١٤٠٥-١٩٨٥اإلسالمية للعلوم الطبية المعاصرة، الكويت، 



 

 )٤٠٦٧(

زهيـر  : روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبوزكريا يحيى بن شـرف النـووي، تحقيـق             -٢٥
 .١٩٩١-١٤١٢، المكتب اإلسالمي، بيروت،٣:الشاويش، ط

ن أبي بكر بن أيوب بـن قـيم الجوزيـة،    زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف محمد ب     -٢٦
 .١٤١٨مصطفى عبدالقادر عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق

سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكـام، تـأليف محمـد بـن إسـماعيل                   -٢٧
 .١٩٨٦، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢:فواز زمرلي، ط: الصنعاني، تحقيق

يء من فقهها وفوائدها، تأليف محمد بـن ناصـر الـدين            سلسلة األحاديث الصحيحة وش    -٢٨
 .١٩٩٥-١٤١٥األلباني، مكتبة المعارف، الرياض، 

: سنن الترمذي أو الجامع الكبير، لمحمد بن عيسى بن موسى الترمذي أبوعيسى، تحقيـق    -٢٩
 .١٩٩٨بشار عواد معروف، دار العرب اإلسالمي، بيروت، 

شعيب األرناؤوط، دار الرسـالة     : ي، تحقيق سنن أبي داود، سليمان بن األشعث السجستان       -٣٠
 .٢٠٠٩-١٤٣٠العلمية، بيروت، 

-١٤٣٠سنن ابن ماجة، ألبي عبداهللا محمد بن يزيد القزويني، المكتبة العصرية، بيروت              -٣١
٢٠٠٩. 

سنن النسائي، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، المكتبة العـصرية، بيـروت،                -٣٢
٢٠١٠-١٤٣١. 

بشار : يف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق         سير أعالم النبالء، تصن    -٣٣
 .١٩٩٦-١٤١٧عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

شرح الزرقاني على الموطأ، تأليف محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقـاني المـصري               -٣٤
-١٤٢٤طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة األوقـاف الدينيـة، القـاهرة،           : األزهري، تحقيق 

٢٠٠٣. 

خليـل  : نووي على صحيح مسلم، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيـق           شرح ال  -٣٥
 .٢٠٠٤-١٤٢٥، دار المعرفة، بيروت، ١٠:شيحا، ط

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تأليف محمد بن أبي بكـر بـن                 -٣٦
 .١٩٦٠أيوب أبي حكيم الجوزية، مكتبة المعارف، القاهرة،

بداهللا محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، المكتبـة العـصرية،        صحيح البخاري، ألبي ع    -٣٧
 .٢٠١٢-١٤٣٣بيروت،



– 

  )٤٠٦٨(

صحيح الترغيب والترهيب، تأليف محمد ناصـر الـدين األلبـاني، مكتبـة المعـارف،           -٣٨
 .١٤١٢الرياض، 

صحيح وضعيف ابن ماجة، محمد بن ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف، الريـاض،              -٣٩
١٩٩٧-١٤١٧. 

 بن الحجاج القشيري النيسابوري، المكتبة العصرية، بيـروت،       صحيح مسلم، لإلمام مسلم    -٤٠
٢٠١٢-١٤٣٣. 

الطب النبوي، تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى               -٤١
 .١٩٦١البابي الحلبي، القاهرة، 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيـة،                -٤٢
 .١٤٢٩ماعيل غازي مرحبا، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، إس: تحقيق

عبدالرحمن كـوثر محمـد     : عمل اليوم والليلة، أحمد بن محمد بن إسحاق السني، تحقيق          -٤٣
 .١٤٣٨عاشق،  دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت، 

: قيـق عون المعبود على شرح سنن أبي داود، تأليف شرف الحق العظـيم آبـادي، تح               -٤٤
 .٢٠٠٥-١٤٢٦أبوعبداهللا النعماني األثري، دار ابن حزم، الرياض، 

، ١١:فتاوى علماء البلد الحرام، فتاوى شرعية في مسائل عصرية، خالـد الجريـسي، ط        -٤٥
 .٢٠١١مكتبة الملك فهد الوطنية، 

الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عبـدالعزيز بـن               -٤٦
، الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء،     ٣:صالح بن فوزان بن عبداهللا الفوزان، ط      : قباز، تحقي 
 .٢٠١٤-١٤٣٥الرياض، 

عبـداهللا محمـد الطيـار      : فتاوى نور على الدرب، عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، إعداد          -٤٧
ومحمد بن موسى الموسى، مدار الوطن للنشر، ومؤسسة الشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز               

 . الخيرية

ى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب اإلمـام األعظـم أبـي حنيفـة             الفتاو -٤٨
 .٢٠٠٠-١٤٢١النعمان، تأليف الشيخ نظام، دار الكتب العالمية، بيروت، 

: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف أحمد بن علي بن حجر العـسقالني، تحقيـق               -٤٩
 .١٣٧٩رفة، بيروت، محمد فؤاد عبدالباقي، محب الدين الخطيب، دار المع



 

 )٤٠٦٩(

فقه القضايا الطبية المعاصرة، علي محي الدين القرة داغي، علـي يوسـف المحمـدي،                -٥٠
 .٢٠٠٦-١٤٢٧، دار البشائر اإلسالمية،بيروت، ٢:ط

 .١٩٩٦-١٤١٦فقه النوازل، بكر بن عبداهللا أبوزيد، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -٥١

 العـالف، دار الكتـب العلميـة،    فلسفة الحضارة اإلسالمية الرؤية الغزالية، تأليف مشهد    -٥٢
 .بيروت

، دار الكتب العلميـة، بيـروت،      ٢:الفوائد، تأليف محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ط          -٥٣
١٩٧٣-١٣٩٣. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف أحمد بـن غنـيم النفـراوي،                 -٥٤
 .١٣٣١مطبعة السعادة، القاهرة، 

-١٤١٢د سعيد رمضان البوطي، مكتبة الفارابي، دمـشق،         قضايا فقهية معاصرة، محم    -٥٥
١٩٩١. 

، دار  ٢:القوانين الفقهية، ألبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الغرنـاطي، ط              -٥٦
 .١٩٨٩الكتاب العربي، بيروت، 

كتاب الكبائر، تأليف محمد بن أحمد بن عثمان شمس الـدين الـذهبي، دار ابـن كثيـر                  -٥٧
 .١٩٨٧للطباعة والنشر، بيروت، 

، دار صـادر،    ٤:لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور األفريقـي، ط             -٥٨
 .٢٠٠٥بيروت، 

المبدع في شرح المقنع، تأليف إبراهيم بن محمد بن عبداهللا بن مفلح، المكتب اإلسـالمي،     -٥٩
 .١٩٧٤-١٣٩٤ دمشق، -بيروت
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– 

  )٤٠٧٠(
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 )٤٠٧١(

  
  
  

  
 

  
  :مقدمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالةُ والسالم على أشرِف األنبياِء والمرسـلين، سـيِدنا           
  . محمٍد وعلى آله وصحبه الطَّيبين الطَّاهرين

،وبعد  
فالقرآن الكريم هو كالم اهللا المعِجز، وأهم جوانب إعجازه هو اإلعجـاز اللغـوي،              

ن تعدد أوجه اإلعراب فيه يعد ضربا من ضروب إعجازه؛          وإ. المتمثل في اللفظ والنَّظْم   
الذي يجعل الكلمة الواحدة كلمات متعددة، والجملة الواحدة جملًا متعددة المعنى، وكأننـا             
أمام عدة آيات وليس آية واحدة ، لكل منها معنى يختلف عن اآلخر، مما يـؤدي إلـى                  

  .ثراء المعنى وتعدده
  وغيرهـا مـن اللغـات،      إلى اللغة اإلنجليزية،  وقد كثرت ترجمات معاني القرآن      

 فكان لزاما على الباحثين الوقـوف       ها؛ آي القرآن في   ياختلف المترجمون في فهم معان    و
أمام هذه الترجمات ودراستها دراسات مقارنة؛ لبيان مدى اقتراب المتـرجم مـن نقـل               

  .المعنى نقال صحيحا بما يحويه من دالالت، أو ابتعاده عنه
عات الجديرة بالدراسة في هذا الصدد موضوع األثر الداللي لتعدد ومن الموضو
 تعدد التوجيه اإلعرابي« فكان هذا الموضوع  وأثره في الترجمة؛التوجيه اإلعرابي

ترجمات معاني القرآن الكريم إلى في  أثرهالناشئ عن االشتراك في عالمة اإلعراب و
  . »اإلنجليزية

تعرف كيفية تعامل المترجمين مع الكلمات أو والهدف األساس من هذا البحث هو 
  .الجمل التي يتعدد فيها التوجيه اإلعرابي الناشئ عن االشتراك في عالمة اإلعراب

 
 

 
   قسم اللغة العربية- مدرس األدب المقارن 

   جامعة سوهاج  –كلية اآلداب 
 



– 

  )٤٠٧٢(

 :أسباب اختيار الموضوع
         خدمة القرآن الكريم؛ ببيان جانب من جوانب اإلعجاز فيه، وهو تعدد التوجيـه

 . اإلعرابي
       ن الفروق الداللية عند ترجمةمعاني بعض آيـات القـرآن الكـريم إلـى          تبي

اإلنجليزية، التي يتعدد فيها التوجيه اإلعرابي الناشئ عن االشتراك في عالمـة    
 .اإلعراب

 َتعـا علـى    را إعرابيف أثر تعدد التوجيه اإلعرابي في ترجيح المترجمين وجه
 .معاني اآليات إلى اإلنجليزية تهم ترجمفيآخر 

  :الدراسات السابقة
 دراسات تناولت األثـر الـداللي لتعـدد التوجيـه          -على حد علمي  –د  ال توج 

 ولكـن   ،اإلعرابي، وأثره في ترجمات معاني القرآن الكريم إلـى اإلنجليزيـة          
 عالقتـه بالترجمـة،     دراسةهناك دراسات متعددة تناولت هذا الموضوع دون        

  :منها
         والطالـب   سامي عوض .أثر تعدد اآلراء النحوية في تفسير اآليات القرآنية، د ،

ياسر محمد مطره جي، بحث منشور في مجلة جامعـة تـشرين للدراسـات              
، )٢٩(سـوريا، المجلـد     :  سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية    –والبحوث العلمية   

 .م٢٠٠٧، )١(العدد 
         محمد حماسـة عبـد     .من اإلعجاز القرآني تعدد أوجه اإلعراب في الجملة، د

 ھ١٤٣٠القاهرة، عـام    : للنشر والتوزيع اللطيف، نشرته مكتبة اإلمام البخاري      
 .م٢٠٠٩ –

      دراسة تطبيقية فـي سـورة الفاتحـة    : أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن
والبقرة وآل عمران والنساء، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة هديل محمـد             
عطية إلى قسم التفسير وعلوم القرآن فـي كليـة أصـول الـدين، بالجامعـة           

 .م٢٠٠٩ – ھ١٤٣٠ فلسطين، عام -ة اإلسالمية في غز
             ،األثر الداللي لتعدد التوجيه اإلعرابي في تفسيري أبي الـسعود والـشوكاني

أحمد ناصر السوهاجي، نشرته دار محسن للطباعة بـسوهاج فـي صـعيد             .د
  .م٢٠١٦ - ھ١٤٣٧مصر، في خمسة مجلدات، عام 



 

 )٤٠٧٣(

نة بين الترجمة وأصلها،    ، الذي يعنَى بالمقار   المنهج المقارن ويستند هذا البحث إلى     
 .بغرض تعرف أوجه القرب، وأوجه البعد فيها

  :محتوى البحث
  :مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وهي كاآلتي: يتكون البحث من     

تشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، : مقدمة -
 .ومنهج البحث

 .ومه وأسبابهمفه: تعدد التوجيه اإلعرابي: المبحث األول -
 : ويشتمل على اآلتي -
 .التوجيه لغة واصطالحا -
 .أسباب تعدد التوجيه اإلعرابي -
دراسة تطبيقية على ترجمات معاني القرآن الكريم إلى : المبحث الثاني -

 .اإلنجليزية
 . والتوصياتوتشتمل على أهم النتائج: الخاتمة -

  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٤٠٧٤(

  المبحث األول
  تعدد التوجيه اإلعرابي

 ابهوأسب مفهومه
 :التوجيه لغة -

وإلى الشيء توجه، . انقاد واتَّبع: وجه: ، يقال"وجه"التوجيه مصدر من الفعل 
جعله يتجه : ووجه فالنًا. جعله على جهة واحدة: ووجه الشيء. بمعنى ولَّى وجهه إليه

ل الذي السبي: والوجه من الكالم. ليس لكالمه وجه: الصحة، يقال: والوجه. اتجاها معينًا
  . )١(تقصده به

  :التوجيه اصطالحا
، "الوجه اإلعرابي"ينبغي قبل تحديد المقصود بالتوجيه اإلعرابي، تحديد المراد بـ

المعنى النحوي الخاص بالحالة اإلعرابية الواحدة، ككون الكلمة منصوبة؛ ألنها : "وهو
من المعاني النحوية إلى غير ذلك  ...مفعول من المفعوالت الخمسة أو حال أو تمييز أو

  .)٢("التي يكون عليها النصب، وهي ما تُعرف في كتب النحاة بالمنصوبات من األسماء
فتحديد الموقع اإلعرابي، أو بمعنى آخر الوظيفة النحوية التي تؤديها "وعلى ذلك 

: فمثال. الكلمة أو الجملة في التركيب، هو الوجه اإلعرابي لهذه الكلمة أو تلك الجملة
رفعه الضمة الظاهرة، هذا  مبتدأ مرفوع، وعالمة) محمد (:)محمد يكتب الدرس: (قولك

فعل وفاعل مستتر ومفعول به، ) يكتب الدرس. (يعد الوجه اإلعرابي لهذه الكلمة
  .)٣("والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، هذا يعد الوجه اإلعرابي لهذه الجملة

حمل "التوجيه اإلعرابي هو و. )٤("ه ودليلجعل الكالم موجها ذا وج: "التوجيهو
يوجه الرفع : الكلمة أو الجملة على وجه إعرابي ما بصرفها إليه وتخريجها عليه، فمثال

إنه مبتدأ، فهذا يعد توجيها : من المثال السابق على االبتداء، أي) محمد(في كلمة 

                                         
  .١٠١٦ -١٠١٥وجه، صالمعجم الوسيط، مادة  )١(
، ١جأحمد ناصـر الـسوهاجي،       األثر الداللي لتعدد التوجيه اإلعرابي في تفسيري أبي السعود والشوكاني،            )٢(

  .٢٩ص
  .٣٠-٢٩، ص١، ج المرجع نفسه)٣(
  .٢٤٨، ص١ دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون، القاضي األحمد نكري، ج)٤(



 

 )٤٠٧٥(

ِذكر الوجه اإلعرابي المحتمل "هو ومن ثَمّ فالتوجيه اإلعرابي . )١()"محمد(إعرابيا لكلمة 
للكلمة أو الجملة، والكلمة أو الجملة قد تحتمل أكثر من وجه، فحينئذ يتعدد التوجيه 

  .)٢("بتعدد األوجه المحتملة
 :أسباب تعدد التوجيه اإلعرابي -
 :)٣(يتعدد التوجيه اإلعرابي ألسباب منها 

رب أن يصل باإلعراب احتمال السياق القرآني ألكثر من معنى، فيحاول كل مع -
ويدخل تحت هذا السبب اختالفهم . إلى المعنى الذي يتوافق والمقتضيات األخرى

في مرجع الضمير، واختالفهم في محل التعلق، واختالفهم في تقدير المحذوف، 
 .وفي تحديد المعطوف عليه، والمشار إليه

 للدرس االختالف في أصل القاعدة النحوية، وذلك أن اإلعراب وجه تطبيقي -
    النحوي، فما كان من اختالف تقعيدي بين النحويين في ظاهرة من الظواهر فإنه 

 سينسحب هذا االختالف على التوجيه اإلعرابي، وهذا كثير جدا، -بال شك–
 .وأمثلته ال تعد

مخالفة ظاهر اآلية في تركيبها للقاعدة النحوية، وحينئذ يكون باب االجتهاد مشرعا  -
؛ لرد هذا الظاهر إلى القاعدة النحوية، أو تحويلها إلى قاعدة أخرى بين المعربين
 .في باب آخر

الخلفيات المسبقة التي يصطحبها المعرب معه قبل الدخول في إعراب اآلية تكون  -
مؤثرة في توجيهه واختياره، وأهمها الخلفيات العقدية التي تحتم عليه أن يصرف 

 .لو كان على وجه بعيد ومتكلفداللة اآلية إعرابيا لنصرة معتقده، و
. فقدان النغمة التي هي رفع الصوت أو خفضه، بما يقدم تجسيدا صوتيا للمنطوق -

النغمة "فـ. )٤(بين االستفهام والنفي) ما(ومن أمثلة ذلك ما يطرأ من اختالف في 

                                         
، ١، ج أحمد ناصـر الـسوهاجي    دد التوجيه اإلعرابي في تفسيري أبي السعود والشوكاني،         األثر الداللي لتع   )١(

  .٣٠ص
  .٣١، ص١، ج المرجع نفسه)٢(
. ٨٢ -١/٨١ األثر العقدي في تعدد التوجيه اإلعرابي آليات القرآن الكريم، محمد بن عبد اهللا بن حمد السيف، )٣(

  .٣٩٩ -٣٨٣ص والحديث، محمد حماسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم: وانظر
  .٣٣، ص١األثر الداللي لتعدد التوجيه اإلعرابي في تفسيري أبي السعود والشوكاني، ج )٤(



– 

  )٤٠٧٦(

في الجملة تعد قرينة من القرائن اللفظية، يتوقف عليها أحيانًا مدلول الكالم، وقد 
 عن بعض األدوات كأدوات االستفهام مثال، والكالم المكتوب مفتقد لهذه تغني

القرينة المهمة، ولذلك يلجأ النحاة إلى بيان ما تحتمله الجملة من دالالت، وبذلك 
 .)١("تتعدد األوجه اإلعرابية

عدم ظهور العالمة اإلعرابية في آخر الكالم لبنائها أو لثقل أو تعذر في النطق  -
إن تحديد وظيفة الكلمة "فـ. )٢( ينظر إلى قرائن أخرى كالسياق وغيرهبها، وحينئذ

في الجملة ال يتم إال بعد تضافر مجموعة من القرائن المختلفة من لفظية ومعنوية، 
ولذلك يمكن إعراب الكلمة الخالية من العالمة اإلعرابية بحيث ال تظهر فيها 

 تقوم به العالمة وال تدل عليه، العالمة على اإلطالق، وإعرابها في هذه الحال ال
 . )٣("وإنما الذي يدل عليه قرينة السياق التي تصب فيها كل القرائن األخرى

 .)٤(القول باإلعراب المحلي -
اشتراك أكثر من معنى نحوي في عالمة واحدة، كالفاعلية واالبتداء والخبرية  -

 تتحمل عبء هذا والحق أن العالمة وحدها هنا ال. وغيرها في عالمة الرفع مثال
التعدد، بل إن الجملة نفسها ال بد أن يكون بها ما يساعد على عدم تحديد المعنى 

 .)٥(النحوي المعين

                                         
  .٣٨٧ص العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث، )١(
  .٣٣، ص١ جاألثر الداللي لتعدد التوجيه اإلعرابي في تفسيري أبي السعود والشوكاني، )٢(
  .٣٨٩ص العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث، )٣(
  .٣٩١ص، المرجع نفسه )٤(
  .٣٩٦-٣٩٥ص، المرجع نفسه )٥(



 

 )٤٠٧٧(

  المبحث الثاني
  دراسة تطبيقية على ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اإلنجليزية

 ولَا يقْبـُل ِمنْهـا      ًئاشَي﴿واتَّقُوا يوما لَا تَجِزي نَفْس عن نَفٍْس        : -عز وجل –قال اهللا   
﴾ونرنْصي ملَا هٌل ودا عْؤخَذُ ِمنْهلَا يةٌ و٢/٤٨البقرة . [شَفَاع.[  

  :على وجهين) شَيًئا(اختُلف في إعراب 
  .)١(منصوب على المفعولية: الوجه األول
  .)٢(منصوب على المصدرية: الوجه اآلخر

  .وإما مفعول مطلقإما مفعول به، ) شيًئا(وعلى ذلك فإعراب 
  :األثر الداللي لهذين الوجهين

ال تقضي "، أي )٣(ال تقضي نفس عن نفس شيًئا من الحقوق: داللة الوجه األول
 .)٤("نفس عن نفس حقًا لزمها

  .)٥(ال تقضي نفس عن نفس شيًئا من الجزاء: داللة الوجه اآلخر
  :وقد تُرجم المعنى على النحو اآلتي

Pickthall And guard yourselves against a day when no 
soul will in aught avail another 

  واتقوا يوما ال تنفع نفس نفسا شيًئا
Yusuf Ali Then guard yourselves against a day when one 

soul shall not avail another 
 واتقوا يوما ال تنفع نفس نفسا

 
                                         

 ألبـي حيـان     ، والبحر المحيط،  ١/٨٧،  )مدارك التنزيل وحقائق التأويل   (، وتفسير النسفي    ٧٥ ص  الكشاف، للزمخشري،  )١(
  .١/٤٨٤عاشور،  بنلطاهر ، والتحرير والتنوير، ل٢/١٢٠ ،لقاسمي، ومحاسن التأويل، ل١/٣٤٨األندلسي، 

، والتحريـر والتنـوير،     ٢/١٢٠، ومحاسن التأويل،    ١/٣٤٨، والبحر المحيط،    ١/٨٧، وتفسير النسفي،    ٧٥ص الكشاف،   )٢(
١/٤٨٤.  

يـر والتنـوير،    ، والتحر ٢/١٢٠، ومحاسن التأويل،    ١/٣٤٨، والبحر المحيط،    ١/٨٧، وتفسير النسفي،    ٧٥صالكشاف،  ) ٣(
١/٤٨٤.  

  .١/٧٦ للسمعاني، ،تفسير القرآن)  ٤(
، والتحريـر والتنـوير،     ٢/١٢٠، ومحاسن التأويل،    ١/٣٤٨، والبحر المحيط،    ١/٨٧، وتفسير النسفي،    ٧٥ص الكشاف،   )٥(

١/٤٨٤.  



– 

  )٤٠٧٨(

Arberry and beware of a day when no soul for another 
shall give satisfaction 

 واتقوا يوما ال تُعوض نفس نفسا

Al-Hilali and Khan And fear a Day (of Judgement) when a person 
shall not avail another 

ال تنفع نفس نفسا) يوم القيامة(واتقوا يوما   
Muhammad Asad and remain conscious of [the coming of] a Day 

when no human being shall in the least avail 

another 
 واتقوا يوما ال تنفع نفس نفسا مطلقًا

Ghali And protect yourselves against a Day (when) 

no self will recompense for another self in 
anything 

 واتقوا يوما ال تجازي نفس نفسا شيئا

Saheeh 
International 

And fear a Day when no soul will suffice for 
another soul at all 

  نفس عن نفس شيًئا مطلقًا)١()تكفي(واتقوا يوما ال تجزي 

Laleh Bakhtiar And be Godfearing of a Day when no soul will 
give recompense  for another soul at all 

جازي نفس نفسا شيًئا مطلقًا واتقوا يوما ال ت  
يتضح من الترجمات السابقة أن المترجمين لم ينقلوا معنى اآلية نقال دقيقًا، بل إن 

يوسف علي، : ، مثل)شيًئا(بعضهم لم يترجم معنى اآلية ترجمة كاملة؛ فلم يترجموا 
ن وقد حاول بعض المترجمين نقل معنى القلة المتضم. وآربري، والهاللي ومحسن خان

: ويجوز أن يكون في موضع مصدر، أي: "، يقول الزمخشري)شيًئا(في تنكير كلمة 

                                         
 كان، فإنها ال تقضي، وال تُغني، وال تكفي، إن لم يكن عليها شيء، فإن: معنى ﴿ال تَجِزي﴾: "يقول القرطبي )١(

  .٢/٧٥ ،الجامع ألحكام القرآن...".الحقوقتَجزي وتقضي وتُغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من 



 

 )٤٠٧٩(

فنقل بيكتول ]. ١٩/٦٠مريم . [)١("﴾وال يظْلَمون شيًئا﴿: قليال من الجزاء، كقوله تعالى
أي شيء مهما (، ومعناهما anything، ونقل غالي المعنى إلى aughtالمعنى إلى 

  ).يكن
مين نقل معنى اإلقناط الكلي، المتضمن في تنكير وكذلك حاول بعض المترج

ا من األنفس ال تجزي عن نفس منها أن نفس: ومعنى التنكير: "، يقول الزمخشري)شيًئا(
: ويقول القاسمي في تفسيره. )٢("شيئا من األشياء، وهو اإلقناط الكلي القطاع للمطامع

فنقل محمد أسد المعنى إلى . )٣("لكليوإيراده منكَّرا مع تنكير النفس للتعميم، واإلقناط ا"
in the least) ونقلت ترجمة صحيح إنترناشيونال، والاله بختيار المعنى )مطلقًا/ألبتة ،

   ).مطلقًا/ألبتة (at allإلى 
 رغَداوِإذْ قُلْنَا ادخُلُوا هِٰذِه الْقَريةَ فَكُلُوا ِمنْها حيثُ ِشْئتُم ﴿: -عز وجل–قال اهللا 

ادواكُمخَطَاي لَكُم قُولُوا ِحطَّةٌ نَّغِْفرا ودجس ابخُلُوا الْب ﴾ِسِنينحالْم نَِزيدسالبقرة . [و
٢/٥٨.[  

  :على وجهين) رغَدا(اختلف في إعراب 
  .)٤(نعت لمصدر محذوف: الوجه األول
  .)٥(في موضوع الحال: الوجه اآلخر

  :األثر الداللي لهذين الوجهين
  .)٧("كثيرا واسعا"، أي )٦(وكلوا منها حيث شئتم أكلًا رغدا: جه األولداللة الو

  . )٨(وكلوا منها حيث شئتم راغدين: داللة الوجه اآلخر

                                         
  .٧٥صالكشاف،  )١(
  .٧٥ص، مرجع نفسهال )٢(
  .٢/١٢٠محاسن التأويل،  )٣(
  .٢/١٢٣، والجامع ألحكام القرآن، ٤٣إعراب القرآن، للنحاس، ص )٤(
  .٢/١٢٣، والجامع ألحكام القرآن، ٤٣س، ص إعراب القرآن، للنحا)٥(
  .٢/١٢٣، والجامع ألحكام القرآن، ٤٣إعراب القرآن، للنحاس، ص )٦(
  .١/٩١تفسير النسفي، : وانظر. ٢/١٢٣ الجامع ألحكام القرآن، )٧(
 وفـي  .الكثير الواسع الذي ال يتعب فيـه  : والرغْد من العيش  . وهي راغدة . ذو العيش الرغد  : الراغدومعنى   )٨(

: وعيشة رغَد. رزق واسع: هو في رغد من العيش: ويقال. ﴿فَكُلُوا ِمنْها حيثُ ِشْئتُم رغَدا﴾التنزيل العزيز  
  .٣٥٧المعجم الوسيط، مادة رِغد، ص. واسعة طيبة



– 

  )٤٠٨٠(

ففي الوجه األول وصف لألكل دالٌّ على أنه رغد كثير واسع ال "وعلى ذلك   
اغدون وفي الوجه الثاني بيان لحال اآلكلين أنفسهم بأنهم ر. حجر فيه على أحد

وإلى جوار هذين المعنيين معنى ثالث يجمعهما معا، فقد يكون "، )١("مستطيبون هانئون
  .)٢("كلوا رغدا حال كونكم راغدين؛ إذ ال مانع من ذلك: المراد

  : وقد تُرجم المعنى على النحو اآلتي
Pickthall and eat freely of that which is therein 

  فكلوا منها راغدين
Yusuf Ali and eat of the plenty therein as ye wish 

 فكلوا منها حيثما تشاءون أكال رغدا
Arberry and eat easefully of it wherever you will 

 فكلوا منها حيثما تشاءون راغدين
Al-Hilali and Khan and eat bountifully therein with pleasure and 

delight wherever you wish 

وا منها حيثما تشاءون راغدين في متعة وسرور شديدفكل  

Muhammad Asad and eat of its food as you may desire, 

abundantly 

 فكلوا من طعامها ما تشاءون راغدين
Ghali so eat opulently of it where you decide 

 فكلوا منها حيثما تشاءون راغدين
Saheeh 
International 

and eat from it wherever you will in [ease 
and] abundance 

 فكلوا منها حيثما تشاءون في رغد ووفرة 
Laleh Bakhtiar   then, eat freely from it whatever you willed 

 فكلوا منها حيث شئتم راغدين

                                         
  .١٢٠ -١١٩، ص١األثر الداللي لتعدد التوجيه اإلعرابي في تفسيري أبي السعود والشوكاني، ج )١(
  .١٢١، ص١، جع نفسه المرج)٢(



 

 )٤٠٨١(

على أنه ) رغدا(يتضح من الترجمات السابقة أن جميع المترجمين ترجموا معنى 
على الوجه األول، أي أكلًا ) رغدا(اغدين، ما عدا يوسف علي الذي ترجم حال، أي ر

  .رغدا
﴿وقَالُوا كُونُوا هودا َأو نَصارٰى تَهتَدوا قُْل بْل ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا : -جل شأنه–قال 

شِْرِكينالْم ِمن ا كَانم١٣٥(و(  اِهيمرا ُأنِزَل ِإلَٰى ِإبمنَا وا ُأنِزَل ِإلَيمنَّا ِباللَِّه وقُولُوا آم
وِإسماِعيَل وِإسحاقَ ويعقُوب والَْأسباِط وما ُأوِتي موسٰى وِعيسٰى وما ُأوِتي النَِّبيون ِمن 

لَا نُفَر ِهمبرونِلمسم لَه ننَحو منْهٍد مَأح نينتُم ِبِه فَقَِد  )١٣٦(قُ با آمنُوا ِبِمثِْل مآم فَِإن
اهِليمالْع ِميعالس وهو اللَّه مكِْفيكَهيِفي ِشقَاٍق فَس ما ها فَِإنَّملَّوِإن تَووا وغَةَ )١٣٧(تَداللَِّه ِصب 

وناِبدع لَه ننَحغَةً واللَِّه ِصب ِمن نسَأح نم١٣٨ - ٢/١٣٥البقرة . [﴾)١٣٨( و.[  
  :على خمسة أوجه) ِصبغَةَ(اختُلف في إعراب 

  .)٢(مفعول مطلق لفعل محذوف، وتقديره صبغَنا: أي، )١(مصدر مؤكد: الوجه األول
  .، أي الزموا)٣(منصوبة على اإلغراء: الوجه الثاني
  .)٤(﴾ِملَّةَ ِإبراِهيم﴿البدلية من قوله تعالى : الوجه الثالث
  .)٥(وصف لمصدر محذوف، دل عليه فعل آمنا باهللا: الوجه الرابع

  .بعوا، أي ات)٦(منصوب بفعل محذوف: الوجه الخامس
  :األثر الداللي لهذه األوجه الخمسة

صبغَنا اهللا ِصبغة، أي صبغ قلوبنا بالهداية والبيان صبغة : "داللة الوجه األول
  .)٧(..."كاملة

                                         
، والتحرير ٢/٢٧٣، ومحاسن التأويل، ١/١٣٤، وتفسير النسفي،  ١/٥٨٤والبحر المحيط،   ،  ١٠٠ص الكشاف،   )١(

  .١/٧٤٢والتنوير، 
  .١٣٧، ص١ج،  األثر الداللي لتعدد التوجيه اإلعرابي في تفسيري أبي السعود والشوكاني)٢(
، وتفـسير  ١/٥٨٤، والبحـر المحـيط،   ٢/٤٢٠حكام القرآن، ، والجامع أل٤١ التبيان في إعراب القرآن، ص    )٣(

  .١/١٣٥النسفي، 
، ٢/٤٢٠، والجـامع ألحكـام القـرآن،    ٤١، والتبيان في إعراب القرآن، ص   ٦٨إعراب القرآن للنحاس، ص    )٤(

  .١/٧٤٢، والتحرير والتنوير، ١/١٣٥، وتفسير النسفي، ١/٥٨٤والبحر المحيط، 
  .١/٧٤٢ التحرير والتنوير، )٥(
  .٢/٤٢٠، والجامع ألحكام القرآن، ٤١ التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، ص)٦(
  .١/٧٤٢التحرير والتنوير، : وانظر. ٢/٢٧٣ محاسن التأويل، )٧(



– 

  )٤٠٨٢(

  .)١("الزموا دين اهللا: "داللة الوجه الثاني
ــث  ــه الثال ــة الوج ــصبغة   أ: "دالل ــعارنا كال ــا اهللا ش ــي جعله ــة الت ي المل

  .)٢("والنصارى اليهود عند
   .)٣("آمنا إيمانًا ِصبغة اهللا" :داللة الوجه الرابع

  .)٤("اتبعوا دين اهللا: "داللة الوجه الخامس
 وقتادة، والحسن، وعكرمة، - رواية الكلبي في–قال ابن عباس : "ومعنى صبغة اهللا

وإنما سماه صبغة؛ ألنه يظهر أثر الدين على المتدين، كما . معناه دين اهللا: والسدي
. وهذا يقرب من األول. معناه فطرة اهللا: قال مجاهد. لصبغ على الثوبيظهر أثر ا

  .)٥("أراد به الختان: وقيل
 ، فأتى عليه سبعة أيام،لد لهم ولدكانوا إذا و النصارى هو أن "ابن عباس قال

؛ روا به مكان الختانغوه بذلك ليطهة، فصبي ماء المعموِد:غمسوه في ماء لهم يقال له
 اهللا تعالى ذلك اآلن صار نصرانيا حقا، فرد:  تطهير، فإذا فعلوا ذلك قالواألن الختان

 وهي اإلسالم، فسمي الدين ، صبغة اهللا أحسن صبغة: أي"بغة اهللاِص": عليهم بأن قال
صبغة استعارة ومجازا من حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين، كما يظهر أثر 

الص٦("غ في الثوبب(.  
أن النصارى : ألن اإليمان يطهر النفوس، واألصل فيه؛ تطهير اهللا"ى المعنا: قيلو

هو تطهير لهم، : كانوا يغمسون أوالدهم في ماء أصفر، يسمونه المعمودية، ويقولون
ر المسلمون بأن ِماآلن صار نصرانيا حقا، فُأ: فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال

 بلفظ ءوجي. يمان صبغته، ولم نصبغ صبغتكمباإل آمنا باهللا، وصبغنا اهللا: يقولوا لهم
  .)٧(..."الصبغة للمشاكلة

                                         
  .١٠٠صالكشاف، ، و١/٥٨٤البحر المحيط، : وانظر. ١/١٤٦ تفسير القرآن، للسمعاني، )١(
  .١/٧٤٢ التحرير والتنوير، )٢(
  .١/٧٤٢ المرجع نفسه، )٣(
  .٤١ التبيان في إعراب القرآن، ص)٤(
  .١/١٤٦ تفسير القرآن، للسمعاني، )٥(
  .٢/٤٢١الجامع ألحكام القرآن، )٦(
  .١٠٠ -٩٩الكشاف، ص: وانظر. ١٣٥ -١/١٣٤ تفسير النسفي، )٧(



 

 )٤٠٨٣(

  : وقد تُرجم المعنى على النحو اآلتي
Pickthall (We take our) colour from Allah 

  من اهللا) لوننا(نحن نأخذ صبغتنا 
Yusuf Ali (Our religion is) the Baptism of God 

 ديننا معمودية اهللا

Arberry the baptism of God 
  معمودية اهللا

Al-Hilali and Khan [Our Sibghah (religion) is] the Sibghah 

(Religion) of Allah (Islam) 
  )اإلسالم(صبغة اهللا ) الدين(ِصبغتنا 

Muhammad Asad [Say: "Our life takes its] hue from God! 
  !حياتنا تأخذ لونها من اهللا: قولوا

Ghali (Our dye is) the dye (i.e. Religion) of Allah 
  اهللا ) دين(ِصبغتنا ِصبغة 

Saheeh 
International 

[And say, "Ours is] the religion of Allah 
  صبغتنا دين اهللا : وقولوا

Laleh Bakhtiar Life’s color is from God 
  الحياة من اهللا) لون(ِصبغة 

 المترجمين ترجموا المعنى وفقًا لداللة الوجه نالحظ في الترجمات السابقة أن
ترجمة حرفية بعيدة عن المعنى المقصود، ) ِصبغة(ومنهم من ترجم . األول، دون غيره

، )لون (colorدون االنتباه إلى ما فيها من مشاكلة، فترجمها بيكتول والاله بختيار إلى 
 theى بدقة؛ إذ نقلھ إلى ولم ینقل آربري المعن). لون (hue وترجمھا دمحم أسد إلى 

baptism of God) ْمعمودیَّة هللا َ.(   
 ﴿ولَا تَكُونُوا كَالَِّذين تَفَرقُوا واخْتَلَفُوا ِمن بعِد ما جاءهم الْبينَاتُ: - عز وجل–قال اهللا 

ِظيمع ذَابع ملَه ُأولَِٰئك١٠٥ (و( موتْ يدواس ا الَِّذينفََأم وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب 
ونتَكْفُر ا كُنتُمِبم ذَابفَذُوقُوا الْع اِنكُمِإيم دعتُم بَأكَفَر مهوهجتْ  )١٠٦( وضياب ا الَِّذينَأمو

ونا خَاِلدِفيه مِة اللَِّه همحفَِفي ر مهوهج١٠٧ -٣/١٠٥آل عمران . [﴾)١٠٧ (و.[  



– 

  )٤٠٨٤(

  :على وجهين) يوم(اختُلف في إعراب 
 من معنى ﴾لَهم عذَاب﴿منصوب على الظرف متعلقًا بما في قوله : الوجه األول

  .)١( أو مستقركائن
  .)٢(مفعول به لفعل محذوف، تقديره اذكر، أو اذكروا: الوجه اآلخر

  :األثر الداللي لهذين الوجهين
أي للذين تفرقوا . )٣("عذاب عظيم كائن لهم يوم تبيض وجوه: "داللة الوجه األول

  . واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات
تحذيرا لهم عن عاقبة التفرق بعد مجيء " يخاطب اهللا المؤمنين: داللة الوجه اآلخر

٤("...اذكروا يوم : أي. ا في االتفاق على التمسك بالدينالبينات، وترغيب(.  
  : وقد تُرجم المعنى على النحو اآلتي

Pickthall On the Day when (some) faces will be 

whitened and (some) faces will be blackened 
Yusuf Ali On the Day when some faces will be (lit up 

with) white, and some faces will be (in the 

gloom of) black 

Arberry the day when some faces are blackened, and 

some faces whitened 
Al-Hilali and Khan On the Day (i.e. the Day of Resurrection) 

Muhammad Asad on the Day [of Judgment] when some faces 

will shine [with happiness] and some faces will 

be dark [with grief] 

                                         
، والبحر المحيط،   ١٨٨، والكشاف، ص  ٨٥التبيان في إعراب القرآن، ص    : وانظر. ٤/٤٤ التحرير والتنوير،    )١(

  .٤/٩٣٣، ومحاسن التأويل، ١/٢٨١، وتفسير النسفي، ٣/٢٥
، ١/٢٨١، وتفـسير النـسفي،      ٣/٢٥، والبحر المحيط،    ١٨٨الكشاف، ص : وانظر. ٤/٤٤التحرير والتنوير،   )٢(

  .٤/٩٣٣ومحاسن التأويل، 
  .٣/٢٥ البحر المحيط، )٣(
  .٤/٩٣٣ محاسن التأويل، )٤(



 

 )٤٠٨٥(

Ghali The Day when (some) faces are whitened, and 

(some) faces blackened 
 

Saheeh 
International 

On the Day [some] faces will turn white and 

[some] faces will turn black 

Laleh Bakhtiar on a Day when faces will brighten and faces will 

cloud over  
 
على أنه ظرف، وليس ) يوم(يتضح من الترجمات السابقة أن جميع المترجمين ترجموا 

  .on the Day/the Day/on a Day: مفعوال به؛ فتُرجم المعنى إلى
 فَلَا تَخَافُوهم وخَافُوِن ِإن كُنتُم َأوِلياءهكُم الشَّيطَان يخَوفُ ﴿ِإنَّما ذَِٰل: -جلَّ شأنه–قال 

﴾ْؤِمِنين٣/١٧٥آل عمران . [م.[  
  :على وجهين) أوِلياءه(اختُلف في إعراب 

  .)١(مفعول به ثان للفعل يخَوف: الوجه األول
  .)٢(مفعول به أول للفعل يخَوف: الوجه اآلخر

  :اللي للوجهيناألثر الد
إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، أي شر أوليائه، ويكون : داللة الوجه األول

  .)٣(المخوفون إذ ذاك المؤمنين
في " أولياءه"يخوف أولياءه شر الكفار، ويكون إنما ذلكم الشيطان : داللة الوجه اآلخر

روج مع رسول اهللا  المتخلفون عن الخ،ن في قلبه مرضهذا الوجه هم المنافقون وم - 
  .)٤(-صلى اهللا عليه وسلم

  : وقد تُرجم المعنى على النحو اآلتي

                                         
  .٤/١٧٢، والتحرير والتنوير، ٤/١٠٤١، ومحاسن التأويل، ٣/١٢٥ البحر المحيط، )١(
  .٣/١٢٥ البحر المحيط، )٢(
  .٤/١٧٢، والتحرير والتنوير، ٤/١٠٤١ومحاسن التأويل، : وانظر. ٣/١٢٥ البحر المحيط، )٣(
  .٣/١٢٥ البحر المحيط، )٤(



– 

  )٤٠٨٦(

Pickthall It is only the devil who would make (men) 
fear his partisans 

  إنما ذلكم الشیطان یخوف الناس أولیاءه

Yusuf Ali It is only the Evil One that suggests to you the 
fear of his votaries 

 إنما ذلكم الشیطان یخوفكم أولیاءه

 

Arberry That is Satan frightening his friends 

  إنما ذلكم الشیطان یخوف أولیاءه
Al-Hilali and Khan It is only Shaitan (Satan) that suggests to you 

the fear of his Auliya' [supporters and friends 

(polytheists, disbelievers in the Oneness of 

Allah and in His Messenger, Muhammad 

SAW)] 

المناصرین، واألصدقاء، [إنما ذلكم الشیطان یخوفكم أولیاءه 
)] ملسو هيلع هللا ىلص(المشركون، والكفار با وبرسولھ دمحم : مثل  

Muhammad Asad It is but Satan who instills [into you] fear of 

his allies 
  إنما ذلكم الشیطان یخوفكم أولیاءه

Ghali  Surely that is only Ash-Shaytan (The all-

vicious; i.e., the devil) frightening his 
patronized ones 

یخوف ) الشیطان: جمیع األشرار، مثل(إنما ذلكم الشیطان 
 أولیاءه

Saheeh 

International 

That is only Satan who frightens [you] of his 

supporters 

 إنما ذلكم الشیطان یخوفكم أولیاءه



 

 )٤٠٨٧(

Laleh Bakhtiar It is only Satan who frightens you with his 
protectors 

  إنما ذلكم الشیطان یخوفكم أولیاءه

يتضح من الترجمات السابقة أن جميع المترجمين ترجموا المعنى وفقًا للوجه 
مفعوال به ثانيا، إال آربري، ) أولياءه(ي يخوفكم أولياءه، فتكون كلمة األول وداللته، أ

، فتكون كلمة يخوف أولياءهوغالي؛ اللذَين ترجما المعنى على الوجه اآلخر، أي 
 That is Satan frighteningفترجم آربري المعنى إلى . مفعوال به أول) أولياءه(

his friends) وترجم غالي المعنى إلى . أي أنصاره) ءهإنما ذلكم الشيطان يخوف أوليا
Surely that is only Ash-Saytan (The all-vicious; i.e., the devil) 

frightening his patronized ones ) جمیع األشرار، مثل(إنما ذلكم الشیطان :
ُوعلى ذلك اختلف في اإلعراب، فتعدد المعنى، . أي مناصریھ) یخوف أولیاءه) الشیطان

  .ت الترجماتوتعدد
 فَانْظُر كَيفَ كَان عاِقبةُ اظُلْما وعلُووجحدوا ِبها واستَيقَنَتْها َأنْفُسهم ﴿: -جلَّ وعال–قال 
الْم٢٧/١٤النمل . [﴾فِْسِدين.[  

  :على ثالثة أوجه) )١(ظُلْما وعلُوا(اختُلف في إعراب 
  .)٢(حال من الضمير في جحدوا: الوجه األول
  .)٣(مفعول من أجله: الوجه الثاني
  .)٤(نعتُ مصدٍر محذوف: الوجه الثالث

  :األثر الداللي لألوجه الثالثة
  .)٥("ظالمين عالين: أي": داللة الوجه األول
أي لظلمهم وعلوهم، أي الحامل لهم على اإلنكار والجحود مع : "داللة الوجه الثاني

  .)١("استيقان أنها آيات من عند اهللا هو الظلم والعلو

                                         
  .٧/٥٧البحر المحيط، . ارتفاعا وتكبرا عن اإليمان: وعلوامجاوزة الحد، : ظلما )١(
  .١٩/٢٣٣، والتحرير والتنوير، ٧/٥٧، والبحر المحيط، ٢٩٢ن في إعراب القرآن، ص التبيا)٢(
  .٧/٥٧، والبحر المحيط، ٢٩٢ التبيان في إعراب القرآن، ص)٣(
  .١١٢ -٧/١١١ الجامع ألحكام القرآن، )٤(
  .٧/٥٧ البحر المحيط، )٥(



– 

  )٤٠٨٨(

 .)٢("وجحدوها: والباء زائدة، أي. وجحدوا بها جحودا ظُلما وعلوا: "داللة الوجه الثالث
  : وقد تُرجم المعنى على النحو اآلتي

Pickthall for spite and arrogance 
ًحقدًا وكبرا ِ ِ  

Yusuf Ali  in iniquity and arrogance 
ًظلما وكبرا ً 

Arberry wrongfully and out of pride 
ًظلما وكبرا ً  

Al-Hilali and Khan  wrongfully and arrogantly 

ًظلما وكبرا ِ ً  
Muhammad Asad  in their wickedness and self-exaltation 

ًشرا وكبرا ِ 

Ghali out of injustice and exaltation 

ًظلما وكبرا ِ ً  
Saheeh 
International 

out of injustice and haughtiness 

ًظلما وكبرا ِ ً  

Laleh Bakhtiar out of injustice and self-exaltation 

ًظلما وكبرا ً  

جموا المعنى على أنه يتضح من الترجمات السابقة أن بعض المترجمين تر
 in iniquity and؛ إذ ترجم يوسف علي المعنى إلى "ظالمين عالين"حال، أي 

arrogance) اا وِكبروترجم الهاللي ومحسن خان المعنى إلى )ظُلم ،wrongfully 
and arrogantly) اا وِكبروترجم محمد أسد المعنى إلى )ظُلم ، in their 

wickedness and self-exaltation) اا وِكبرشر.(  

                                                                                                     
  .٧/٥٧ المرجع نفسه، )١(
  .٧/١١٢ الجامع ألحكام القرآن، )٢(



 

 )٤٠٨٩(

وترجم اآلخرون المعنى على أنه مفعول من أجله، أي إن الحامل لهم على ذلك 
حقدا  (for spite and arroganceهو الظلم والعلو؛ إذ ترجم بيكتول المعنى إلى 

ظلما  (injustice and exaltation(١)out of، وترجم غالي المعنى إلى )وِكبرا
 out of injusticeي ترجمة صحيح إنترناشيونال تُرجم المعنى إلى ، وكذلك ف)وِكبرا

and haughtiness) اا وِكبروترجمت الاله بختيار المعنى إلى )ظلم ،out of 
injustice and self-exaltation) اا وكبرظلم  .(  

وجمع آربري في ترجمته بين داللة الوجهين اإلعرابيين األول والثاني؛ فترجم 
 out ofإلى ) علوا(أي حال كونهم ظالمين، وترجم ) ظلما ( wrongfullyإلى ) ظلما(

pride) ار) ِكبرأي الحامل لهم على ذلك هو الِكب.  
 )٨ (﴿لَّا يسمعون ِإلَى الْملَِإ الَْأعلَٰى ويقْذَفُون ِمن كُلِّ جاِنٍب: - عز وجل–قال اهللا 

  ].٩-٣٧/٨الصافات  [﴾ولَهم عذَاب واِصب دحورا
  :على خمسة أوجه) )٢(دحورا(اختُلف في إعراب 

  .)٣(مفعول ألجله: الوجه األول
  .)٤(حال، أي مدحورين: الوجه الثاني
  .)٥(قاعد وقُعود: حال على أنه جمع داحر، نحو: الوجه الثالث
  .)٦(مصدر لمقدر: الوجه الرابع

  .)٧(قاله الفراء. منصوب بنزع الخافض: الوجه الخامس
  :األثر الداللي لألوجه الخمسة

  .)٩("أي ويقذفون للطرد"، )٨("ويقذفون للدحور، وهو الطرد: "داللة الوجه األول

                                         
(١) out of sth: used to show the reason why sth is done. Oxford Advanced Learner's Dictionary 
(electronic version). 

  .١٢٣٥ فتح القدير، للشوكاني، ص.طردته: دحرته دحرا، ودحورا: الطرد، تقول: الدحور )٢(
  .٣٢٢التبيان في إعراب القرآن، ص: وانظر. ١٢٣٥فتح القدير، ص )٣(
  .٣٢٢التبيان في إعراب القرآن، ص: وانظر. ١٢٣٥تح القدير، ص ف)٤(
  .٣٢٢التبيان في إعراب القرآن، ص: وانظر. ١٢٣٥فتح القدير، ص )٥(
  .٣٢٢التبيان في إعراب القرآن، ص: وانظر. ١٢٣٥فتح القدير، ص )٦(
  .١٢٣٥ فتح القدير، ص)٧(
  .٩٠٣ الكشاف، ص)٨(
  .٧/٣٣٨ البحر المحيط، )٩(



– 

  )٤٠٩٠(

  .)١("مدحورين"ويقذفون من كل جانب : داللة الوجه الثاني
  .)٢(ويقذفون من كل جانب داحرين :ثداللة الوجه الثال

  .)٣("يدحرون دحورا" ويقذفون من كل جانب :داللة الوجه الرابع
  .)٤(بدحور: يقذفون بما يدحرهم، أي :داللة الوجه الخامس

  : وقد تُرجم المعنى على النحو اآلتي
Pickthall Outcast 

  مدحورین
Yusuf Ali Repulsed 

  مدحورین
Arberry Rejected 

  رینمدحو

Al-Hilali and Khan Outcast 

 مدحورین

Muhammad Asad cast out [from all grace] 

 

  كل نعمة إلھیةمدحورین من 

Ghali Rejected 

 مدحورین

Saheeh 

International 

Repelled 

 مدحورین

Laleh Bakhtiar Rejected 

 مدحورین

 

                                         
  . ١٢٣٥ير، صفتح القد )١(
  . ١٢٣٥المرجع نفسه، ص )٢(
  . ١٢٣٥المرجع نفسه، ص )٣(
  . ١٢٣٥ المرجع نفسه، ص)٤(



 

 )٤٠٩١(

Royal Aal al-Bayt 
Institute 

to repel [them] 
  ملیدحروھ

على الوجه ) دحورا(يتضح من الترجمات السابقة أن جميع المترجمين ترجموا 
إال ترجمة مؤسسة آل البيت الملكية؛ إذ ترجمت المعنى على ) مدحورين: حال(الثاني، 

  ). ِلیدحروھم ( to repel [them]أنه مفعول ألجله، 



– 

  )٤٠٩٢(

  الخاتمة
 في عالمة اإلعـراب     بعد دراسة تعدد التوجيه اإلعرابي الناشئ عن االشتراك       

وأثره في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اإلنجليزية، خَلُصت الدراسة إلـى النتـائج              
  : اآلتية
 ؛ الذي  اإلعجاز في القرآن الكريمتعدد أوجه اإلعراب يعد ضربا من ضروب

يجعل الكلمة الواحدة كلمات متعددة، والجملة الواحدة جملًا متعددة المعنى، وكأننا 
عدة آيات وليس آية واحدة، لكل منها معنى يختلف عن اآلخر، مما يؤدي إلى أمام 

 .ثراء المعنى وتعدده
  كان لتعدد التوجيه اإلعرابي الناشئ عن االشتراك في عالمة اإلعراب أثر في

تعدد ترجمات معاني اآليات؛ إذ ترجم بعض المترجمين المعنى على حسب توجيه 
 . حسب توجيه آخرإعرابي معين، وترجمه آخرون على

  ،أحيانًا يجمع المترجم بين أكثر من توجيه إعرابي في ترجمة معنى ما في اآلية
 .وبذلك يجمع ما بين أكثر من داللة في الترجمة الواحدة

  أحيانًا ينقل جميع المترجمين المعنى على حسب توجيه إعرابي بعينه، دون
 .التوجيهات اإلعرابية األخرى

  :التوصيات
ثين بدراسة أثر تعدد التوجيه اإلعرابي في ترجمات معاني القرآن أوصي الباح

الكريم إلى اللغة اإلنجليزية، وغيرها من اللغات، وذلك من خالل دراسة ترجمات 
متعددة بلغات مختلفة، ومقارنتها بمعاني القرآن الكريم في أصلها العربي، ثم الموازنة 

  .بين هذه الترجمات المختلفة
  
  
  
  

  



 

 )٤٠٩٣(

  المراجعالمصادر و
   :المصادر العربية :أوالً

 . القرآن الكريم-
   :المصادر األجنبية: ثانيا
  :ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة اإلنجليزيية -

- http://www.altafsir.com/ViewTranslations.asp?Display=yes&SoraNo=١
&Ayah=١&toAyah=١&Language=٢&LanguageID=٢&TranslationBook=٥ 

- https://quran.com/١ 
  :المراجع العربية: ثالثًا

، دار  ١د عبد الموجـود وآخـرون، ط      حققه عادل أحم  ،  البحر المحيط أبو حيان األندلسي،     -
 .٧، ج٣، ج١م، ج١٩٩٣ -ه١٤١٣بيروت، : الكتب العلمية

األثر الداللي لتعدد التوجيه اإلعرابي في تفسيري أبـي الـسعود        ،أحمد ناصر السوهاجي   -
   .١ج م،٢٠١٦ -ه١٤٣٧سوهاج، : ، دار محسن للطباعة١ ط،والشوكاني

، ٣ ط،عيون األقاويل في وجوه التأويل عن حقائق التنزيل والكشافتفسير الزمخشري،  -
 .م٢٠٠٩ - ه ١٤٣٠بيروت، : دار المعرفة

، دار  ٤ ط ، الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم التفـسير           فتح القدير الشوكاني،   -
 .م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨بيروت، : المعرفة

ألفكار ، بيت ا)ط.د(إعداد فريق بيت األفكار الدولية، ، التبيان في إعراب القرآنالعكبري،  -
 .م١٩٩٨ -ه١٤١٩ الرياض، -عمان: الدولية

، ١، علَّق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، ط  تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل    القاسمي،   -
 .٤، ج٢م، ج١٩٥٧ – ه١٣٧٦

، دار ١ ط، دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنـون    ،القاضي األحمد نكري   -
 .١ جم،٢٠٠٠ -ه١٤٢١بيروت، : الكتب العلمية

، ١، تحقيق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي وآخرين، طالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  -
 .٧، ج٢م، ج٢٠٠٦ - ه ١٤٢٧بيروت، : مؤسسة الرسالة

 - ه١٤٢٥القاهرة، : ، مكتبة الشروق الدولية٤، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -
 .م٢٠٠٤



– 

  )٤٠٩٤(

، مكتبـة   ٣طبية في الجملة بين القديم والحديث،        العالمة اإلعرا  ،محمد حماسة عبد اللطيف    -
 .م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩القاهرة، : اإلمام البخاري

تونس، : ، الدار التونسية للنشر   )ط.د( ،التحرير والتنوير  تفسيرمحمد الطاهر بن عاشور،      -
 .١٩، ج٤، ج١ج م،١٩٨٤

ات القـرآن  األثر العقدي في تعدد التوجيه اإلعرابي آلي  محمد بن عبد اهللا بن حمد السيف،         -
 .١ج م،٢٠٠٨ -ه١٤٢٩الرياض، : ، دار التدمرية١ ط،الكريم

: ، دار الـوطن   ١، حققه أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط       تفسير القرآن أبو المظفر السمعاني،     -
  .١م، ج١٩٩٧ -ه١٤١٨الرياض، 

بيـروت،  : ، دار المعرفـة ٢اعتنى به الـشيخ خالـد العلـي، ط      ،  إعراب القرآن النحاس،   -
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 )٤٠٩٥(

  
  
  
  
  
  

  المقدمة
واشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك  ،٤:المزمل)ورتل القرآن ترتيال(الحمد هللا القائل 

  ٣٣: الفرقان)ثل إال جئناك بالحق وأحسن تفسيراوال يأتونك بم(له انزل على عبده
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفاً ( عليه ربهأنزل 
  ٨٢: النساء)كثيرا 

  :أما بعــد
فقد أكرم اهللا سبحانه هذه األمة بأن أرسل إليها أفضل رسله وأنزل عليه أفضل 

إنا تحن نزلنا ( كتبه،قرآنا عربياً غير ذي عوج، تولى حفظه بنفسه، فقال عز وجل 
  ٩: الحجر)وإنا له لحافظونالذكر 

سبحانه أودع فيه علم كل شيء وأبان فيه عن كل هدى وغي ، فكل فـٍن منه يستمد 
وعليه يعتمد ، جعله اهللا سبحانه لكل علم منبعاً ، إلي يوم القيامة مناراً المعاً ، أعجز 

انده الفصحاء معارضته ، وأخرس البلغاء مشاكلته ، فمن اتبع هداه فاز بمناه ، ومن ع
الردى وتردى في مهاوي الزور ، ومن لم )١(وعصاه واتخذ إلهه هواه ، هام في موامي

  . يجعل اهللا له نوراً فما له من نور
وإذا ( :واهللا سبحانه وتعالى أمرنا بتدبِر كتابه واإلنصات عند سماعِه فقال عز وجل

  ٢٠٤: األعراف)قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
           )كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب( :بارك اسمهوقال ت

 ٢٩: ص

                                         
  ) .م ( ، و ) م(جمع موماء وهي المفازة ال ماء بها وال أنيس ، لسان العرب البن منظور مادة ) ١(

 
 

 
   جامعة الكويت–كلية الشريعة 

  



– 

  )٤٠٩٦(

 : بترتيله فقال سبحانه٤:المزمل )ورتل القرآن ترتيال( وأمر اهللا سبحانه رسوله
، أي اقرأه على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف وإشباع ٤:المزمل)ورتل القرآن ترتيال (

  )١(. الحركات
تيل تجويد الحروف،  التر:ل علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه عن هذه اآليةوقا

  )٢(. ومعرفة الوقوف
فجعل رضي اهللا عنه الوقف نصف الترتيل وبهذا الفهم يتضح لنا أهمية هذه العلم أعني 

 ، فينبغي وعالقته بكالم اهللا عز وجل المنزل على خير الخلق ) علم الوقف واالبتداء(
 أن يتدبر ما يقرأه ويتفقد ويتحرى مواضع الوقف واالبتداء ، وأن يكون لقارئ القرآن

وقفه عند كالم ليس له تعلق بما بعده وأن يكون ابتداءه حسنا مستقال بالمعنى المقصود، 
ولذلك نستعين باهللا سبحانه وتعالى في دراسة تطبيقية على الوقف واالبتداء وأثره في 

ع الوقوف ، وذكر نماذج على ذلك من بعض سور التفسير مع التطرق إلى بعض أنوا
  .القرآن 

  :أهمية الموضوع
  .توضيح العالقة بين الوقف االبتداء والتفسير ) ١(
  .أهمية الوقف واالبتداء وعالقته بالمعنى ) ٢(
  .تجنب الوقف أو االبتداء على المواضع التي تخل بالمعنى ) ٣(
  .ها وأثر ذلك على المعنى بيان الوقف على بعض الحروف واالبتداء ب) ٤(

  :سبب اختيار الموضوع
تقدم قول سيدنا علي رضي اهللا عنه في تفسير الترتيل فجعل رضي اهللا عنه الوقف 

  .نصف الترتيل ، ويعني ذلك أن علم الوقف واالبتداء من األهمية بمكان 
عاة ولقد حكى ابن النحاس وأبو عمرو الداني وغيرهما إجماع العلماء على أهمية مرا

لقد : ، واستدلوا على ذلك بقول عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما)٣(الوقف واالبتداء 
عشنا برهة من دهرنا ، وإن احدنا ليؤتى اإليمان قبل القرءان، وتنزل السورة على 

                                         
  .الكشاف ) ٤/٦٢٤(تفسير الزمخشري : ينظر) ١(
  ) .١٣(، ومنار الهدى في الوقف واالبتداء لألشموني ، ص ) ١/١٤٣(القران للسيوطياإلتقان في علوم ) ٢(
دار الصحابة  : ، ط ) ١٣٥(دار الكتب العلمية ، بيروت ، والمكتفي ، ص          : ، ط ) ١(، م   ) ٨٧(القطع ، ص    ) ٣(

  .للتراث بطنطا 



 

 )٤٠٩٧(

 فنتعلم حاللها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها ، كما تتعلمون أنتم محمد 
رأيت اليوم رجاالً ، يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليمان ، فيقرأ ما بين اليوم القرآن ، ولقد 

فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره وال زاجره وال ما ينبغي أن يوقف عنده منه ، 
  )٢)(١(. وينثره نثر الدقل 

قال الداني رحمه اهللا كما في المكتفي ففي قول ابن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما 
تعليم ذلك توقيف من رسول اهللا دليل على أن  وأنه إجماع من الصحابة رضي اهللا 

  .عنهم 
وقد أوجب بعض العلماء على القارئ معرفة الوقف واالبتداء ، قال ابن األنباري 

ومن تمام معرفة القرآن معرفة الوقف واالبتداء ، فهذا أدلُّ دليل على  ( :)هـ٥٧٧ت(
  )٣() . وجوب تعلّمه وتعليمه 

  )٤(.ترط كثير من أئمة القراءة على المجيز أال يجيز أحداً إال بعد معرفة الوقف وقد اش
ومن ذلك األثر واإلجماع الذي نقله ابن النحاس والداني رحمها اهللا تعالى يتضح ويتبين 

  .أهمية هذا البحث في هذا العلم المتعلق بكالم اهللا جل وعال 
  :خطة البحث

   -:مهيد ، وفصلين ، وخاتمة على النحو التاليتشمل خطة البحث على مقدمة ، وت
     - :أما المقدمة ففيها

  .االفتتاحية ، وأهمية الموضوع ، وسبب اختياري للموضوع 
  - :ففيه مبحثان:وأما التمهيد

  .تعريف الوقف واالبتداء لغة واصطالحاً : المبحث األول -
  .العالقة بين المعنى االصطالحي واللٌّغوي : المبحث الثاني -

  :وفيه ثالث مباحث: الفصل األول
  . أهمية الوقف واالبتداء :األول المبحث -

                                         
  ) .النهاية البن األثير(قيل أردأ التمر الدقل بفتح الدال المهملة بعدها قاف مفتوحة وهو ردئ التمر ويابسة و) ١(
رواه الطبراني في األوسط والحاكم في المستدرك وقال صحيح علي شرط الشيخين ووافقه الذهبي والبيهقي               ) ٢(

  .وسنده جيد
   ) . ٦-٥( ص : منار الهدى) ٣(
   ) . ٢٢٦( النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ص ) ٤(



– 

  )٤٠٩٨(

  .عالقة الوقف واالبتداء بعلم التفسير: الثاني المبحث -
 . وقف السنة أو وقف جبريل عليه السالم:الثالث المبحث -

  .الوقوف على بعض الحروف والبدء بها وأثر ذلك على المعنى:الفصل الثاني
 ) . أم ، ال (  والبدء بـ  الوقف:المبحث األول -
 ) . نعم ، بلى ، كال (  الوقف والبدء بـ :المبحث الثاني -
  .الخاتمة  -
  .أهم نتائج البحث والفوائد المترتبة عليه  -
  . ويلي ذلك الفهارس العامة -

  



 

 )٤٠٩٩(

  التمهيد
   تعريف الوقف واالبتداء لغة واصطالحاً:المبحث األول

  :أوالً تعريف الوقف لغة
  .  والحبس ، ويأتي بمعنى ضد الوقوف الكفُّ:الوقف لغةً
  )١(.  وقفت الدابة ووقفت الكلمة وقفاً :الوقف مصدر قولك: قال الخليل

الوقوف خالف الجلوس وقف بالمكان وقفةً ووقوفاً، فهو واقف : وقف: وقال ابن منظور
  )٢(. والجمع وقْفٌ ووقوفٌ

  .اء بخالف الجلوس ففي قول الخليل جاء بمعنى الحبس ، وفي قول ابن منظور ج
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ( :قال تعالى

  ٢٧: األنعامٱ )ونكون من المؤمنين
  )٣(. أي حبسوا) وِقفوا (:قال الطبري
  )٤(. وقفوا  أي حبسوا) ومعني (:قال القرطبي

  :تعريف الوقف اصطالحاً: ثانياً
عرفه بقوله ، الوقف قطع الصوت على آخر :  رحمه اهللا تعالىاإلمام الجعبري) ١(

  )٥(. الكلمة الوضعية زماناً
 عرفه بقوله قطع الصوت زمناً يتنفس فيه :اإلمام ابن الجزري رحمه اهللا تعالى) ٢(

عادة بنية استئناف القراءة ، إما بما بعد الحرف الموقوف عليه أو بما قبله ال بنية 
رؤوس اآلي وأوساطها وال يأتي في وسط الكلمة وال فيما األعراض ، ويأتي في 

  )٦(. اتصل رسماً ، والبد من التنفس معه

                                         
  . ، مادة ، وقف ، دار الكتب العلمية ، بيروت انظر كتاب العين للخليل) ١(
  . دار الحديث ، القاهرة : انظر لسان العرب البن منظور ، مادة ، وقف ، ط) ٢(
  ) .٢٢(، ص ) ٣(جامع البيان للطبري ، م ) ٣(
  .دار عالم الكتب : ، ط) ٣٧٤( ، ص ) ٦(الجامع إلحكام القرآن للقرطبي  ، م ) ٤(
مجمع الملك فهد لطباعة : ، ط) ٢٤٨(، ص   ) ١(لطائف اإلشارات لفنون القراءات ، م       ذكره القسطالني في    ) ٥(

  .المصحف الشريف  
مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف      : ، ط ) ٢٤٠(، ص   ) ١(النشر في القراءات العشر البن الجزري ، م         ) ٦(

  .الشريف  



– 

  )٤١٠٠(

 عرفه بقوله قطع :أحمد بن محمد بن عبد الكريم األشموني رحمه اهللا تعالى) ٣(
  )١(. الصوت آخر الكلمة زمناً ما ، أو هو قطع الكلمة عما بعدها 

 هو قطع الصوت عن الكلمة القرآنية زمناً :حونستطيع القول بأن الوقف في االصطال
  . يسيراً ، يتنفس فيه القارئ عادة ، بنية مواصلة القراءة 

  : تعريف االبتداء لغة:ثالثاً
 ، وهو من البدء ، والبدء فعل الشيء أول ، )٢( مصدر الفعل ابتدأ :االبتداء في اللغة

  )٣(. شيء وبدأت الشيء ، فعلته ابتداء، ويطلق على االفتتاح بال
   تعريف االبتداء اصطالحاً :رابعاً

  )٤(.الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف 
 إن كان مبدؤه أول السورة استعاذ ثم بسمل ، وإن كان وسط :واالبتداء الذي بعد القطع

  )٥(. السورة استعاذ وخُير بين البسملة وعدمها
  )٦(.قال بن الجزري رحمة اهللا تعالي في طيبة النشر 

  .ووسطاً خير ، أي القارئ مخير في وسط السورة بين البسملة وعدمها 
  )٧(. أما إذا كان البدء بعد وقف فال يلزمه اإلتيان باالستعاذة وال البسملة

  :تعريف علم الوقف واالبتداء: خامساً
هو علم يعرف به القارئ ما يصلح الوقوف عليه وما ال يصلح ، وما يصلح االبتداء به 

  )٨(. صلح وما ال ي

                                         
  .  دار الكتب العلمية ، بيروت  : ، ط) ١٣(منار الهدي في بيان الوقف واالبتداء  ، الفائدة الثانية ، ص ) ١(
  )  .بدأ(لسان العرب مادة ) ٢(
  ) .١/٢١٢(معجم مقاييس اللغة ) ٣(
  ) .٣٩٥(ابن الدن ، ص : هداية القارئ ، ط) ٤(
  .جمال األداء في تمام الوقوف وحسن االبتداء دكتور حمدي سلطان العدوى) ٥(
  ) .١١٠(بسملة البيت طيبة النشر في القراءات العشر ، باب ال) ٦(
  .مساعد بن سليمان الطيار . وقوف القرءان وأثرها في التفسير د) ٧(
، وقال دكتور مساعد أفادني بهذا التعريف الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح ) ١٨/١٩(المصدر السابق ص ) ٨(

الل بحثه لم يجد أحداً من العلماء وأفاد أنه من خ.قارئ رئيس اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية سابقاً
  .السابقين اجتهد في تعريف الوقف واالبتداء تعريفاً اصطالحياً بحيث أنه يجمع جميع موضوعات العلم 



 

 )٤١٠١(

  المبحث الثاني
  العالقة بين المعنى االصطالحي واللغوي

العالقة بين المعنى االصطالحي واللغوي واضحة فقد تقدم تعريف الوقف لغة انه مطلق 
الحبس وفي التعريف االصطالحي بأنه قطع الصوت زمناً ، فيكون التعريف 

حي خُص بزمن االصطالحي أخص من التعريف اللغوي، إذ أن المعنى االصطال
بخالف اللغوي فهو مطلق غير مقيد بزمن فيكون التعريف اللغوي عام والتعريف 

  .االصطالحي خاص 



– 

  )٤١٠٢(

  الفصل األول 
  وفيه ثالثة مباحث 

  أهمية علم الوقف واالبتداء:المبحث األول 
                  )ورتل القرآن ترتيال (  حث عليه اهللا سبحانه في كتابة فقال جل في عاله:أوالً

  ٤: المزمل
وتقدم قول سيدنا علي رضي اهللا عنه حيث جعل الوقف نصف الترتيل فقال هو تجويدك 

  )١(.للحروف ومعرفة الوقوف
لقد عشنا برهة من   اهللا عنهبأثر بن عمر رضي )٣٣٨: ت(استدل النحاس: ثانياً

  .دهرنا
ضي اهللا  من الصحابة رإجماع على أن تعلم الوقف )٢(وكذلك أبو عمرو الداني

  )٣(.عنهما
 من تمام معرفة القرآن ومعانيه وغريبِه ، معرفة الوقف :قال ابن األنباري: ثالثاً

  )٤(. واالبتداء فيه 
ففي معرفة الوقف واالبتداء الذي دونه العلماء تَبِيين .  قال السخاوى رحمه اهللا:رابعاً

يتهيأ الغوص على درره لمعاني القران العظيم وتعريف مقاصده وإظهار فوائده ، وبه 
  )٥(. وفوائده 
 ذكر السيوطي رحمه اهللا أن الوقف أفرده بالتصنيف خالئق منهم أبو جعفر :خامساً

النحاس ، وابن االنباري والزجاج والداني والعماني والسجاوندي وغيرهم وهذا إن دل 
  )٦(. فإنما يدل على قدر وجاللة هذا الفن 

باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر ، ألنه ال يتأتى  :)٦٨٣:ت(قال النكزاوي : سادساً
  )٧(. ألحد معرفة معاني القرآن وال استنباط األدلة الشرعية إال بمعرفة الفواصل 

                                         
  ) .        ٢(تقدم في المقدمة ، ص ) ١(
  ) .٣(تقدم في سبب اختيار الموضوع ، ص ) ٢(
  .طان العدوى حمدي سل.جمال األداء في تمام الوقف وحسن األداء د) ٣(
  .المصدر السابق ) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
  ) .٢٢١(، ص ) ١(اإلتقان في علوم القرءان السيوطي ، م ) ٦(
  .المصدر السابق) ٧(



 

 )٤١٠٣(

 وهو فن جليل وبه يعرف كيفية أداء القرآن ويترتب :)٧٩٤:ت(قال الزركشي : سابعاً
ات ويؤمن االحتراز عن على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة وبه تتبين معاني اآلي

  )١(. الوقوع في المشكالت 
 شرف كل فن بما يتعلق به ، وعلم الوقف متعلق بكتاب اهللا جل وعال فاستمد :ثامناً

  .شرفه من شرف كالم اهللا تعالى 
  .عالقة الوقف واالبتداء بعلم التفسير: المبحث الثاني

بالقراءة عالم بالتفسير ، عالم  ال يقوم بالتمام إال نحوي عالم :)٣٢٤:ت(قال ابن مجاهد 
  )٢(. بالقصص وتلخيص بعضها من بعض عالم باللغة التي نزل بها القرآن 

ومن كالم ابن مجاهد يتضح أن علم الوقف كي يأتي القارئ بالتمام فيه البد من معرفة 
  .علوم ُأخرى منها علم التفسير فهو ذو عالقة وثيقة بعلم الوقف واالبتداء

 فقد صار في معرفة الوقف واالئتناف التفريق بين :)٣٣٨ت(لنحاس قال أبو جعفر ا
المعاني فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرؤه ويشغل قلبه به ويتفقد القطع 
واالئتناف ويحرص على أن يِفهم المستمعين في الصالة وغيرها، وأن يكون وقفه عند 

نا، وال يقف على الموتى في قوله كالم مستغٍن أو شبيٍه وأن يكون ابتداؤه حس
  ٣٦: األنعام)إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم اهللا ثم إليه يرجعون (:تعالى

 يعني على الموتى  قد أشرك بين السامعين والمـوتى ،            – هنا   –وال أمثاله، ألن الوقف     
إليـه  أنهـم يبعثـون ثـم        -ه  والموتى ال يسمعون وال يستجيبون، وإنما أخبر سـبحان        

 )٣(.يرجعون
  : وهذان مثاالن يدالن على عالقة الوقف بالتفسير

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها (: قال تعالى: المثال األول
  ٣٤: النمل)أذلة وكذلك يفعلون 

   : قوالن مشهوران)وكذلك يفعلون ( :ففي قوله تعالى

                                         
  ) .٣٤٢(، ص ) ١(البرهان في علوم القرءان ، م ) ١(
  ) .                               ٩٤(القطع واالئتناف ، ص : انظر) ٢(
  .سابق المصدر ال) ٣(



– 

  )٤١٠٤(

داء ويكون تقريراً لقول بلقيس وعلى هذا القول أن هذا من كالم اهللا ابت:القول األول
ينقطع قولها على أذلة ويكون ما بعده مستأنفاً لتقرير صحة قولها وبهذا تكون الواو في 

  . استئنافية) وكذلك(قوله 
، ومن ) إن الملوك( أن هذا من تمام كالم بلقيس ويكون تأكيداً منها لقولها :القول الثاني

 :، ألنه تمام كالمها، وتكون الواو في قوله) يفعلون( :له تعالىثم فتمام المعنى على قو
  )١(. عاطفة) وكذلك(

  : المثال الثاني
والذين آمنوا باهللا ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم ( :قال تعالى

  ١٩: الحديد)أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 
، فالمعنى عنده أن ) الصديقون: (العلماء أن الوقف على قوله تعالىفمن رأى من 

الصديقين لهم ما سبق من الوصف، ثم استأنف الكالم في بيان الشهداء وصفتهم ، 
  .فوصفهم بأنهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 

  .   وبهذا التفسير قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وغيره
فقد أشرك في الحكم بالوصف بين ) والشهداء (:الىومن رأى أن الوقوف على قوله تع

الصديقين والشهداء ، فالذين آمنوا باهللا ورسله هم الصديقون والشهداء كذلك ، وكل من 
الصديقين والشهداء لهم أجرهم ونورهم ، وبهذا التفسير قال الصحابي الجليل عبد اهللا 

  )٢(. بن مسعود رضي اهللا عنه ، ومجاهد رحمه اهللا تعالى 
  . وقف السنة أو وقف جبريل علية السالم أو وقف اإلتباع: المبحث الثالث

بداية ممن صدر كتابه بهذا الباب ، الشيخ محمود خليل الحصري رحمه اهللا في كتابه 
  )٣() . معالم االهتداء إلي معرفة الوقوف واالبتداء(

د بن عبد الكريم وذكره العالمة المقرئ أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بن أحم
نقالً عن ) منار الهدى في بيان الوقف واالبتداء(األشموني رحمه اهللا تعالى في كتابه 

العالمة السخاوى رحمه اهللا تعالى ، وهذه عبارته نقالً عن السخاوى قال األشموني 

                                         
  ).٣٠-٢٩(وقوف القرءان وأثرها في التفسير ، ص ) ١(
  .بتصرف يسير) ٣٢-٣١(المصدر السابق ، ص ) ٢(
  .مكتبة بن تيمية رحمه اهللا : ، ط) ١٨ ، ١٧ ، ١٦( ص : انظر) ٣(



 

 )٤١٠٥(

 ينبغي للقارئ أن يتعلم وقف جبريل فإنه كان يقف عند :رحمه اهللا تعالى قال السخاوى
             :عالىقوله ت

  ١٤٨: البقرة) فاستبقوا الخيرات ( :تعالى قوله) ١(
فاتبعوا ملة إبراهيم (  ، ويبتدئ٩٥: آل عمران)قل صدق اهللا ( :عند قوله تعالى) ٢(

 ٩٥: آل عمران)حنيفا وما كان من المشركين
  ٤٨:  المائدة)فاستبقوا الخيرات ( :عند قوله تعالى) ٣(
  ١١٦: المائدة)حانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سب( :عند قوله تعالى) ٤(
 ١٠٨: يوسف)قل هذه سبيلي أدعوا إلى اهللا ( :عند قولي تعالى) ٥(
 ١٧: الرعد)كذلك يضرب اهللا األمثال ( :عند قوله تعالى) ٦(
 ١٨: الرعد)للذين استجابوا لربهم الحسنى ( :عند قوله تعالى) ٧(
 ٥: النحل) خلقها واألنعام( :عند قوله تعالى) ٨(
 )ثم ال يستوون (  ثم يبتدئ)أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ( :عند قوله تعالى) ٩(

 ١٨: السجدة
  ٢٣:  النازعات)فنادى ( ثم يبتدئ)فحشر ( :عند قوله تعالى) ١٠(
  ٣:  القدر)ليلة خير من ألف شهر ( :عند قوله تعالى) ١١(

 وغالبها ليس رأس آية، وما ذلك إال لعلم لدني  يتعمد الوقف على تلك الوقوففكان النبي 
  )١(.هـ  .١.علمه من علمه وجهله من جهله، فإتباعه سنه في جميع أقواله وأفعاله 

                                         
 وقد نقل األشموني رحمه اهللا عن السخاوى رحمه.المكتبة التوقيفية : ، ط) ١٣(، ص ) منار الهدي : (انظر) ١(

اهللا هذه المواضع من غير ترتيب السور ، فقمت بترتيبها ليسهل على القارئ الكريم الوصول إليها وكذلك ذكرها 
قال الشيخ محمود خليل الحصري في ) ٢.(بغير ذكر رقم اآليات فذكرت رقم اآليات أيضا لسهولة الوصول إليها

ى األسفار ، ومختلف المراجع من أمهات الكتب في معالم االهتداء ولكن مع التنقيب البالغ والبحث الفاحص في شت
علوم القرءان والتفسير والسنة والشمائل واآلثار ، لم أعثر على أثر صحيح أو ضعيف يدل على أن الوقف على 

  . جميع هذه المواضع أو بعضها من السنة العملية أو القولية ، ولعلنا بعد هذا نظفر بما يبدد القلق ويريح الضمير 
فيه نظر ..  الخ -م الشيخ رحمه اهللا تعالى أن الوقف على جميع هذه المواضع أو بعضها ليس من السنه لكن كال

 ، وذلك ألن بعض هذه المواضع رؤوس آي وجاءت السنة بالوقف ، وكٌل يؤخذ من قوله ويرد إال رسول اهللا 
، من ) ٢٦٥٨٣(في مسند احمد ، و) ٤٠٠١(في سننه وأبو داود ) ٢٩٢٣(علي رؤوس اآلي ، فقد روى الترمذي 

 ثم )الحمد هللا رب العالمين (  يقطع قراءته يقرأكان رسول اهللا : ( حديث أمنا أم سلمة رضي اهللا عنها قالت
  ٣: الفاتحة)الرحمن الرحيم ( يقف



– 

  )٤١٠٦(

فهذه إحدى عشر موضعاً نقلها األشموني عن السخاوى رحمه اهللا كان يقف عليها 
  )١(.   إن صح النقل عنهرسول اهللا 

 عبدالفتاح السيد :المؤلف)  تجويد كالم البارئهداية القارئ إلي: (وجاء في كتاب
  .عجمي المرصفي

 في القرآن قال المؤلف واآلن نشرع بحول اهللا في بيان الوقف المنسوب إلى النبي 
العظيم مما أكثره ليس برأس آية ونص عليه غير واحد ممن يعتد بنقلهم من محققي 

إن من بركة العلم نسبة القول : لعلماء القراءات من عزو ذلك إليهم ونسبته لهم فقد قي
إلي قائلة ، واهللا الموفق إلى سواء السبيل ، ثم بدأ يذكر اإلمام األشموني نقال عن 
السخاوى وذكر المواضع اإلحدى عشر التي مرت كما ذكرها االشموني عن السخاوى 
غير مرتبة لكنه ذكر أرقام اآليات وأسماء السور في الهامش ، ثم نقل عن صاحب 

 أن مواضع هذه الوقوف سبعة عشر موضعاً ، وفيما يلي نص )٢(راح الصدور انش
 يتحرى الوقوف عليها سبعة عشر  اعلم أن الوقوف المندوبة التي كان النبي :عبارته

     -:موضعاً فذكر المواضع التي نقلها األشموني عن السخاوى وزاد عليها ما يلي
  ٢: نسيو) منهم أن أنذر الناس ( :قوله تعالى) ١
  ٦٥:  يونس)وال يحزنك قولهم ( :قوله تعالى) ٢
  ١٠٣: النحل)إنما يعلمه بشر ( :قوله تعالى) ٣
  ١٣: لقمان)يا بني ال تشرك باهللا ( :قوله تعالى) ٤
  ٦: غافر) أنهم أصحاب النار ( :قوله تعالى) ٥
  ٤: القدر) من كل أمر ( :قوله تعالى) ٦
  ٣:  النصر)ره فسبح بحمد ربك واستغف( :قوله تعالى) ٧

                                                                                                     
الحديث والحديث حسنه ابن حجر رحمه اهللا تعالى في تخريج مشكاه المصابيح ، والسيوطي رحمه هللا ) . ثم يقف

وصححه ) ٢٧٠(صححه في الجامع الصغير ، ومن المتأخرين األمام األلباني رحمه اهللا في مختصر الشمائل رقم 
  .أيضا في صحيح الجامع وصحيح الترمذي ففي رؤوس اآلي ثبت الدليل وهللا الحمد والفضل والمنّة 

  ) .    ١٨(ص : انظر.انتهى كالمه رحمه اهللا تعالى ) ١(
  ) .٥٧-٥٦(ور في تجويد كالم الغفور للعالمة الشيخ وهبه سرور المحلي ، ص كتاب انشراح الصد) ٢(



 

 )٤١٠٧(

 أن هذه الوقوف سبعة عشر وقفاً وساقها في )١() الرحلة العياشية(ثم نقل عن صاحب 
  .نظم مبارك

وسأذكر المواضع التي اختلفت عن ما ذكره السخاوى أو صاحب انشراح الصدور طلباً 
  :لالختصار

  ١٩٧:  البقرة)وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا ( :ىقوله تعال) ١
  ٧: آل عمران)وما يعلم تأويله إال اهللا ( :ىقوله تعال) ٢
  ٣٢: المائدة)من أجل ذلك ( :قوله تعالى) ٣
  ٥٣: يونس)قل إي وربي إنه لحق ( :قوله تعالى) ٤

  .  اثنين وعشرين وقفاً فتكون جملة هذه الوقوف المنسوبة إلى رسول اهللا :قلت
ارئ الكريم أن هذه ومن هذه النقول يتبين لك أيها الق) هداية القارئ(قال صاحب 

 ومنها ما ليس برأس آية وهو -  وهو القليل–المواضع كلها منها ما هو رأس آية 
  :الكثير فالذي هو رأس آية

  ١٧:  الرعد)كذلك يضرب اهللا األمثال ( :قوله تعالى) ١
  ٦:  غافر)أنهم أصحاب النار (:قوله تعالى) ٢
  ٣: رالقد) ليلة القدر خير من ألف شهر ( :قوله تعالى) ٣
  ٤:  القدر)بإذن ربهم من كل أمر ( :قوله تعالى) ٤

ثم قال وقد قدمنا أن الوقف على رؤوس اآلية سنة مطلقـا ، فيكـون ذكـره هنـا فـي          
هذه األوقاف من باب التأكيـد عليـه عنـد مـن وصـل رؤوس اآلي المتعلقـة بمـا                    

اضـع  بعدها في غير هذه المواضع فليعلم ذلك ، ولعل أحـداً يقـول لقـد تفاوتـت مو                 
  . هذه األوقاف المذكورة في هذه النقول الثالثة التي قدمنا 

فهل يعتبر تفاوتها مدعاة إلى عدم التـسليم ببعـضها ؟ والجـواب عـن ذلـك ظـاهر            
 فإن هذه النقول وإن كان فيها تفاوت لكنـه لـيس تفـاوت التنـاقض واالضـطراب ،                 

                                         
الذي ذكره صاحب ) الرحلة العياشية(صاحب كتاب ) ١٠٩:ت(أبو سالم عبد اهللا بن محمد أبي بكر العياشي ) ١(

  .هداية القارى 



– 

  )٤١٠٨(

 فكـل هـذه   إنما هو تفاوت الرواية والحفظ ، ومن حفظ حجة علـى مـن لـم يحفـظ                
  )١(. النقول صحيحة 

وسائر نقلتها عدول ، وقد ذكر كل منهم ما انتهى إليه علمه بحسب التلقي والمشافهة 
عن شيوخه ، وعليه فال اختالف ، وهناك نقول أخرى غير هذه تركنا ذكرها هنا طلباً 

  )٢(.هــ . لالختصار واهللا تعالى أعلم
  
  
  

                                         
 آية ، ألن رؤوس اآلي لعله يقصد أنه وإن لم يثبت دليل صريح صحيح على ثبوت الوقوف التي ليست برأس) ١(

ثبتت باألدلة الصحيحة كما مر في حديث أم سلمه رضي اهللا عنها ، إال أن العلماء نقلوا هذه الوقوف 
وحفظوها عن شيوخهم ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، والقرآن الذي حفظوه ووعوه وألفوا في علومه 

  . واهللا اعلم – ما لم يثبت عنه يجعلهم يتورعون أن ينسبوا لرسول اهللا 
من كتاب هداية القارئ إلى تجويد كالم البارئ للدكتور عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي ، األستاذ المساعد ) ٢(

بكلية القرآن الكريم للدراسات اإلسالمية بالمدنية المنورة ، طبعة مكتبة طيبة بالمدينة المنورة صلى اهللا وسلم 
          .                     على ساكنها 



 

 )٤١٠٩(

  الفصل الثاني
أم ، ال، نعـم ،      ( المعنـى    والبدء بها وأثر ذلـك علـى      الوقوف علي بعض الحروف     

  )١() . بلى،كال
  ) أم ، ال (  الوقوف على :المبحث األول

إلى ) أم(تنقسم : وحكم الوقف عليها واالبتداء بها وأثر ذلك على المعنى) أم: (أوالً
   -:قسمين

معه  وهي أن تكون للمعادلة أي أن أحد االسمين المسئول عنهما جعل :متصلة) ١(
 ، وهي على )٢(وكذلك الحال إذا كان السؤال عن الفعل ) أم(الهمزة ومع األخر 

  - :وجهين
، والمعنى أيهما ) خرج زيد أم عمرو (: أن تكون معادلة لهمزة االستفهام ، مثال:األول
  . خرج 
  .  أن تكون المعادلة لهمزة التسوية ، أي أنك تخبر باستواء أمرين عندك :الثاني
 )إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون ( :ل تعالىقا: مثال
  ٦: البقرة

وبرزوا هللا جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم ( :وقال تعالى
مغنون عنا من عذاب اهللا من شيء قالوا لو هدانا اهللا لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم 

  ٢١: إبراهيم)  من محيص صبرنا ما لنا
 وهي التي ال تتقدم عليها همزة االستفهام وال همزة التسوية ، وال يفارقها :منقطعة) ٢(

معنى اإلضراب ويقصد به إبطال الحكم السابق ونفى مضمونه واالنصراف عنه إلى ما 
  . بعدها

  )٣(. وسميت منقطعة النقطاع ما بعدها عما قبلها

                                         
إرشاد القراء في الوقف واالبتداء تأليف دكتور عبد الكريم إبراهيم صالح ، والدكتور الصافي صالح : انظر) ١(

  .الصافي عضوا هيئة التدريس بقسم القراءات بكلية القرءان الكريم بطنطا
  ) .٢٦٠(، ص ) ١(لطائف اإلشارات لفنون القراءات ، ج ) ٢(
  ).٥٤( واالبتداء ، ص إرشاد القراء في الوقف) ٣(



– 

  )٤١١٠(

المنقطعة التي ) أم(ويجوز االبتداء بـ  (:قسطالني رحمه اهللاقال األمام شهاب الدين ال
ة التسوية لم يحسن االبتداء بمعنى بل ، فإن كانت المعادلة لهمزة االستفهام أو لهمز

  )١(.)بها
مع بيان جواز االبتداء بها أو عدم ) أم(وهذه أمثلة لبعض اآليات التي ورددت فيها 

  .الجواز 
نا النار إال أياماً معدودة قل أتخذتهم عند اهللا عهدا فلن وقالوا لن تمس( :قال تعالى

  ٨٠:  البقرة)يخلف اهللا عهده أم تقولون على اهللا ما ال تعلمون 
 اإلضراب :، ومعنى بل) بل(هنا يجوز االبتداء بها علي أنها منقطعة بمعنى) أم(

ن التوبيخ على واالنتقال من التوبيخ باإلنكار على اتخاذ العهد إلى ما تفيده همزتها م
 :أي األمرين واقع: متصلة للمعادلة بين شيئين والمعنى) أم(القول ، ويحتمل أن تكون 

اتخاذكم العهد عند اهللا أم قولكم على اهللا ما ال تعلمون ، وعلى هذا الوجه ال يجوز 
  )٢(. االبتداء بها
صر وهذه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك م( :قال تعالى: مثال آخر

األنهار تجري من تحتي أفال تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين وال يكاد 
  ٥٢ -  ٥١: الزخرف)يبين 

  -:فيها وجهان) أم(ذهب الفراء إلى أن 
، ) أم أنا خير(، ويبتدئ ) تبصرون (: أنها استفهامية فيوقف على قوله تعالى:أحدهما

  .عادل محذوف، والم) أفال(جواب االستفهام، وهو ) أم(و
فعلى أنها عاطفة ال  ) أليس لي ملك مصر: (  أنها عاطفة على قوله تعالى:والثاني

، والمعنى أفال تبصرون أم تبصرون ، ) أم(والوقف على ٱ  )تبصرون( يوقف على 
،  ) تبصرون( والى ذلك ذهب الخليل وسيبويه أيضا ، وقيل أنها زائدة فيوقف على 

  .  خير من هذاوالتقدير أفال تبصرون أنا
وخص ابن عصفور زيادتها بالشعر ، وقال بزيادتها أبو زيد النحوي وحمل هذه اآلية 

  . عليها ، ووافقه من المتأخرين أبوبكر بن طاهر

                                         
  ) .٢٦٠(، ص ) ١(لطائف اإلشارات لفنون القراءات ، ج ) ١(
  ) .٢٦٠(، ص ) ١(لطائف اإلشارات لفنون القراءات ، ج ) ٢(



 

 )٤١١١(

والصحيح أنها غير زائدة ، فال ينبغي أن تحمل اآلية عليها إذا يمكن حملها على ما هو 
  .أحسن من ذلك بأن تجعل منقطعة

ع الكالم على هذا فعليه بالسمين وهذا الوقف جدير بأن يخص بالتأليف ومن أراد إشبا
  )١(.  وما ذكر غاية في بيانه وهللا الحمد

  :وحكم الوقف عليها واالبتداء بها وأثر ذلك على المعنى) ال (:ثانياً
  ١: القيامة ) ال أقسم بيوم القيامة ( :قال تعالى

  ١ : البلد)ال أقسم بهذا البلد  ( :وقال تعالى
 قيل زائدة تمهيداً للنفي وتنبيهاً من :، قال االشموني رحمه اهللا) ال(اختلف العلماء في 

أول األمر على أن المقسم به نفي ، وإنما جاز أن تلغى في أوائل السور ألن القرآن كله 
بحذف ) ألقسم ()٢ (كالسورة الواحدة ، ويؤيد زيادتها قراءة ابن كثير بخلف عن البزي

 بعد الالم جوابا لقسم مقدر ، أي واهللا ألقسم ولفعل للحال، ولذلك لم تأت األلف التي
  )٣(. نون التوكيد وهذا مذهب الكوفيين 

 هي رد لكالم تقدم من المشركين كأنهم جحدوا البعث ، فقيل لهم ليس :وقال الفراء
على ما ال تزاد في أول الكالم ، وبناء : األمر كذلك ثم ألقسم لتبعثن وبناء عليه قال

، فمن جعلها زائدة ال يقف عليها ألنها صلة لما ) ال(تقدم فقد اختلف في الوقف على 
  )٤() . أقسم: (بعدها ، ومن جعلها رداً لكالم المشركين حسن الوقف عليها وابتدأ بقولة

  ) نعم ، بلى ، كال ( الوقف والبدء بـ :المبحث الثاني
 ورددت نعم في : بها وأثر ذلك على المعنىوحكم الوقف عليها واالبتداء) نعم(: أوالً

  أربعة مواضع في القرآن الكريم 

                                         
المكتبة التوفيقية ، : ، ط)٥٧٤-٥٧٣(، ص ) منار الهدى(هذا الكالم بنصه للعالمة األشموني في كتابة ) ١(

                                                             ) .  ٥٥(وينظر إرشاد القراء ، ص
، واقصر وال أدرى وال أقسم األولى ) ٣-٢(قال بن الجزري في طيبة النشر في فرش سورة يونس البيت ) ٢(

  .زن هال خلف ، ومعنى واقصر أي احذف األلف
  .  المكتبة التوفيقية : ، ط) ٦٧٧(انظر منار الهدي ، ص) ٣(
صالح  عبد الكريم إبراهيم صالح ، والدكتور الصافي/ شاد القراء في الوقف واالبتداء ، األستاذ الدكتورإر) ٤(

إيضاح الوقف (الصافي، عضوا هيئة التدريس بقسم القراءات بكلية القرءان الكريم بطنطا ، وعزوه إلى 
  .بتصرف واختصار) ١٤٣-١٤٢(، ص ) ١(واالبتداء ،ج 



– 

  )٤١١٢(

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ( :قال تعالى: الموضع األول
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن أن لعنة اهللا على 

  ٤٤: األعراف) الظالمين 
  ١١٤: األعراف ) قال نعم وإنكم لمن المقربين: ( قال تعالى :الموضع الثاني
  ٤٢: الشعراء)قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين  ( : قال تعالى :الموضع الثالث
  ١٨:  الصافات)قل نعم وأنتم داخرون ( : قال تعالى:الموضع الرابع

  :ما يليالمختار الوقف عليه هو الموضع األول فقط دون المواضع الثالثة األخرى ل
جواب أهل النار عن سؤال  ) قالوا نعم ( :وقف كاف ألن قوله تعالى) نعم(الوقف على 

أهل الجنة فالكالم أفاد الفائدة التي يحسن الوقوف عليها فقد سأل أهل الجنة بعد أن 
أقروا أنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، فهل أهل النار وجدوا ما وعد ربهم حقا ، 

  )فأذن مؤذن ( :، أي نعم وجدناه حقاً ثم جاء قوله تعالى) نعم(ر فأجاب أهل النا
  )١(. وهو إخبار من اهللا تعالى لما جرى بعد ذلك   ٤٤: األعراف

في هذه اآلية ألن ما بعدها ليس ) نعم( الوقف على :قال الزركشي رحمه اهللا والمختار
  . من قولهم انتهى) وا نعمقال(متعلقاً بها وال بما قبلها ، إذ ليس هو قول أهل النار و

ألن ما بعدها ليس متعلقاً بها وال بما قبلها المراد به نفي التعلق اللفظي : وقول الزركشي
فقط ، أما التعلق المعنوي فمحقق قطعاً ألن اآليات بعد ذلك ال تزال تتحدث عن أهل 

  .الجنة وأهل النار ، وما فيه هؤالء وأولئك من عذاب ونعيم 
 وبين ما قبله معنوياً ال لفظياً، كان الوقف )فأذن مؤذن بينهم ( تباط بينوإذا كان االر

  )٢(. كافياً) نعم(على 
وإنكم لمن ( ، ألن جملة) نعم(أما اآلية الثانية والثالثة ، ال يجوز الوقف فيها على 

 إن :مقامها من الجواب وأصل الكالم) نعم( معطوفة على الجملة التي قامت )المقربين 
عنها في ) نعم(جرا وأنكم لمن المقربين فحذفت جملة إن لكم ألجرا ونابت لكم أل

                                         
  ) .١٢٨(معالم االهتداء ، ص :  ، وانظرإرشاد القراء بتصرف) ١(
  .بنصه من كتاب معالم االهتداء للشيخ الحصري رحمه اهللا ) ٢(



 

 )٤١١٣(

الجواب ، وكلتا الجملتين مقول القول وال يفصل بعض المقول عن بعضه ومعنى اآلية 
  )١(. لمن المقربين-مع استحقاقكم هذا األجر –إن لكم ألجرا وأنكم مع ذلك

، ) نعم(ال يسوغ الوقف على ١٨: تالصافا)قل نعم وأنتم داخرون ( أما اآلية الرابعة
في محل نصب على أنها حال من الفاعل الذي حذف فعله )  وأنتم داخرون( ألن جملة 
  )٢(. والحال أنكم أذالء صاغرون  ) قل لهم تبعثون(مقامه ، واألصل ) نعم(، وقامت 

ث  والمختار أال يوقف على نعم في هذه المواضع الثال:قال البدر الزركشي رحمه اهللا
  )٣(. لتعلق ما بعدها بما قبلها التصاله بالقول انتهى 

وحكم الوقف عليها واالبتداء بها وأثر ذلك على المعنى ، قال  ) بلى( بـ :نايناً
التي لإلضراب زيدت الياء في ) بلى(عند الكوفيين ) بلى(أصل : االشموني رحمه اهللا

نون بالياء األلف ، وإنما سموها آخرها عالمة لتأنيث األداة ، ليحسن الوقف عليها ، يع
  . ياء ألنها تمال وتكتب بالياء، ألنها للتأنيث كألف حبلى 

 ، وهي حرف جواب يجاب بها كالم قبلها )٤(حرف بسيط ) بلى: (وقال البصريون
وتختص بالنفي بمعنى أنها ال تقع إال بعد كالم منفي ، فال تقع بعد كالم مثبت إال في 

 :ساليب، وهي تفيد إبطال النفي ونقضه وتقرر نقيضه كقوله تعالىالنزر اليسير من األ
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على (

 ، فهي في هذه اآلية أفادت إبطال نفي البعث ، وإذا بطل نفي ٧:  التغابن)اهللا يسير 
) بلى( تصريحاً بما أفادته ) وربي لتبعثن ( :البعث ثبت البعث وحينئذ يكون قوله تعالى

  )٥(. من إبطال النفي المتقدم
    -:موضعاً ، وهي ثالثة أقسام) ٢٢(في القرآن في اثنين وعشرين ) بلى(وقعت 

 ما يختار فيه كثير من القراء وأهل اللغة الوقف عليها ألنها جواب لما :القسم األول
   - : رة مواضعقبلها غير متعلقة بما بعدها وذلك في عش

                                         
) كال ، وبلى ، ونعم(ابن تيمية ، وإرشاد القراء وعزوه إلى شرح : ، ط) ١٢٩(المصدر السابق ، ص : انظر) ١(

  .                          لمكي بن أبي طالب رحمه اهللا 
  ) .           ١٣٠(م االهتداء ، ص معال) ٢(
  ) .٣٧٥(،  والبرهان للزركشي ، ج ، ص ) ٦(إرشاد القراء ، ص ) ٣(
  ) .    ٣٠: ص(منار الهدى ، ) ٤(
  ) .٦٦(، ومنار الهدي ، ص ) ٩(، وإرشاد القراء ، ص) ١٣١(معالم االهتداء ، ص ) ٥(



– 

  )٤١١٤(

وقالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودة قل أتخذتهم عند اهللا عهدا فلن ( :الموضع األول
يخلف اهللا عهده أم تقولون على اهللا ما ال تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به 

  ٨١ - ٨٠:  البقرة)خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
لن تمسنا النار إال أياما ( ا جواب للنفي في قول اليهودهنا كاف ألنه) بلى(فالوقف على 

 ، وإبطال له على وجه أعم شامل لهم ولسائر الكفرة ، ومما يدل على أن )معدودة 
مستأنف  )  من كسب سيئة: ( كاف أن ما بعدها ، وهو قوله تعالى) بلى(الوقف على 

 ، وال )١(. وت مس النارمن ثب) بلى(ال محل له من اإلعراب سيق تعليالً لما أفادته 
تعلق لها بما قبلها من حيث اللفظ ، وإنما التعلق من حيث المعنى فحينئذ يصح الوقف 

  )٢(. عليها وهو وقف كاف
ونقل األشموني رحمه اهللا عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري رحمه اهللا أن الوقف 

 )  وهو محسنبلى من أسلم وجهه هللا:( في هذه اآلية وفي قوله تعالى) بلى(على
في ) لن(وما بعدها جواب للنفي السابق قبلها وهو ) بلى(خطأ ، ألن ١١٢: البقرة
  . اآليتين

وقالوا لن يدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل : ( الموضع الثاني
                :البقرة )هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه هللا وهو محسن

١١٢- ١١١  
لن يدخل الجنة إال (في هذه اآلية كاف ألنها جواب للنفي في قولهم ) بلى(فالوقف على 

) بلى(، والمعنى بلى يدخلها غيرهم ، ثم حذف ذلك لداللة )من كان هوداً أو نصارى
أن ما بعدها جمله استئنافية ال محل لها من ) بلى(عليه ويدل على كافية الوقف على 

بلى جملة استئنافية (ولما كان ما بعد ) بلى(ة التعليل لما أستفيد من اإلعراب في قو
  )٣(. تعليلية كان ارتباطها بما قبلها معنى ال لفظاً فيكون الوقف كافياً

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه ( :الموضع الثالث
لك بأنهم قالوا ليس علينا في األميين بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما ذ

                                         
  ) .٨(إرشاد القراء ، ص) ١(
  ) .١٣٦(معالم االهتداء ، ص ) ٢(
  .المصادر السابقة ) ٣(



 

 )٤١١٥(

سبيل ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اهللا يحب 
  ٧٦ -  ٧٥: آل عمران)المتقين 

وإيجاب لما ) ليس علينا في األميين سبيل(كاف ألنها جواب لقولهم ) بلى(الوقف على 
كاف ) بلى( ويدل على أن الوقف على نفوه والمعنى بلى عليهم في األميين سبيل ،

بما قبلها ارتباط من ) بلى(استئناف الجملة بعدها ، ال محل لها من اإلعراب ، وارتباط 
  )١(. كافياً ) بلى(ناحية السياق ال اللفظ فيكون الوقف على 

  )٢(.ويري األشموني أنه ليس يوقف على اعتبار أن ما بعدها ليس مستأنفاً 
ذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من إ( :لموضع الرابعا

المالئكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة 
  ١٢٥ - ١٢٤:  آل عمران)آالف من المالئكة مسومين 

الئكة إبطال عدم كفاية إمداد اهللا تعالى عباده المؤمنين بثالثة آالف من الم) بلى(أفادت 
إن (منزلين فتكون مثبتة كفاية اإلمداد ، إذ بطل عدم كفاية اإلمداد ثبتت كفايته ، وجملة 

 التي للشرط وهي مما يبتدأ بها ألنها وما بعدها )إن(شرطية صدرى  ) تصبروا
منقطعة عما قبلها لفظاً ومتصلة بها ) بلى(كاالبتداء والخبر ، والجملة الشرطية التي بعد 

  )٣(. كاف) بلى(وقف على معنى لذلك ال
 ) يمددكم( ويري االشموني رحمه اهللا عدم الوقف ألن جواب الشرط لم يأت بعد وهو

  )٤(.انتهى . فال يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ( : قال تعالى:الموضع الخامس

ن تقولوا يوم القيام إنا كنا عن وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أ
  ١٧٢: األعراف)هذا غافلين 

                                         
  .المصادر السابقة ) ١(
  .المصادر السابقة ) ٢(
- ١٣٩(معالم االهتداء، ص : ، وانظر) ٨٥: (، ص) كال، وبلى، ونعم(إرشاد القراء وعزوه إلى شرح ) ٣(

١٤٠                        .(  
  ) .١٤٠(منار الهدى ، ص ) ٤(



– 

  )٤١١٦(

، حتى ضمه بعضهم إلى المواضع المختلف فيها، هذا الوضع مختلف فيه بين العلماء
واكتفيت ، قال الشيخ الحصري رحمه اهللا بعد أن ساق كالماً كثيراً تركته اختصارا 

  . بكالم العالمة االشموني في هذا الموضع كما سيأتي
فحينئذ ال يكون ضم هذا الموضع إلى المواضع التي يختار الوقف (ل الشيخ الحصري قا

عليها كما هو صنيع الزركشي في البرهان ، والسيوطي في اإلتقان وغيرهما ممن جاء 
 ال يكون ضم هذا الموضع إلى المواضع المذكورة – أقول –بعدهما واقتفى أثرهما 

واضع الخمسة التي اختلف فيها العلماء والراجح حسنا مقبوالً ، بل يحسن ضمه إلى الم
  )١(. منع الوقف عليها

هل هو من كالم اهللا أو كالم )شهدنا(اختُِلفَ في: قال العالمة االشموني رحمه اهللا تعالى
 فعلى أنه من كالم المالئكة ، وأن الذرية – بني أدم -المالئكة ، أو كالم الذرية يعني

) بلى(، و ) شهدنا( اشهدوا عليهم فقالت المالئكة : للمالئكة، قال اهللا) بلى(لما أجابوا 
تام ألنه ال تعلق ) بلى(آخر قصة الميثاق ، فأصله بين السؤال والجواب ، فالوقف على 

  . له بما بعده ، ال لفظاً وال معنى 
، ، وأن متعلقة بمحذوف) شهدنا(فالوقف على) شهدنا(وإذا كان من كالم بني أدم أعني 

لتعلق ما بعدها بما قبلها ) بلى(ا ذلك أن تقولوا يوم القيامة فإذاً ال يوقف على  فعلن:أي
 ٢(. لفظاً ومعنى(  

كالم الذرية وليس ) شهدنا(و) بلى(وهذا هو الراجح ألن المتبادر من النظم أن كالً من 
من كالم ) شهدنا(في اآلية ذكر المالئكة وليس هناك من اآلثار الصحيحة ما يثبت أن 

  )٣(. الئكةالم
الذين تتوفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما  ( :قال تعالى: الموضع السادس

  ٢٨: النحل)كنا نعمل من سوء بلى إن اهللا عليم بما كنتم تعملون 
في اآلية آخر ) سوء(كلمة : في هذه اآلية الكريمة كاف لما يأتي) بلى(الوقف على 
)  ما كنا نعمل من سوء(  تعالى ، أبطل بها قول الكفار من كالم اهللا) بلى(كالم الكفار و
قولهم ، كان عملهم السوء ثابتاً في الدنيا فعلى هذا يكون الوقف ) بلى(فلما أبطلت 

                                         
  ) .١٤٤ - ١٤٣(معالم االهتداء ، ص ) ١(
  ) .٢٤٢(منار الهدى، ص) ٢(
  ).١٤٤-١٤٣(معالم االهتداء ، ص) ٣(



 

 )٤١١٧(

كافياً ألنه من كالم الكفار ، وما بعده من كالم اهللا تعالى رد له وإبطال  ) سوء(على
 )  إن اهللا عليم بما كنتم تعملون: ( عالىكافياً أيضاً ألن قوله ت) بلى(ويكون الوقف على 

فاالرتباط ) بلى(مستأنف أتى به تعليالً لمضمون الجملة التي دلت عليها وقامت مقامها 
ال لفظي وحينئذ يكون الوقف علي  وما قبلها وما بعدها ارتباط معنوي) بلى(بين 

  )١(. كافياً) بلى(و) سوء(
 خلق السموات واألرض بقادر على أن أوليس الذي ( : قال تعالى:الموضع السابع

  ٨١: يس) يخلق مثلهم بلى وهو الخالق العليم 
ولكل منهم موجب ومقتض ، ) بلى(قال االشموني رحمه اهللا تعالي ووقف جمع على

 وهو تقدم النفي وهو - وهو أجود- فموجبه عند أبي حاتم تناهي االستفهام وموجب آخر
ستفهام صيرها إيجاباً وما بعدها ال تعلق له بها ألن ليس نفي ، دخل عليها اال) أوليس(

فصار الوقف عليها له مقتضيات وعدم الوقف عليها له مقتض واحد وماله مقتضيات 
  )٢ (.أجود مما له مقتض واحد

وهو  (:كاف ألن ما بعدها جملة من مبتدأ وخبر وهو قوله تعالى) بلى(وقيل الوقف على
 العطف من عطف الجمل ال من عطف والعطف يمنع الوقف لكن هذا ) الخالق

  )٣() . بلى(المفردات فيسوغ الوقف علي 
ويري الشيخ الحصري أنه وقف صالح أو حسن وليس كافياً ألن العطف من عطف 

  )٤(.الجمل ال من عطف المفردات
 قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا  (:قال تعالى:الموضع الثامن
  ٥٠: غافر) ء الكافرين إال في ضالل فادعوا وما دعا

في اآلية عدم إتيان الرسل بالبينات وأثبتت إتيانهم ) بلى(فقد نفت ، كاف)بلى(الوقف على
  )قالوا فادعوا ( :جواب أهل النار لخزنة جهنم وقوله تعالى) بلى(عليهم السالم بها و

                                         
  .بتصرف يسير واختصار ) ١٢(، وإرشاد القراء ، ص ) ١٤٤(معالم االهتداء ، ص ) ١(
  ) .                 ٥٢٧- ٥٢٦(منار الهدى ، ص ) ٢(
  ) .                                        ١٣-١٢(إرشاد القراء ، ص ) ٣(
  ) .  ١٤٦(عالم االهتداء ، ص م) ٤(



– 

  )٤١١٨(

ة السابقة فاالرتباط قول الخزنة وهي جملة مستأنفه واقعة جوابا عن سؤال نشأ من الجمل
  )١(. وقف كاف ) بلى(بين الجملتين ارتباط معنوي وليس لفظياً ولذلك فالوقف على 

في هذه اآلية وقف كاف كما قرر ) بلى(وأشار االشموني رحمه اهللا إلى أن الوقف على 
  )٢(. ذلك أكثر من واحد من العلماء

لق السموات واألرض ولم يعي أولم يروا أن اهللا الذي خ( :قال تعالى: الموضع التاسع
  ٣٣: األحقاف ) بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى بال إنه على كل شيء قدير

وجاء في معالم االهتداء وإرشاد ، في هذا الموضع ) بلى(لم يتعرض االشموني لـ 
القراء أن الوقف على بلى كاف ألنها دلت على نفي عدم العلم بقدرة اهللا تعالى على 

ومما يدل على كفاية ، ى فيكون العلم بقدرة اهللا تعالى على إحياء الموتى ثابتاًإحياء الموت
أن الجملة بعدها مستأنفة مصدرة بأن مكسورة الهمزة وهي مما ) بلى(الوقف على 

ال ) بلى(معلله لما استفيد من  ) إنه على كل شيء قدير( يكسر في االبتداء ، وجملة 
إحياء الموتى : ليل من تعليل الخاص بالعام فكأنه قيلوهذا التع، محل لها من اإلعراب

واهللا على كل شيٍء قدير فتكون النتيجة أن اهللا سبحانه قادر على إحياء الموتى ، شيء
  )٣(. هـ .١.

 ) إنه ظن أن لن يحور بال إن ربه كان به بصيرا ( :قال تعالى: الموضع العاشر
  ١٥ -  ١٤: االنشقاق

الى الوقف على بلى حسن وتام عند نافع ألن النفي في قوله قال األشموني رحمه اهللا تع
لن يرجع إلي اهللا  )لن يحور( من مقتضيات الوقف عليها ومعنى  ) لن يحور ( :تعالى

  )٤( ) . بال إن ربه كان به بصيرا( ويستأنف ) لن يحور(تعالي وقيل الوقف
إن ربه (  ألن جملةكاف) بلى(ويري الشيخ الحصري رحمه اهللا تعالى أن الوقف على 

أي ) بلى(استئنافية ال محل لها من اإلعراب بمثابة التعليل لما أفادته  ) كان به بصيرا
إن ( ، فالتعلق بين الجملة التعليلية البد من حوره ورجوعه إلى اهللا عز وجل يوم الميعاد

                                         
  ).١٤٧:١٤٦(معالم االهتداء ، ص ) ١(
                 ، والمكتفي ) ٩٧(، ص ) كال وبلى ونعم (، وإرشاد القراء وعزوه إلى شرح ) ٥٥٦(منار الهدى ، ص ) ٢(

  ).٤٩٥(ص 
  .باختصار وتصرف يسير) ١٥(، وإرشاد القراء ، ص ) ١٤٧-١٤٦(معالم االهتداء ، ص ) ٣(
  ) .٧٠٢(منار الهدى ، ص ) ٤(



 

 )٤١١٩(

ي وليس تعلق معنو) إنَّه ظن أن لن يحور(وبين الجملة التي قبلها  ) ربه كان به بصيرا
  )١(.انتهى . كافياً )بلى(لفظياً فيكون الوقف علي 

  ) المواضع السبعة التي ال يجوز الوقف عليها مع بيان علة المنع (:القسم الثاني
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا ( : قوله تعالى:اآلية األولى

  ٣٠: األنعام)بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
واتصل  ) أليس هذا بالحق ( :قسم الكفار على قول ربنا تعالى) وربنا (:قوله تعالى
من قول الكفار فلم يقتصروا على إثبات عرضهم  ) بلى وربنا(فجملة ) بلى(القسم بـ 

فقط بل اقسموا علي ذلك ، وال يجوز ) بلى(على النار لما عاينوا ذلك وشاهدوه بـ
بعض ، وال فصل المقسم به عن المقسم لذلك فال يجوز الوقف فصل بعض المقول عن 

  )٢() . بلى(على 
  )٣(. ولم يتعرض االشموني رحمه لهذا الموضع ألنه يرى عدم الوقف عليه واهللا اعلم

وأقسموا باهللا جهد أيمانهم ال يبعث اهللا من يمت بلى وعدا  ( :قوله تعالى :اآلية الثانية
  ٣٨: النحل ) يعلمونعليه حقا ولكن أكثر الناس ال

مؤكد للجملة التي  ) وعداً (:قوله تعالى: في هذه اآلية لما يأتي) بلى(يمتنع الوقف على 
 ألن فيها معنى الوعد بالبعث - ليبعثهم- عليها وقامت مقامها ، والتقدير) بلى(دلت 

رحمه اهللا ونقل عنه ذلك سي كما ذكر األلو) بلى(واإلخبار عنه ويجوز الوقف على 
شيخ الحصري رحمه اهللا في معالم االهتداء ، فجوز األلوسي أن يكون مصدراً ال

 وعد ذلك وعداً تكون حينئذ مستقلة – ألن جملة – وعد ذلك وعداً –لمحذوف ، أي 
 قال الشيخ الحصري رحمه اهللا وبناء –غير متعلقة بما قبلها لفظاً وإن تعلقت معنى 
ع التي يجوز فيها الوقف واألرجح منعه على هذا يجب ضم هذا الموضع إلى المواض

  )٤(.  انتهى–واهللا أعلم 

                                         
  ) .١٤٨(معالم االهتداء بتصرف واختصار ، ص ) ١(
  ) .         ١٥(، وإرشاد القراء ، ص ) ١٤٩(معالم االهتداء ، ص ) ٢(
  ) .            ٢٠٦(منار الهدى ، سورة األنعام ، ص ) ٣(
  ) .١٥١-١٥٠(معالم االهتداء ، ص ) ٤(



– 

  )٤١٢٠(

وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم  ( : قوله تعالى:اآلية الثالثة
عالم الغيب ال يعزب عنه مثقال ذرة في السموات وال في األرض وال أصغر من ذلك 

  ٣:  سبأ ) وال أكبر إال في كتاب مبين
ليس بوقف على المعتمد التصالها بالقسم ، ووقف نافع ) بلى( األشموني رحمه اهللا قال

  )١( ). وربي لتأتينكم(وابتدأ ) بلى(المدني وحده رحمه اهللا على 
رد الكالم منكري البعث وإثبات لما نفوه ألن بلى موضوعه لنقص النفي ) بلى(وقيل 

 وأثبتت ما نفوه وهو إتيان – وأبطلته وإبطاله فهي هنا لنقض النفي في قوله ال تأتيناً
  . الساعة كأنه قيل ليس األمر إال إتيانها

تأكيد لإلتيان الذي أنكروه وتثبيت له علي أتم وجه وأكمله ) وربي لتأتيكم: (وقوله تعالى
لعدم جواز الفصل بين ) بلى(، باإلتيان بالقسم والالم والنون ، ويمتنع الوقف علي 

  )٢(. د والمقسم به والمقسم عليهالمَؤكَد والمَؤكِّ
بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من  ( :قوله تعالى: اآلية الرابعة

  ٥٩: الزمر )الكافرين
ألنها لم تسبق بنفي ملفوظ به، وال بشيء ) بلى(قال األشموني رحمه اهللا، ال يوقف علي 

 لنفي مقدر ، كأن الكافر ، من مقتضيات الوقف ، وال من موجباته ، بل هي هنا جواب
بلى (  لم يتبين لي األمر في الدنيا وال هداني ، فرد اهللا عليه حسرته وقوله ، بقوله :قال

هي وما بعدها جوابا لما قبلها ) بلى(فصارت  ) قد جاءتكم آياتي فكذبت بها واستكبرت
  )٣(. فال يوقف عليها ، الن النفي مقدر فهي معه جواب لما جرى قبل

هذا الموضع من المشكالت ألنها ال تأتي إال بعد نفي ظاهر وال نفي هنا إال من وقيل 
 )٤(. جهة المعنى

مؤكدةٌ ومقرره  ) قد جاءتك آياتي( وأكد ذلك الشيخ الحصري رحمه اهللا فقال جمله
لوجوب ) بلى(مسدها فال يجوز الوقف على ) بلى(للجملة التي دلت عليها وسددت 

  )٥(. وصل المؤكد

                                         
                          )  . ٥٠٧(منار الهدى ، ص ) ١(
  ) .                                                       ١٥١(معالم االهتداء ، ص) ٢(
  ) .                       ٥٤٧(منار الهدى ، ص ) ٣(
  ) .١٠٨(جمال األداء في تمام الوقف وحسن االبتداء ، ص ) ٤(
                ) .          ١٥٢(معالم االهتداء ، ص ) ٥(



 

 )٤١٢١(

جواب ) بلى(جائز ، وحجتهم في ذلك أن ) بلى( بعض العلماء أن الوقف على ويري
 :، والالم في قوله) ما(بمعنى ) وأن(على أن  ) وإن كنت لمن الساخرين (:للنفي قوله

، وهذا مذهب الكوفيين، والتقدير وما كنت إال من الساخرين وعلي ) إال(بمعنى ) لمن(
  )١(.على طريق التقرير والتوبيخ) قد جاءتك آياتي(:، ويبتدأ بقوله)بلى(ذلك يوقف على 
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق ( :قوله تعالى:اآلية الخامسة

  ٣٤: األحقاف)قالوا بلى وربنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 
قيل فيه  ، وذلك ألن المقام الذي ٣٠: األنعام:يقال في هذه اآلية ما قيل في اآلية األولى

  )٢(. واحد
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم  (:قوله تعالى: اآلية السادسة

  ٧: التغابن)لتنبؤن بما عملتم وذلك على اهللا يسير 
بقسم لم يوقف عليها ألنها أثبات للنفي ) بلى( إن اتصلت :قال األشموني رحمه اهللا

واختار السخاوى الوقف ، الوقف على بلى تام، وحكى الداني عن نافع أن )٣(السابق 
  )٤(. عليها واالبتداء بما بعدها ألنها رد لنفي البعث وما بعدها قسم عليه 

تنقض النفي وتبطله ) بلى(سبق أن قررنا غير مرٍة أن : قال الشيخ الحصري رحمه اهللا
 وقوله هنا إثبات البعث الذي زعمه الكافرون) بلى(وتثبت المنفي وتحققه ، ومعنى 

وال يصح الوقف عليها هنا ) بلى(توكيدا لما استفيد من معنى  ) وربي لتبعثن ( :تعالى
. لعدم جواز الفصل بين المؤكد والمؤكد وال يجوز فصل بعض المقول عن بعض

  )٥(. انتهي
دلت  )٦( ٤:  القيامة )بلى قادرين على أن نسوي بنانه ( :قوله تعالى: اآلية السابعة

 نفي جمع اهللا تعالى عظام اإلنسان وإذا نقض نفي الجمع ،  ثبت على نقض) بلى(
منصوب على الحال من فاعل الفعل المقدر الذي دلت  عليه كلمة  )قادرين( الجمع ،  و

                                         
  ) .                                   ١٩(إرشاد القراء ، ص ) ١(
  ) .                        ١٥٣(معالم االهتداء ، ص ) ٢(
  ) .                                                              ٦٥٠(منار الهدى ، ص ) ٣(
  ).١٠٩(جمال األداء ، ص ) ٤(
  ).١٠٩(ل األداء ، ص جما) ٥(
  ) .                           ١٥٣(معالم االهتداء ، ص ) ٦(



– 

  )٤١٢٢(

والتقدير نجمعها حال كوننا قادرين على أن نسوى بنانه ، وال يجوز الوقف على ) بلى(
  )١ (.بلى لعدم صحة الفصل بين الحال وعامله 

ونقل األشموني عن أبي عمرو الداني أن الوقف عليها كاف ، والمعنى بلى نجمعها 
 بلى نقدر قادرين وحذف :حاال من ضمير نجمعها ، وقدره غيره )قادرين( قادرين ، و

الفعل ، لكن يرجح عدم الوقف كما قرر غير واحد من العلماء  لعدم جواز الفصل بين 
  )٢(. الحال وصاحبه وعامله 

  )    والوصل أرجح، المواضع الخمسة التي يجوز فيها الوقف والوصل (:م الثالثالقس
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن ( :قوله تعالى:اآلية األولى

قال بال ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل 
  ٢٦٠: البقرة)يا واعلم أن اهللا عزيز حكيم جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتنك سع

  . انتهى.اختار أبو عمرو الداني هنا كفاية الوقف وقيل تام ألنها رد للجحد 
والوقف مذهب أحمد بن جعفر الدنيوري وابن األنباري وغيرهما ، ومنعه العماني 

، وقال )٣()قلبي(وخطّأ من أجازه وليس كما زعم لكن االختيار الوقف على قوله 
ألشموني ال يجوز الوقف على بلى وال االبتداء بها ، أما الوقف فإنك إذا وقفت عليها ا

وهي كلمة لالستدراك  يستدرك بها اإلثبات بعد النفي ، أو النفي ) لكن(كنت مبتدئاً بـ 
بعد اإلثبات، وأما االبتداء بها، فإنك لو ابتدأت بها كنت واقفا على قال الذي قبلها ، 

قف عليها بوجه ألن القول يقتضي الحكاية بعده وال ينبغي أن يوقف وهي كلمة ال يو
  )٤(. على بعض الكالم المحكى دون بعض ، هذا كله مع االختيار 

ويجوز الوقف على بلى باعتبار تمام الكالم في الجملة ، فالسؤال قد اخذ جوابه والفعل 
 تعالى حكاية عن قد استوفى فاعله ومفعوله ولكن األولى الوصل بالنظر إلى قوله

من جمله مقول القول وال يفصل بعض )  ولكن ليطمئن قلبي ( :إبراهيم عليه السالم
  )٥(انتهى .المقول عن بعض 

                                         
  ) .  ١٥٤ -١٥٣(معالم االهتداء ، ص ) ١(
  ) .١٧(،وإرشاد القراء ، ص ) ٦٧٨: ص(منار الهدى ) ٢(
  ) .      ١٠٦( جمال األداء ، ص ) ٣(
  ) .      ١٠٠(منار الهدى ، ص ) ٤(
  )  .       ١٦٥:١٥٥ (معالم االهتداء ، ص) ٥(



 

 )٤١٢٣(

 :والوصل والوقف على تقدير) بلى(وذهب بعض العلماء إلى استواء الوقف على 
 ألنه كلما ترك -، واألرجح الوصل ) ولكن ليطمئن قلبي( إضمار قول أخر لقوله 

  )١(. اإلضمار كان أحسن
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت ( : قوله تعالى:اآلية الثانية

أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
  ٧١: الزمر)يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكفارين 

بلى في هذه اآلية جائز باعتبار أنها جواب عن االستفهام الداخل علي النفي الوقف على 
والمعنى قالوا بلى قد أتانا الرسل وبلغونا ) ألم يأتكم رسل منكم (:قبلها وهو قوله تعالى

رسالة اهللا ، وانذرونا لقاء يومنا هذا ، فعلةُ الوقف على بلى نظراً إلى تمام الكالم 
 :وهو قوله تعالى) بلى(السؤال قد استوفى جوابه ، وما بعد بالوقف عليها ، إذ أن 

من قول المالئكة ولكن األرجح واألظهر أنه من ضمن مقول الكافرين  ) ولكن حقت(
  )٢(. وال يفصل بين بعض القول وبعضه األخر

أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم ( :قوله تعالى:اآلية الثالثة
  ٨٠:  الزخرف)يكتبون 

  -:وعدمه في هذه اآلية على رأيين) بلى(اختلف لعلماء في جواز الوقف على 
أم يحسبون أنا ال  ( :، ألنها جواب لقوله تعالى) بلى( جواز الوقف على :الرأي األول

بلى نسمع ونطلع عليها ، ويدل على جواز الوقف : ، والمعنى )نسمع سرهم ونجواهم
عتبار أن الكالم قد أفاد الفائدة المطلوبة ، وأن الجملة بعدها على ا) بلى(عند هؤالء على

  )٣(. الخبر ) لديهم يكتبون(مبتدأ و ) رسلنا(مكونة من مبتدأ وخبر ، إذ أن 
، وذلك ) بلى( ما ذهب إليه أكثر أهل العلم وهو عدم جواز الوقف على :الرأي الثاني

   - : تحتمل وجهين) ورسلنا لديهم يكتبون( ألن جملة 
في محل نصب على الحال من فاعل الفعل المقدر الذي دلت عليه كلمة : الوجه األول

  ) .بلى(

                                         
  ) .١٧(إرشاد القراء ، ص ) ١(
  )  .           ١٥٦(معالم االهتداء ، ص ) ٢(
  ) .٢٠(إرشاد القراء ، ص ) ٣(



– 

  )٤١٢٤(

 نسمع سرهم ونجواهم والحال أن رسلنا الذين وكلوا بحفظ أعمالهم يكتبون كل :والمعنى
مالزمين لهم ال يفارقوهم : ما يصدر عنهم من األقوال واألفعال حال كونهم لديهم ، أي

                                . وال ينفكون عنهم
معطوفة على الجملة التي  ) ورسلنا لديهم يكتبون(يجوز أن تكون جملة : الوجه الثاني

، وهي نسمع ذلك ، والمعنى نحن نسمع سرهم ونجواهم والحفظة ) بلى(ترجمت عنها 
ألن كال الوجهين : الراجح الرأييحصون عليهم جميع ما يصدر عنهم ، وهذا هو 

إذ التعلق فيها لفظي ومعنوي وسياق الكالم ) بلى( عدم صحة الوقف على يقتضي
  )١(. يقتضي الوصل

 – الصواب في نظري – :ورجح عدم جواز الوقف هنا الشيخ الحصري رحمه اهللا فقال
  )٢(.عدم جواز الوقف في هذا الموضع وضمه للمواضع السبعة التي يمتنع الوقف عليها

ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم (  :قوله تعالى:اآلية الرابعة
  ١٤: الحديد )وتربصتم وارتبتم وغرتكم األماني حتى جاء أمر اهللا وغركم باهللا الغرور

ليس بوقف ، وإن وجد مقتضى الوقف ، ) بلى (:قال العالمة األشموني رحمه اهللا تعالى
 أن الفعل المضمر بعد قد أبرز لتكون جوابا له إال) بلى(وهو تقدم االستفهام على 

  )٣ (.فصارت هي مع ما بعدها جوابا لما قبلها
وأن كانوا يرجحون الوصل ، ومستندهم في جواز ) بلى(وقد أجاز العلماء الوقف على

الوقف تمام الكالم في الجملة وإفادته فائدة يحسن من السامع السكوت عندها واالكتفاء 
  )٤(. بمضمونها

تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ( :له تعالىقو:اآلية الخامسة
يأتكم نذير قالوا بال قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا من شيء إن أنتم إال في 

  ٩ -  ٨:  الملك)ضالل كبير 

                                         
  )  .٢٠(إرشاد القراء ، ص) ١(
  ) .  ١٥٧( معالم االهتداء ، ص) ٢(
  ) .٦٣١(منار الهدى ، ص ) ٣(
  ) .١٥٨(معالم االهتداء ، ص ) ٤(



 

 )٤١٢٥(

قد أتانا : على نقض إتيان النذير لهؤالء وعلى إثبات إتيانه ، فيكون معناها) بلي(دلت 
ترجمة ) بلى(وكانت ) بلى(ير وجملة قد جاءنا نذير مؤكدة للجملة التي دلت عليها نذ

  .                  عنها
جمعوا بين حرف الجواب ونفس الجملة المفادة به : قال الخطيب الشربيني في تفسيره

تحسراً ) بلى(لفهم المعنى ولكنهم صرحوا بالمفاد ) بلى(تأكيداً إذ لو اقتصروا على 
  . دة ندم في تفريطهم وليعطفوا عليه قولهم فكذبناً انتهى وزيا

أيضاً وإن كانوا يرجحون الوصل ، وسندهم في ) بلى(والعلماء يجيزون الوقف على 
  )١(.انتهى . جواز الوقف عليها هو نفس سندهم في آية سورة الحديد 

ف العلماء ووضح اختال) بلى(هذه هي المواضع االثنين وعشرين التي وقعت فيها كلمة 
  . فيها بين الوقف وعدمه

هذا وقد رجح الشيخ الحصري رحمه اهللا تعالى في معالم االهتداء في المواضع الخمسة 
كما ال يجوز الوقف عليها في المواضع ) بلى(المختلف فيها إلى عدم جواز الوقف على 

 وقسم إلى قسمين فقط ،  قسم يجوز الوقف عليه ،) بلى(السبعة ، وبناء عليه تقسم 
  )٢(.انتهى . يمتنع ، واهللا تعالى أعلم 

  .  حكم كال من حيث الوقف عليها والبدء بها وأثر ذلك على المعنى :ثالثاً
حرف الحظ له في اإلعراب، وكذا جميع ) كال( اعلم أن :قال األشموني رحمه اهللا تعالى
 فيها أربعة وحاصل الكالم عليها أن) بلى ، ونعم، وكال(الحروف ال يوقف عليها إال 

   - : أقوال
  .يوقف عليها في جميع القرآن : األول
  .ال يوقف عليها في جميع القرآن : الثاني
  .ال يوقف عليها إذا كان قبلها رأس آية : الثالث
،  وإال فال ، قاله الخليل وسيبويه التفصيل ، إذا كانت للردع والزجر وقف عليها:الرابع

مس عشرة سورة في النصف الثاني من القرآن ، وهي في ثالثة وثالثين موضعاً في خ

                                         
  ) .٢٢،٢١(، وإرشاد القراء ، ص) ١٥٩(ء ، صمعالم االهتدا) ١(
  ) .١٦١(معالم االهتداء ، ص) ٢(



– 

  )٤١٢٦(

ِلم لَم تقع في النصف األول منه؟ فقال ألن معناها ) كال(وسئل جعفر بن محمد عن 
  )١ (.الوعيد فلم تنزل إال بمكة إيعاداً للكفار

في النصف الثاني من ) كال( وحكمة نزول :قال العالمة بدر الدين الزركشي في البرهان
 الثاني نزل أكثره بمكة ، وأكثرها جبابرة فتكررت هذه الكلمة على القرآن أن النصف

  . التهديد والتعنيف لهم واإلنكار عليهم بخالف النصف األول
   -: إلى أربعة أقسام) كال(ثم نقل عن األمام مكي بن أبي طالب أنه قسم 

تكون  على معنى الرد لما قبلها واإلنكار له ، ف-  ما يحسن الوقف فيه عليها:األول
 والوقف عليها  في هذه المواضع هو االختيار ويجوز –بمعنى ليس األمر كذلك 

  . وذلك أحد عشر موضعاً) أال(أو على معنى ) حقا(االبتداء بما بعدها على معنى 
أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كال سنكتب ما ( : قوله تعالى:الموضع األول

  ٧٩ - ٧٨: مريم)يقول ونمد له من العذاب مدا 
واتخذوا من دون اهللا آلهة ليكونوا لهم عزا كال  ( :قوله تعالى:الموضع الثاني

  ٨٢ -  ٨١: مريم ) سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كال إنها كلمة هو قائلها ( :قوله تعالى: الثالثالموضع 

  ١٠٠: المؤمنون)ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 
قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كال بل هو اهللا  ( :قوله تعالى: الموضع الرابع

  ٢٧: سبأ )العزيز الحكيم
 )ومن في األرض جميعا ثم ينجيه كال إنها لظى ( :قوله تعالى:الخامس الموضع
  ١٥ -  ١٤: المعارج

إنا أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كال  ( :قوله تعالى: الموضع السادس
  ٣٩ - ٣٨: المعارج )  خلقناهم مما يعلمون

 ١٥: المدثر)ثم يطمع أن أزيد كال إنه كان آلياتنا عنيدا (: قوله تعالى:الموضع السابع
- ١٦  

بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كال بل ( :قوله تعالى: الموضع الثامن
  ٥٣ - ٥٢: المدثر)ال يخافون اآلخرة 

                                         
  ) .٣١(منار الهدى ، ص) ١(



 

 )٤١٢٧(

كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون ثم إنهم لصالوا ( : تعالىقوله:الموضع التاسع
  ١٦ -  ١٥: المطففين )الجحيم 

وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ( :قوله تعالى: الموضع العاشر
  ١٧ - ١٦: الفجر)كال بل ال تكرمون اليتيم 

  )لينبذن في الحطمةيحسب أن ماله أخلده كال  ( :قوله تعالى: الموضع الحادي عشر
  ٤ - ٣: الهمزة

 فهذه أحد عشر موضعاً االختيار عندنا وعند أكثر أهل اللغة :قال األمام مكي رحمه اهللا
أن تقف عليها، على معنى النفي واإلنكار لما تقدمها ويجوز أن تبتدئ بها على معنى 

  . حقاً لجعلها تأكيداً للكالم الذي بعدها أو االستفتاح
ما ال يحسن الوقف فيه عليها ولكن يبتدأ بها، وذلك في ثمانية عشر : القسم الثاني

  -:موضعاً
  ٣٢: المدثر) كال والقمر  ( :قوله تعالى: األول
  ٥٤: المدثر ) كال إنه تذكرة ( :قوله تعالى: الثاني
  ١١: القيامة ) كال ال وزر ( :قوله تعالى: الثالث
  ٢٠: القيامة ) كال بل تحبون العاجلة ( :قوله تعالى: الرابع

  ٢٦: القيامة ) كال إذا بلغت التراقي:  (قوله تعالى: الخامس
  ٤: النبأ )  كال سيعلمون ( :قوله تعالى: السادس
  ١١: عبس ) كال إنها تذكرة( :قوله تعالى: السابع
  ٢٣: عبس ) كال لما يقض ما أمره ( :قوله تعالى: الثامن
  ٩: االنفطار ) ينكال بل تكذبون بالد ( :قوله تعالى: التاسع
  ٧: المطففين ) كال إن كتاب الفجار لفي سجين ( :قوله تعالى: العاشر

  ١٥: المطففين ) كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ( :قوله تعالى: الحادي عشر
  ١٨: المطففين )كال إن كتاب األبرار لفي عليين ( :قوله تعالى: الثاني عشر
  ٢١: الفجر ) ا دكت األرض دكا دكاكال إذ ( :قوله تعالى: الثالث عشر
  ٦: العلق ) كال إن اإلنسان ليطغى ( :قوله تعالى: الرابع عشر

  ١٥: العلق) كال لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ( :قوله تعالى:الخامس عشر
  ١٩: العلق )  كال ال تطعه واسجد واقترب ( :قوله تعالى : السادس عشر



– 

  )٤١٢٨(

  ٣: التكاثر)  تعلمون كال سوف ( :قوله تعالى: السابع عشر
  ٥: التكاثر )كال لو تعلمون علم اليقين ( :قوله تعالى: الثامن عشر

فهذه ثمانية عشر موضعاً االختيار عندنا وعند القراء وعند أهل اللغة أن يبتدأ بها، أي 
  .وأالَّ يوقف عليها) أال(أو ) حقا(على معنى ) كال(بـ 

ها وال يحسن االبتداء بها ، بل تكون ما ال يحسن الوقف فيه علي: القسم الثالث
   -:موصولة بما قبلها من الكالم وبما بعدها وذلك في موضعين

  ٥: النبأ)  ثم كال سيعلمون ( : قوله تعالى:األول
  ٥: التكاثر ) كال لو تعلمون علم اليقين ( :قوله تعالى: الثاني

  . فال يحسن الوقف على كالَّ في هذين الموضعين وال االبتداء بها
ما يحسن الوقف عليها وال يجوز االبتداء بها ، بل توصل بما قبلها : القسم الرابع

   -: وذلك في موضعين
  ١٥: الشعراء ) قال كال فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ( : قوله تعالى:األول
  ٦٢: الشعراء)قال كال إن معي ربي سيهدين ( :قوله تعالى:الثاني

 فهذا هو االختيار ويجوز في جميعها أن تصلها بما قبلها :قال اإلمام مكي رحمه اهللا
  )١(.انتهى . وبما بعدها وال تقف عليها وال تبتدئ بها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
نقله الشيخ الحصري من البرهان نقال عن األمام مكي ، وتركت توجيه هذه المواضع خشية اإلطالة وطلبا ) ١(

، وشرح ) ٥١-٢٢(لقراء من ص، وإرشاد ا) ٢٠٩-١٧٥(معالم االهتداء ، ص: لالختصار ، وللزيادة انظر
  .وما بعدها ) ٢٣(من ص) كال، بلى، نعم(



 

 )٤١٢٩(
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  .دار الحديث ، القاهرة  : انظر لسان العرب البن منظور ، مادة ، وقف ، ط . ١٢
  ) .٢٢(، ص ) ٣(جامع البيان للطبري ، م  . ١٣
  .دار عالم الكتب : ، ط) ٣٧٤( ، ص ) ٦(الجامع إلحكام القرآن للقرطبي  ، م  . ١٤
مجمع الملك فهد لطباعة :  ط ،) ٢٤٨(، ص   ) ١(لطائف اإلشارات لفنون القراءات ، م        . ١٥

  .المصحف الشريف 
دار الكتب العلمية ،    : ، ط )  ١٣(منار في بيان الوقف واالبتداء  ، الفائدة الثانية ، ص             . ١٦

  .  بيروت 
  .دار الجيل : البن فارس ، طمعجم مقاييس اللغة  . ١٧
  .ابن الدن : هداية القارئ ، ط . ١٨
  .حمدي سلطان العدوىجمال األداء في تمام الوقوف وحسن االبتداء دكتور  . ١٩
  .طيبة النشر في القراءات العشر  . ٢٠
مجمع الملك فهد   : ، ط مساعد بن سليمان الطيار     . وقوف القرءان وأثرها في التفسير د      . ٢١

  .لطباعة المصحف الشريف 



– 

  )٤١٣٠(

   .دار الكتاب العربي: طاإلتقان في علوم القرءان السيوطي ، . ٢٢
  .المصدر السابق . ٢٣
   .دار الكتب العلمية: طللزركشي ، البرهان في علوم القرءان ، . ٢٤
  .مكتبة بن تيمية رحمه اهللا : ، ط) ١٨ ، ١٧ ، ١٦( ص : انظر . ٢٥
                كتاب انشراح الصدور في تجويد كالم الغفور للعالمة الشيخ وهبه سرور المحلي ، .٢٦

  .المكتبة األزهرية : ط
فة ، منشورات وزارة الثقا: ، طالرحلة العياشية الذي ذكره صاحب هداية القارى .٢٧

  .الجزائر
من كتاب هداية القارئ إلى تجويد كالم البارئ للدكتور عبد الفتاح السيد عجمي  .٢٨

المرصفي ، األستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم للدراسات اإلسالمية بالمدنية المنورة ، 
     .                          طبعة مكتبة طيبة بالمدينة المنورة صلى اهللا وسلم على ساكنها 

إرشاد القراء في الوقف واالبتداء تأليف دكتور عبد الكريم إبراهيم صالح ، : انظر .٢٩
والدكتور الصافي صالح الصافي عضوا هيئة التدريس بقسم القراءات بكلية القرءان 

  .الكريم بطنطا
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : القسطالني ، طلطائف اإلشارات لفنون القراءات ، .٣٠

   .الشريف
  ).٥٤(د القراء في الوقف واالبتداء ، ص إرشا .٣١
  ) .٢٦٠(، ص ) ١(لطائف اإلشارات لفنون القراءات ، ج  .٣٢
  ) .٢٦٠(، ص ) ١(لطائف اإلشارات لفنون القراءات ، ج  .٣٣
: ، ط)٥٧٤-٥٧٣(، ص ) منار الهدى(هذا الكالم بنصه للعالمة األشموني في كتابة  .٣٤

) .                                                             ٥٥(المكتبة التوفيقية ، وينظر إرشاد القراء ، ص
، واقصر وال ) ٣- ٢(قال بن الجزري في طيبة النشر في فرش سورة يونس البيت  .٣٥

  .أدرى وال أقسم األولى زن هال خلف، ومعنى واقصر أي احذف األلف
  .  المكتبة التوفيقية : ، ط) ٦٧٧(انظر منار الهدي ، ص .٣٦
عبد الكريم إبراهيم صالح ، / اء في الوقف واالبتداء ، األستاذ الدكتورإرشاد القر .٣٧

والدكتور الصافي صالح الصافي، عضوا هيئة التدريس بقسم القراءات بكلية القرءان 



 

 )٤١٣١(

) ١٤٣-١٤٢(، ص ) ١(إيضاح الوقف واالبتداء ،ج (الكريم بطنطا ، وعزوه إلى 
  .بتصرف واختصار

  ) .١٢٨(الم االهتداء ، ص مع: إرشاد القراء بتصرف ، وانظر .٣٨
  .بنصه من كتاب معالم االهتداء للشيخ الحصري رحمه اهللا  .٣٩
ابن تيمية ، وإرشاد القراء وعزوه إلى : ، ط) ١٢٩(المصدر السابق ، ص : انظر .٤٠

  .                          لمكي بن أبي طالب رحمه اهللا ) كال ، وبلى ، ونعم(شرح 
           ) .  ١٣٠(معالم االهتداء ، ص  .٤١
  ) .٣٧٥(،  والبرهان للزركشي ، ج ، ص ) ٦(إرشاد القراء ، ص  .٤٢
  ) .    ٣٠: ص(منار الهدى ،  .٤٣
  ) .٦٦(، ومنار الهدي ، ص ) ٩(، وإرشاد القراء ، ص) ١٣١(معالم االهتداء ، ص  .٤٤
  ) .٨(إرشاد القراء ، ص .٤٥
  ) .١٣٦(معالم االهتداء ، ص  .٤٦
  .المصادر السابقة  .٤٧
  .المصادر السابقة  .٤٨
  .ادر السابقة المص .٤٩
معالم : ، وانظر) ٨٥: (، ص) كال، وبلى، ونعم(إرشاد القراء وعزوه إلى شرح  .٥٠

  ).                        ١٤٠- ١٣٩(االهتداء، ص 
  ) .١٤٠(منار الهدى ، ص  .٥١
  ) .١٤٤ - ١٤٣(معالم االهتداء ، ص  .٥٢
  ) .٢٤٢(منار الهدى، ص .٥٣
  ).١٤٤- ١٤٣(معالم االهتداء ، ص .٥٤
  .بتصرف يسير واختصار ) ١٢(، وإرشاد القراء ، ص ) ١٤٤(معالم االهتداء ، ص  .٥٥
  ) .                 ٥٢٧-٥٢٦(منار الهدى ، ص  .٥٦
  ) .                                        ١٣-١٢(إرشاد القراء ، ص  .٥٧
  ) .  ١٤٦(معالم االهتداء ، ص  .٥٨
  ).١٤٧:١٤٦(معالم االهتداء ، ص  .٥٩



– 

  )٤١٣٢(

                ، ) كال وبلى ونعم (اء وعزوه إلى شرح ، وإرشاد القر) ٥٥٦(منار الهدى ، ص  .٦٠
  ).٤٩٥(، والمكتفي ص ) ٩٧(ص 

باختصار وتصرف ) ١٥(، وإرشاد القراء ، ص ) ١٤٧-١٤٦(معالم االهتداء ، ص  .٦١
  .يسير

  ) .٧٠٢(منار الهدى ، ص  .٦٢
  ) .١٤٨(معالم االهتداء بتصرف واختصار ، ص  .٦٣
  ) .         ١٥(ء ، ص ، وإرشاد القرا) ١٤٩(معالم االهتداء ، ص  .٦٤
  ) .            ٢٠٦(منار الهدى ، سورة األنعام ، ص  .٦٥
  ) .١٥١- ١٥٠(معالم االهتداء ، ص  .٦٦
  )  .                         ٥٠٧(منار الهدى ، ص  .٦٧
  ) .                                                       ١٥١(معالم االهتداء ، ص .٦٨
                        ) . ٥٤٧(منار الهدى ، ص  .٦٩
  ) .١٠٨(جمال األداء في تمام الوقف وحسن االبتداء ، ص  .٧٠
  ) .                        ١٥٢(معالم االهتداء ، ص  .٧١
  ) .                                   ١٩(إرشاد القراء ، ص  .٧٢
  ) .                        ١٥٣(معالم االهتداء ، ص  .٧٣
   .                                                              )٦٥٠(منار الهدى ، ص  .٧٤
  ).١٠٩(جمال األداء ، ص  .٧٥
  ).١٠٩(جمال األداء ، ص  .٧٦
  ) .                           ١٥٣(معالم االهتداء ، ص  .٧٧
  ) .  ١٥٤ - ١٥٣(معالم االهتداء ، ص  .٧٨
  ) .١٧(، وإرشاد القراء ، ص ) ٦٧٨: ص(منار الهدى  .٧٩
  ) .      ١٠٦( ء ، ص جمال األدا .٨٠
  ) .      ١٠٠(منار الهدى ، ص  .٨١
  )  .       ١٦٥:١٥٥(معالم االهتداء ، ص  .٨٢
  ) .١٧(إرشاد القراء ، ص  .٨٣
  )  .           ١٥٦(معالم االهتداء ، ص  .٨٤



 

 )٤١٣٣(

  ) .٢٠(إرشاد القراء ، ص  .٨٥
  )  .٢٠(إرشاد القراء ، ص .٨٦
  ) .  ١٥٧( معالم االهتداء ، ص .٨٧
  ) .٦٣١(منار الهدى ، ص  .٨٨
  ) .١٥٨(م االهتداء ، ص معال .٨٩
  ) .٢٢،٢١(، وإرشاد القراء ، ص) ١٥٩(معالم االهتداء ، ص .٩٠
  ) .١٦١(معالم االهتداء ، ص .٩١
  ) .٣١(منار الهدى ، ص .٩٢
نقله الشيخ الحصري من البرهان نقال عن األمام مكي ، وتركت توجيه هذه المواضع  .٩٣

، ) ٢٠٩- ١٧٥( ، صمعالم االهتداء: خشية اإلطالة وطلبا لالختصار ، وللزيادة انظر
  .وما بعدها ) ٢٣(من ص) كال، بلى، نعم(، وشرح ) ٥١-٢٢(وإرشاد القراء من ص
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